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odbor sociální 
oddělení sociálních služeb 

 

                                    

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011  
 
SENIOR Otrokovice, p. o.  
Adresa:  Školní 1299, 765 02 Otrokovice 
Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová 
Telefon: 577 924 126, mobil : 774 558 140 
E-mail: vardanova@senior.otrokovice.cz 
Web:  www.senior-otrokovice.cz 
Platný sazebník najdete na webových stránkách www.senior-otrokovice.cz. 
 
SENIOR BUDOVA A  
Adresa: Budova A, Školní 1299, 765 02 Otrokovice 
Sociální pracovnice: Vlastimila Skopal-Procházková 
Telefon: 577 101 385, 576 771 679, mobil : 774 558 142 
E-mail:  prochazkova@senior.otrokovice.cz 
 
SENIOR Otrokovice A – Chrán ěné bydlení  
Cílová skupina: osoby (starší 27 let, bez omezení horní hranice věku), které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby (příspěvek na péči I. a II. stupeň)  
Charakteristika služby: ubytování v jednolůžkových pokojích, relativně samostatné bydlení s podporou 
v úkonech, v nichž není uživatel soběstačný 
a) Ubytování + strava  
obytná jednotka před rekonstrukcí – 1 osoba  3 840 + 4 050 ( rac. a šetřící strava) = 7 890 Kč 

3 840 + 4 500 (diabetická str.) = 8 340 Kč 
obytná jednotka před rekonstrukcí – 2 osoby  2 760 + 4 050 ( rac. a šetřící strava) = 6 810 Kč 

2 760 + 4 500 (diabetická str.) = 7 260 Kč 
obytná jednotka – 1 osoba    4 140 + 4 050 ( rac. a šetřící strava) = 8 190 Kč 

4 140 + 4 500 (diabetická str.) = 8 640 Kč 
obytná dvoupokojová jednotka – 2 osoby  3 360 + 4 050 ( rac. a šetřící strava) = 6 900 Kč 

3 360 + 4 500 (diabetická str.) = 7 500 Kč 
b) Péče  
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 100Kč/hod 
Pomoc při zajištění chodu domácnosti   100Kč/hod 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 100Kč/hod     
Fakultativní služby (pomoc při os. hygieně 100Kč/hod) v rozmezí 60 - 120 Kč/hod   
 
SENIOR BUDOVA B  
Adresa: Budova B, K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice 
Sociální pracovnice: Bc. Vladimíra Ambrusová 
Telefon : 577 101 116, 576 771 675 mobil:  774 558 495 
E-mail:  ambrusova@senior.otrokovice.cz 
Sociální pracovnice: Bc. Jarmila Bochezová 
Telefon : 577 101 116, 576 771 675, mobil:  774 558 495 
E-mail:  bochezova@senior.otrokovice.cz 
 
SENIOR Otrokovice B – Domov pro seniory  
Cílová skupina: senioři (důchodový věk), s částečnou ztrátou soběstačnosti a potřebou pravidelné pomoci 
druhé osoby (příspěvek na péči I. a II. stupeň). 
Charakteristika služby: ubytování v jednolůžkových pokojích, stravování, celodenní komplexní péče včetně 
péče lékařské a ošetřovatelské 
 
a) Ubytování + strava  
obytná jednotka se zařízením - 1 osoba   5 250 + 4 050 ( rac. a šetřící strava) = 9 300 Kč 

5 250 + 4 500 (diabetická str.) = 9 750 Kč 
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b) Péče  
Pokud uživatel není příjemcem příspěvku na péči, hradí skutečně poskytnuté úkony péče dle platného 
Sazebníku úkonů. Pokud má příspěvek na péči – je péče hrazena v závislosti na výši příspěvku. 
 
SENIOR Otrokovice B – Odleh čovací služba  
Cílová skupina: senioři a osoby se zdrav. postižením se ztrátou soběstačnosti, kteří jsou v péči rodiny, a ta 
ze závažných důvodů nemůže péči krátkodobě poskytovat anebo se na přechodnou dobu ocitli v situaci, 
která jim brání v plné soběstačnosti (rekonvalescence). 
Charakteristika služeb: Jedná se o krátkodobý pobyt (minimálně 1 týden, maximálně 3 měsíce)  
s komplexní celodenní péčí včetně péče lékařské a ošetřovatelské. 
a) Ubytování + strava  
2 lůžkový pokoj      4 500 + 4 050 ( rac. a šetřící strava) = 8 550 Kč 

4 500 + 4 500 (diabetická str.) =  9 000 Kč 
b) Péče  
Pokud uživatel není příjemcem příspěvku na péči, hradí skutečně poskytnuté úkony péče dle platného 
Sazebníku úkonů. Pokud má příspěvek na péči – je péče hrazena v závislosti na výši příspěvku. 
 
SENIOR BUDOVA C 
Adresa: Budova  C, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice 
Sociální pracovnice: Bc. Alena Dušková 
Telefon:  576 771 671, mobil : 773 558 106 
E-mail:  duskova@senior.otrokovice.cz 
Sociální pracovnice: Bc. Klára Samohýlová 
Telefon:  576 771 671, mobil : 773 558 106 
E-mail:  samohylova@senior.otrokovice.cz 
 
SENIOR Otrokovice C – Domov pro seniory  
Cílová skupina: senioři, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu, s převážnou nebo úplnou  
ztrátou sob ěstačnosti, p řípadn ě se závažnými zm ěnami zdravotního stavu,  kteří z těchto důvodů 
nemohou žít ve své vlastní domácnosti a potřebují celodenní podporu a pomoc druhé osoby.  
Charakteristika služby: ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, stravování, celodenní 
komplexní péče včetně péče ošetřovatelské a zprostředkování lékařské péče.  
a) Ubytování + strava  
1 lůžkový pokoj      5 400 + 4 050 ( rac. a šetřící strava) = 9 450 Kč 

5 400 + 4 500 (diabetická str.) =  9 900 Kč 
2 lůžkový pokoj      4 500 + 4 050 ( rac. a šetřící strava) = 8 550 Kč 

4 500 + 4 500 (diabetická str.) =  9 000 Kč 
1 + 1 pokoj      5 100 + 4 050  ( rac. a šetřící strava) = 9 150 Kč 

5 100 + 4 500 (diabetická str.) =  9 600 Kč 
b) Péče  
Pokud uživatel není příjemcem příspěvku na péči, hradí skutečně poskytnuté úkony péče dle platného 
Sazebníku úkonů. Pokud má příspěvek na péči – je péče hrazena v závislosti na výši příspěvku. 
 
SENIOR Otrokovice C – Odleh čovací služba  
Cílová skupina: senioři se ztrátou soběstačnosti, kteří jsou v péči rodiny, a ta ze závažných důvodů nemůže 
péči krátkodobě poskytovat anebo se na přechodnou dobu ocitli v situaci, která jim brání v plné 
soběstačnosti (rekonvalescence). 
Charakteristika služeb: Jedná se o krátkodobý pobyt (maximálně 3 měsíce) zajištění stravování a 
celodenní komplexní péče včetně péče ošetřovatelské a zprostředkování lékařské péče. 
a) Ubytování + strava  
1 lůžkový pokoj      5 400 + 4 050 ( rac. a šetřící strava) = 9 450 Kč 

5 400 + 4 500 (diabetická str.) =  9 900 Kč 
2 lůžkový pokoj      4 500 + 4 050 ( rac. a šetřící strava) = 8 550 Kč 

4 500 + 4 500 (diabetická str.) =  9 000 Kč 
b) Péče  
Pokud uživatel není příjemcem příspěvku na péči, hradí skutečně poskytnuté úkony péče dle platného 
Sazebníku úkonů. Pokud pobírá uživatel příspěvek na péči – je péče hrazena v závislosti na výši příspěvku. 
 
SENIOR Otrokovice C – Domov se zvláštním režimem  
Cílová skupina: osoby (starší 65 let věku) s prokázanou Alzheimerovou chorobou, kteří z tohoto důvodu 
nemohou žít ve své vlastní domácnosti  a pot řebují trvale celodenní podporu či pomoc, p řípadě 
dohled druhé osoby.  
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Charakteristika služby: pobytová sociální služba – zajištěno ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 
stravování, pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při hygieně, terapeutická činnost, pomoc při prosazování 
práv a zájmů, společenské, kulturní programy, zprostředkování kontaktu s okolím.  
 
a) Ubytování + strava  
(cena za 30 kalendářních dnů, platba je dle skutečného počtu kalendářních dnů v měsíci) 
2 lůžkový pokoj      4 500 + 4 050 ( rac. a šetřící strava) = 8 550 Kč 

4 500 + 4 500 (diabetická str.) =  9 000 Kč 
b) Péče  
Pokud uživatel není příjemcem příspěvku na péči, hradí skutečně poskytnuté úkony péče dle platného 
Sazebníku úkonů. Pokud má příspěvek na péči – je péče hrazena v závislosti na výši příspěvku. 
 
Pečovatelská služba – sídlo na DPS Nivy 283  
Adresa: Nivy 283, 765 02 Otrokovice 
Vedoucí: Magdalena Řezníčková (kontaktní osoba pro žadatele) 
Telefon: 576 771 680, mobil:  774 558 143 
E-mail:  reznickova@senior.otrokovice.cz 
Cílová skupina: senioři, osoby se zdrav. postižením (starší 18 let), kteří nezvládají vlastními silami (s 
pomocí rodiny) péči o vlastní osobu či domácnost, rodinám, ve kterých se narodily tři a více dětí současně, a 
to do 4 let věku těchto dětí. 
Charakteristika služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, dovoz obědů, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, pedikúra, pochůzky, dohled, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím. 
Časová dostupnost terénní pe čovatelské služby:  
pondělí – pátek    7:00 hod – 20:0 0 hod 
Na základě vzájemné dohody s uživatelem je možno poskytovat pečovatelskou službu i mimo výše 
uvedenou dobu. 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – 100Kč/hod 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - 100Kč/hod 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – pomoc při přípravě a podání jídla 100Kč/hod, dovoz 
nebo donáška jídla 15Kč/úkon (terén), 10Kč/úkon (DPS) 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti - 100Kč/hod 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - 100Kč/hod 
Fakultativní služby (pomoc při os. hygieně 100Kč/hod)– v rozmezí 60 - 120 Kč/hod   
 
Domy s pe čovatelskou službou – DPS Hlavní 1161, DPS Nivy 283 
Adresa: Hlavní 1161, 765 02 Otrokovice 
Telefon: 576 771 681 
Adresa: Nivy 283, 765 02 Otrokovice 
Telefon: 576 771 680 
Kontaktní osoba pro p říjem žádostí:  Ivana Pallová, DiS. 
Adresa:  MěÚ Otrokovice, sociální odbor, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice 
Telefon:  577 680 430 
E-mail:  pallova@muotrokovice.cz 
Cílová skupina: senioři, osoby se zdrav. postižením, kteří nezvládají vlastními silami (s pomocí rodiny) péči 
o vlastní osobu či domácnost. 
Časová dostupnost ambulantní pe čovatelské služby:  
pondělí – pátek    7:00 hod – 20:00 hod 
V DPS Nivy funguje výdejna obědů. 
Bydlení v DPS Nivy (45,-/m 2) 
1 pokojový byt      1 724 Kč (nájem) 
2 pokojový byt      2 398 Kč (nájem) 
Bydlení v DPS Hlavní (45,-/m 2) 
garsoniéra       1 295 Kč (nájem) 
1 pokojový byt      2 972 Kč (nájem) 
2 pokojový byt      4 342 Kč (nájem) 
Péče 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – 100Kč/hod 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - 100Kč/hod 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – pomoc při přípravě a podání jídla 100Kč/hod, dovoz 
nebo donáška jídla 15Kč/úkon (terén), 10Kč/úkon (DPS) 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti - 100Kč/hod 
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e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - 100Kč/hod 
Fakultativní služby (pomoc při os. hygieně 100Kč/hod)– v rozmezí 60 - 120 Kč/hod   
 
Centrum denních služeb – Domovinka, Hlavní 1161  
Adresa: Hlavní 1161, 765 02 Otrokovice 
Telefon: 576 771 681, 736 705 049 
E-mail:  reznickova@senior.otrokovice.cz 
Pracovní doba: 
Pondělí – pátek: 7:00 – 15:00 hod. 
Cílová skupina: senioři, osoby se zdrav. postižením, kteří nezvládají vlastními silami (s pomocí rodiny) péči 
o vlastní osobu, případně se ve své domácnosti cítí osamělí. 
Charakteristika služby:  péče o uživatele v denní době, kdy nemůže pečovat rodina 
Úhrada: 
Úhrada za základní činnosti je stanovena dle stupně závislosti uživatele.  
Fakultativní služby (pedikúra 120Kč/úkon) – v rozmezí 10 - 100 Kč/úkon   
 
Charitní domov Otrokovice – odleh čovací služba  
Adresa:  Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice 
Vedoucí : Mgr. Zdeňka Vlčková 
Telefon: 577 112 036, mobil:  739 120 760  
E-mail : chd@otrokovice.charita.cz 
Vrchní sestra: Helena Nováková 
Telefon: 577 112 037, mobil:  605 586 937 
E-mail : vs@otrokovice.charita.cz 
Sociální pracovnice: Mgr. Veronika Cívelová, Mgr. Jitka Barboříková 
Telefon:  577 112 039, 737 331 801 
E-mail: sp@otrokovice.charita.cz 
Cílová skupina: senioři, kteří žijí v rodině, ale ta je péči vyčerpána a potřebuje určitou dobu k regeneraci a 
senioři, kteří potřebují po určitou dobu zvýšenou péči (rekonvalescence). 
Charakteristika poskytovaných služeb:  
Pobytové odlehčovací služby jsou poskytovány zpravidla na dobu 2 - 6 týdnů; pokud to umožní provozní 
podmínky, je možno pobyt prodloužit až na dobu 3 měsíců. 
Úhrada:  Uživatel hradí úhradu za celodenní stravu včetně provozních nákladů a to v celkové výši 140,- Kč.  
Za ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování a to ve výši 160,- Kč  
Za poměrnou část poskytnutého skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů dle sazebníku 
fakultativních služeb a pečovatelských úkonů (v rozmezí 80 – 100 Kč/hod). 
 
Charitní pe čovatelská služba  
Adresa: Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice 
Vedoucí : Ing. Pavla Nesrstová 
Telefon: 576 771 535, mobil:  739 139 323 
E-mail : chps@otrokovice.charita.cz 
Cílová skupina: senioři a zdrav. postižení, kteří nezvládají péči o sebe nebo svou domácnost, ale chtějí 
zůstat v přirozeném prostředí (bez omezení věku). 
Časová dostupnost pe čovatelské služby: Čas poskytování služby je stanoven dle individuálních potřeb 
uživatele v čase od 6 do 22 hodin. Charitní pečovatelská služba Otrokovice poskytuje své služby i o 
víkendech a svátcích. 
Péče:  
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - 90Kč/hod 
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hyg. - 90Kč/hod 
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (teplé jídlo): 90Kč/hod 
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti - 90Kč/hod 
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - 90Kč/hod 
Fakultativní služby (dohled nad uživatelem – 150Kč/hod) - v rozmezí 10 – 150 Kč/hod                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Nový domov Otrokovice  
Služba: azylový dům pro matky s dětmi 
Vedoucí: Bc. Veronika Halasová, DiS. 
Adresa: Hlavní 1229, 765 02 Otrokovice  
Telefon: 577 932 388, 576 771 545, mobil:  739 113 245 
E-mail : ndo@otrokovice.charita.cz 
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Cílová skupina: matky s nezletilými dětmi, nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy v obtížné životní a sociální 
situaci. Dále matky v krizi, matky jako oběti domácího násilí a matky, které jsou ohroženy rizikovým 
způsobem života nebo jsou ohroženy jejich děti. 
Charakteristika služby: cílem služby je poskytnout ubytování a podporu matkám s nezletilými dětmi a 
těhotným ženám na přechodnou dobu nejdéle půl roku. Cílem je pomoci ženám překlenout jejich náročnou 
životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a podpořit je v soběstačnosti a aktivitě tak, aby dokázaly samy 
řešit své problémy a vrátit se k plnohodnotnému životu. 
Ubytování  
v závislosti na počtu dětí    od 3 000  - 5 700 Kč 
Fakultativní služby (úklid 100Kč/hod)   dle sazebníku 
 
Terénní služba rodinám s d ětmi  
Služba: sociálně aktivizační služby 
Adresa: Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice 
Vedoucí : Mgr. Lada Rektoříková 
Telefon: 576 771 537, mobil:  737 331 954, 731 069 400 
E-mail : tsr@otrokovice.charita.cz 
Cílová skupina: rodiny a osamělý rodiče s dětmi do 18 let z Otrokovic a okolních obcí. 
Úhrada: Služba je zdarma.  
 
Azylový d ům Samaritán Otrokovice  
Adresa: Moravní 936, 765 02 Otrokovice  
Vedoucí: Mgr. Tomáš Bernatík 
Telefon: 577 925 083, 576 771 548, mobil:  605 564 039 
E-mail : samaritan@otrokovice.charita.cz 
Cílová skupina: muži (od 18let) v nepříznivé soc. situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. 
Úhrada:  Stanovení úhrad vychází z příjmu uživatele a jeho osobní situace 2 460 – 2 700 Kč. 
Noclehárna Samaritán  
Adresa: Moravní 936, 765 02 Otrokovice  
Vedoucí: Mgr. Tomáš Bernatík 
Telefon: 577 925 083, 576 771 548, mobil:  605 564 039 
E-mail : samaritan@otrokovice.charita.cz 
Cílová skupina: muži v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, ale nesplňují podmínky pro přijetí 
do azylového domu. 
Provozní doba:  Pondělí – neděle: od 19.00 do 9.00 hod. 
Úhrada: výše úhrady nocležného 30 Kč/noc 
 
Terénní program Samaritán  
Adresa: Moravní 936, 765 02 Otrokovice  
Vedoucí: Mgr. Tomáš Bernatík 
Telefon: 577 925 083, 576 771 548, mobil:  605 564 039 
E-mail : samaritan@otrokovice.charita.cz 
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, osoby v krizi. 
Charakteristika služby: podpora a pomoc lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci bez domova  
a  nevyužívají služeb Samaritánu pobytového charakteru. 
Pracovní doba: Služba je poskytována každý pracovní den v době od 7:00 do 15:30 s přihlédnutím 
k úředním dnům (pondělí, středa), kdy může být služba poskytována i déle v odpoledních hodinách.  
Úhrada:  služba je zdarma.  
 
Humanitární pomoc a charitní šatníky (v Otrokovicích, v Tluma čově)  
Adresa: Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice 
Telefon: 577 112 032 
Cílová skupina: sociálně potřební občané. 
Úhrada:  služba je zdarma. 
 
Dluhové poradenství Samaritán  
Adresa: Burešov 4886, 760 01 Zlín 
Adresa: Tylova 725, 765 02 Otrokovice 
Terénní pracovník: Mgr. Ondřej Prchlík 
Telefon: 734 435 004 
E-mail: ondrej.prchlik@otrokovice.charita.cz 
Web: www.otrokovice.caritas.cz 
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Cílová skupina: Muži i ženy, jednotlivci, kteří mají problémy s dluhovým zatížením a potřebují 
systematickou podporu k řešení této obtížné sociální situace.  
Úhrada:  služba je zdarma. 
 
Naděje, o. s., pobo čka Otrokovice   
Adresa:  Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice 
Oblastní ředitel : Mgr. Pavel Polák 
Telefon: 577 112 983, mobil: 733 117 626 
E-mail: p.polak@nadeje.cz 
Sociální pracovnice:  Ing. et Mgr. Karla Koutná, Ph.D. 
Telefon:  577 112 994, mobil:  775 889 668 
E-mail:  k.koutna@nadeje.cz 
Sociální pracovnice:  Bc. Kristina Frascaová 
Telefon:  577 112 995, mobil:  775 889 692 
E-mail:  k.frascaova@nadeje.cz 
Sociální pracovník:  Mgr. Pavel Stuchlík 
Telefon:  577 112 986, mobil:  775 889 695 
E-mail:  p.stuchlik@nadeje.cz 
Web: www.nadeje.cz 
Platný sazebník najdete na webových stránkách www.nadeje.cz. 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením  
Adresa:  Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice 
Cílová skupina: lidé s mentálním a kombinovaným postižením (od 11 let). 
Charakteristika poskytovaných služeb: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně a 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, základní sociální poradenství. 
 
Týdenní stacioná ř 
Adresa:  Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice 
Cílová skupina: lidé s mentálním a kombinovaným postižením (od 11 let). 
Charakteristika poskytovaných služeb: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně a 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, 
základní sociální poradenství. 
 
Denní stacioná ř 
Adresa:  Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice 
Cílová skupina: lidé s mentálním a kombinovaným postižením (od 16 let). 
Charakteristika poskytovaných služeb: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně a 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, základní sociální 
poradenství 
 
Sociáln ě terapeutická dílna  
Adresa:  Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice + tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice 
Cílová skupina: lidé s mentálním a kombinovaným postižením (od 15 let). 
Charakteristika poskytovaných služeb : pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 
osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a 
zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, základní sociální poradenství 
Úhrada:  služba je zdarma. 
 
Chráněné bydlení  
Adresa:  Školní 1300, 765 02 Otrokovice 
Cílová skupina: lidé s mentálním a kombinovaným postižením (od 19 let). 
Charakteristika poskytovaných služeb: Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí 
ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
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zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství. 
 
Podané ruce, o. s. – Projekt OsA   
Osobní asistence  
Adresa:  Polišenského 3/4467, 796 01 Prostějov 
Kontaktní osoba:  Zuzana House 
Telefon: 582 333 974, 777 011 034 
Email: osa.prostejov@podaneruce.eu 
Web: www.podaneruce.eu - včetně platných sazebníků 
Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, senioři, osoby s kombinovaným postižením, osoby se 
zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby 
s chronickým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, věková struktura cílové skupiny: bez 
omezení 
Úhrada osobní asistence:  65 - 100 Kč/hod  
 
Unie Kompas  
Adresa: Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín 
Ředitel organizace: Mgr. Martina Stavjaníková 
Telefon/ fax: 577 434 428, 737 608 399 
E- mail: stavjanikova@unko.cz 
Web: www.unko.cz 
ŠLIKR – nízkoprahové za řízení pro mládež + terénní program  
Adresa st řediska Trávníky:  II. výměníková stanice, ul. SNP, 765 02 Otrokovice – Trávníky 
Adresa st řediska Ba ťov:  Tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice - Baťov 
Vedoucí za řízení: Mgr. Stanislav Tomek 
Telefon: 577 101 046, 734 440 024 
E- mail: tomek@unko.cz 
Web: www.unko.cz 
Cílová skupina: mládež ve věku 13 – 26 let ohrožená společensky nežádoucími jevy  
Úhrada:  služba je zdarma. 
 
Oblastní spolek ČČK Zlín  
Adresa: Potoky 3314, 760 01 Zlín 
Statutární zástupkyn ě: Anna Vařáková 
Ředitelka: Michaela Stýblová, DiS. 
Telefon: 577 210 607, 577 430 011 
E- mail: zlin@cervenykriz.eu 
Web: www.cervenykriz.zlin.cz 
Platný sazebník najdete na webových stránkách www.cervenykriz.zlin.cz. 
Pečovatelská služba  
Cílová skupina: senioři, osoby se zdrav. postižením, kteří nezvládají vlastními silami (s pomocí rodiny) péči 
o vlastní osobu či domácnost, rodiny s třemi nebo více dětmi do 4 let věku. 
Péče: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – 100Kč/hod 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - 100Kč/hod 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - 100č/hod 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti - 100Kč/hod 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - 100Kč/hod 
Fakultativní služby – v rozmezí 100 - 140 Kč/hod   
Domácí ošet řovatelská pé če 
Cílová skupina: pacienti propuštění z nemocničního léčení a nemocní v domácím ošetřování. 
Úhrada:  ošetřovatelské úkony jsou bezplatné. 
 
Hospic Hv ězda – domácí hospicová pé če 
Adresa: Sokolovská 967, 763 02 Zlín – Malenovice 
Kontaktní osoba: Helena Cibulková 
Telefon: 577 005 550, 724 579 384 
E- mail: hvezda.domacipece@seznam.cz 
Web: www.sdruzenihvezda.cz 
Domácí hospicová pé če 
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Cílová skupina: pacienti, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu a dále 
pacientům, u kterých je poskytována domácí umělá plicní ventilace. 
Úhrada:  lékařské úkony jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.  
 
Občanské sdružení ONYX  
K centrum Zlín  
Adresa: Gahurova 1563/5, 760 01  Zlín       
Vedoucí pracovník: Mgr. Petr Netočný 
Telefon: 774 256 540 
E-mail: kc@os-onyx.cz 
Web: www.os-onyx.cz 
 
Streetwork Zlín  
Adresa: Gahurova 1563/5, 760 01 Zlín     
Vedoucí pracovník: Mgr. Petr Netočný 
Telefon: 774 256 540 
Terénní pracovník: Viktor Karlík 
Telefon: 774 256 510 
Terénní pracovník: Jana Kunderová 
Telefon: 773 579 454 
E-mail: streetwork@os-onyx.cz 
Web: www.os-onyx.cz 
Cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
Úhrada:  všechny základní služby jsou poskytovány bezplatně. 
 
Educo Zlín, o. s.  
Středisko rané pé če EDUCO Zlín o.s.  
Adresa:  třída Tomáše Bati 385, Louky, 763 02 Zlín 4 
Vedoucí:  Ing. Dagmar Machová 
Telefon:   739 777 729 
E-mail:  ranapece.zlin@volny.cz 
Web:  www.ranapecezlin.cz 
Cílová skupina:  rodiny s dětmi s postižením mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením  a s dětmi s 
ohroženým vývojem od narození do 7 let 
Úhrada:  služby rané péče jsou poskytovány bezplatně. 
 
Středisko rané pé če Tamtam Olomouc  
Adresa:  Jungmannova 25, 772 00 Olomouc 
Vedoucí:  Mgr. Anna Kučerová, Ph.D.  
Telefon:   739 642 677, 723 862 419 
E-mail:  ranapece@tamtam-olomouc.cz 
Web:  www.tamtam-olomouc.cz 
Cílová skupina: rodiny s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením raného věku (0 – 7 let) a 
rodiny, ve kterých vyrůstají děti raného věku (0 – 7 let) v péči rodičů se sluchovým postižením.  
Úhrada: služby rané péče jsou poskytovány bezplatně. 
 
Centrum pro zdravotn ě postižené Zlínského kraje  
Adresa:  Gahurova 5265, 760 01 Zlín 
Telefon:  575 570 600 
E-mail:  zlin@czp-zk.cz  
web: www.czp-zk.cz 
Poradenské místo pro seniory a zdravotn ě postižené ob čany Otrokovice  
Cílová skupina: senioři, občané se zdravotním postižením 
Úhrada: odborné sociální poradenství je bezplatné.  
 
Tyfloservis, o.p.s.  
Adresa: Burešov 4886, 760 01 Zlín 
Vedoucí : Petr Mach 
Telefon:  577 437 133 
E-mail : zlin@tyfloservis.cz 
Web:  www.tyfloservis.cz 
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Cílová skupina: osoby se zrakovým a kombinovaným postižením – nevidomí a slabozrací. 
Úhrada: služby sociální rehabilitace (sociální poradenství, sociálně rehabilitační kurzy, pomoc při výběru 
pomůcek a další) jsou poskytovány bezplatně. 
 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
Poradenské centrum pro sluchov ě postižené  
Adresa: Školní 492, 760 01 Zlín 
Ředitelka : Vlasta Vavrušová 
Kontaktní osoba : Martina Kuldová 
Telefon:  577 012 483, 777 058 870 
E-mail : vavrusova.v@volny.cz, snn.zlin@seznam.cz 
Web:  www.snncr.cz 
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením 
Charakteristika služeb: centrum zajišťuje zdroje a příslušenství ke sluchadlům, drobné opravy sluchadel, 
poradenství v oblasti sluchových bariér a pomoc při zajišťování příspěvků pro všechny sluchově postižené. 
Otevírací doba: PO: 10.00- 16.00 

ÚT:   8.00 - 13.00 
ST:  10.00- 16.00 
ČT:  10.00- 13.00 
PÁ:   8.00 - 13.00 

Úhrada: odborné sociální poradenství je zdarma. 
 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
Tlumo čnické služby  
Adresa: tř. T. Bati 5331, 760 01 Zlín 
Kontaktní osoba : Renata Štáková 
Telefon:  773 699 270, 606 516 861 
E-mail : stakova.r@seznam.cz 
Web:  www.snncr.cz 
Cílová skupina: osoby s úplnou a praktickou hluchotou, osoby ohluchlé a těžce nedoslýchavé 
Charakteristika služeb: zprostředkování komunikace, a tím odstranění komunikačních a informačních 
bariér, které snižují nebo úplně zabraňují vlastními silami realizovat svá lidská a občanská práva. Služby 
jsou poskytovány jednotlivcům v oblasti zdravotní (ORL, foniatrie, praktičtí, odborní lékaři), sociální (OSVZ, 
OSSZ, ÚP), vzdělávací (speciální školy pro SP i „běžné“) a dalších oblastech (např. bytové, majetkové atd.). 
Je rovněž zajišťováno hromadné tlumočení různých osvětových a informačních akcí v rámci organizačních 
složek SNN v ČR . Tlumočnické služby vyžadují i orgány soudní, Policie ČR, posudkové orgány, 
zaměstnavatelé, ÚSP, Domovy pro seniory a obdobné instituce. 
Úhrada: služby jsou poskytovány zdarma. 
 
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace Zlín  
Sociáln ě aktiviza ční služby pro seniory a osoby se zdravotním postiže ním, půjčovna 
kompenza čních pom ůcek 
Adresa:  Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín – Jižní Svahy 
Telefon:  577 103 004, mobil: 728 869 609, 605 552 031 
E-mail:  alena.merhautova@centrum.cz 
Web:  www.stp-zlin.cz 
Cílová skupina:  občané se zdravotním postižením, senioři 
Úhrada:  sociální poradenství, kompenzační pomůcky je bezplatné.  
 
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. – krajská organizace Zl. kraj e 
Adresa:  Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín – Jižní Svahy 
Předsedkyn ě svazu: Mgr. Jitka Stuchlíková 
Kontaktní adresa: Vrchlického 655, Otrokovice 
Telefon:   605 552 031  
E-mail:  jitka.stuchlikova@volny.cz 
Web:  www.svaztp.cz 
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Ostatní služby v Otrokovicích:  
 
Maltézská pomoc, o.p.s.  
CENTRUM MALTÉZSKÉ POMOCI OTROKOVICE 
Adresa:  nám. 3. května 166, 765 02 Otrokovice ( v prostorách farnosti ) 
Koordinátorka centra : Bc. Markéta Hladká 
Telefon:   737 589 644  
E-mail : otrokovice@maltezskapomoc.cz 
Web:  www.maltezskapomoc.cz 
Cílová skupina: osamocení senioři, děti a mládež, občané se zdravotním postižením 
Úhrada: dobrovolnické služby jsou bezplatné. 
 
„HANDICAP(?)“ ZLÍN  
Adresa: Padělky 1367, 760 01 Zlín 
Ředitel : Mgr. Aleš Chudárek 
Telefon:  577 436 411, mobil : 603 385 392 
E-mail : handicap@handicap.cz 
Web: www.handicap.cz 
Cílová skupina: občané se zdravotním postižením, senioři 
Doprava s osobní asistencí  – úhrada podle sazebníku. 
 
Občanské sdružení Madio  
Kontaktní adresa: Kvítková 3687, 760 01 Zlín 
Adresa sídla sdružení: tř. Odboje 868, 765 02 Otrokovice 
Ředitel: Bc. Petr Štěpáník 
Telefon: 790 348 591 
E-mail: stepanik@madio.cz 
E- mail : info@madio.cz 
Web: www.madio.cz 
Preventivní programy, Á čko 
Vedoucí projektu: Mgr. Gabriela Šustková 
Telefon: 790 347 646 
E-mail: sustkova@madio.cz 
Cílová skupina: děti a mládež 
Prevence rizikového chování dětí a mládeže, informační, vzdělávací a poradenské služby školám, firmám a 
zájemcům z řad široké veřejnosti.  
Úhrada:  Základní služby jsou poskytovány zdarma. 
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Sociální služby na Otrokovicku k 01.06.2011  
 
Domov pro seniory Napajedla, p. o.  
Adresa:  Husova 1165, 763 61 Napajedla 
Ředitel organizace: Bc. David Libiger 
Tel. ředitel: 577942046 
Telefon: 577942045, 577941249 
E-mail: reditel@dsnapajedla.cz 
Sociální pracovnice:  Bc. Zdeňka Kolečkářová 
E-mail: soc.raisiglova@dsnapajedla.cz 
Sociální pracovnice:  Bc. Simona Mlýnková 
E-mail: soc.mlynkova@dsnapajedla.cz 
Web: www.dsnapajedla.cz 
Cílová skupina: Senioři, kteří potřebují poskytované služby ze zdravotních či jiných vážných důvodů a v 
domácím prostředí svou situaci nemohou dlouhodobě zvládat ani za pomoci terénních sociálních služeb. 
Charakteristika služeb: Zařízení je domovem pro 63 seniorů žijících v jednolůžkových, dvoulůžkových a 
třílůžkových pokojích. Poskytováno je celodenní stravování, potřebná péče a podpora klientů v závislosti na 
jejich individuálních potřebách.  
Naším posláním je v příjemném prostředí menšího sociálního zařízení poskytnout klientovi pomoc a podporu 
v potřebných oblastech. Výhodou domova na malém městě je, že zde žijí lidé, kteří společně mohli prožívat i 
své dětství a mládí. 
Výše úhrad za ubytování:  
Jednolůžkový pokoj  165 Kč/ den 
Dvoulůžkový pokoj  145 Kč/den 
Třílůžkový pokoj  130 Kč/den 
Výše úhrady za stravu: 
Strava racionální  140 Kč/den 
Strava diabetická  150 Kč/den 
Péče 
Přijímáni jsou klienti, kteří pobírají příspěvek na péči, případně jejich aktuální zdravotní stav objektivně 
odpovídá kritériím pro jeho vyplácení. Organizaci náleží příspěvek na péči v čase, kdy uživateli poskytuje 
své služby. Za dobu jeho nepřítomnosti je uživateli poměrná část dodatečně vyplacena zpět dle vnitřních 
předpisů domova. 
 
Pečovatelská služba Napajedla  
Adresa:  Pod Kalvárií 90, 763 61 Napajedla 
Vedoucí za řízení:  Bc. David Libiger, kontaktní osoba:  Jaroslava Dvorníková 
Telefon:  577 944 714, mobil:  604 235 069 
E-mail:  pecovatelskasluzba@napajedla.cz 
Web: www.pecovatelskasluzba.napajedla.cz 
Cílová skupina: senioři a těžce zdravotně postižení občané, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné 
práce v domácnosti a další životní potřeby, z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Charakteristika služeb: Klientům jsou poskytovány v rámci sociální služby , tyto 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, základní sociální poradenství. V obou domech s 
pečovatelskou službou je středisko osobní hygieny ,kde se provádí koupání klientů, pedikúra, praní a žehlení 
prádla. V DPS Sadová se nachází výdejna obědů pro seniory.  
Časová dostupnost pe čovatelské služby: po–pá 7.00 – 20.00, so–ne 7.00 – 13.00, 18.00 – 20.00 
Péče 
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - 100Kč/hod 
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hyg. - 100Kč/hod 
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (teplé jídlo): 100Kč/hod 
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti - 100Kč/hod 
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - 100Kč/hod 
Fakultativní služby - v rozmezí 20 – 100 Kč/hod                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Domy s pe čovatelskou službou – Pod Kalvárií, Sadová  
Adresa: Pod Kalvárií 90, 763 61 Napajedla 
Adresa: Sadová 1554, 763 61 Napajedla 
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Kontaktní osoba:  Jaroslava Dvorníková 
Telefon: 577 944 714, mobil:  604 235 069 
E-mail:  pecovatelskasluzba@napajedla.cz 
Web: www.pecovatelskasluzba.napajedla.cz 
Cílová skupina: senioři a těžce zdravotně postižení občané, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné 
práce v domácnosti a další životní potřeby, z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Charakteristika služeb: Klientům jsou poskytovány v rámci sociální služby , tyto 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, základní sociální poradenství. V obou domech s 
pečovatelskou službou je středisko osobní hygieny ,kde se provádí koupání klientů, pedikúra, praní a žehlení 
prádla. V DPS Sadová se nachází výdejna obědů pro seniory.  
Časová dostupnost pe čovatelské služby: po – pá 7.00 – 20.00, so – ne – 7.00 – 13.00, 18.00 – 20.00 
a) Bydlení 
dle velikosti bytu 
b) Péče 
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - 100Kč/hod 
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hyg. - 100Kč/hod 
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (teplé jídlo): 100Kč/hod 
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti - 100Kč/hod 
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - 100Kč/hod 
Fakultativní služby - v rozmezí 20 – 100 Kč/hod                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Pečovatelská služba Poho řelice   
Adresa: Náves 39, Pohořelice, 763 61 Napajedla  
Vedoucí: Mgr. Jarmila Černá, DiS. 
Telefon: 577 941 281, 734 549 973 
E-mail:  dps@obecpohorelice.cz 
Web:  www.obecpohorelice.cz (odkaz DPS a PS) 
Cílová skupina: senioři, invalidní důchodci, osoby s chronickým, tělesným a zdravotním postižením (min. 27 
let). Jedná se o osoby, které jsou tzv. sociálně potřebné a potřebují pomoc jiné osoby z důvodu věku, 
zdravotního stavu a snížené soběstačnosti, samoty, apod.  
Charakteristika služeb: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
Časová dostupnost pe čovatelské služby:  
ambulantní služby:  Centrum os. hygieny každý pracovní   ČT 8:00-11:00 hod.  
           Jídelna  a kuchyně pracovní dny   PO-PÁ 11:30-12:30 hod. 

Prádelna, sušárna pracovní dny  PO-PÁ 6:00-7:00, 13:00-14:30 a PO,ST,PÁ  
8:00–11:00 hod.  

Péče - dle aktuální nabídky, viz sazebník úhrad za jednotlivé úkony pečovatelské služby 
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - 100Kč/hod. 
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hyg. - 100Kč/hod. 
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (teplé jídlo): 100,- Kč/hod. 
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti – 100,- Kč/hod. 
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – 100,- Kč/hod. 
Fakultativní služby  – viz sazebník úhrad za jednotlivé fakultativní úkony,  rozmezí 5 - 100Kč/hod.                                                                                                                                                                                   
 
Domov pokojného stá ří Poho řelice  
Adresa: Náves 39, Pohořelice, 763 61 Napajedla  
Vedoucí: Mgr. Jarmila Černá, DiS. 
Telefon: 577 941 281, 734 549 973 
E-mail:  dps@obecpohorelice.cz 
Web:  www.obecpohorelice.cz (odkaz DPS a PS) 
Cílová skupina: senioři, invalidní důchodci, osoby s chronickým, tělesným a zdravotním postižením (min. 27 
let). Jedná se o osoby, které jsou tzv. sociálně potřebné a potřebují pomoc jiné osoby z důvodu věku, 
zdravotního stavu a snížené soběstačnosti, samoty, apod.  
Charakteristika služeb: Jedná se o nájemní bytový dům zvláštního určení – dům s pečovatelskou službou. 
Je poskytována 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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Časová dostupnost pe čovatelské služby:  
ambulantní služby:  Centrum os. hygieny každý pracovní   ČT 8:00-11:00 hod.  
           Jídelna  a kuchyně pracovní dny   PO-PÁ 11:30-12:30 hod. 

Prádelna, sušárna pracovní dny  PO-PÁ 6:00-7:00, 13:00-14:30 a PO,ST,PÁ  
8:00–11:00 hod.  

a) Bydlení  
1 lůžkový pokoj     4 500 + 2 200 = 6 700,- Kč 
b) Péče 
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - 100Kč/hod. 
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hyg. - 100Kč/hod. 
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (teplé jídlo): 100,- Kč/hod. 
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti – 100,- Kč/hod. 
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – 100,- Kč/hod. 
Fakultativní služby - v rozmezí 5,- - 100,- Kč/hod.                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Pečovatelská služba Spytihn ěv 
Adresa: Spytihněv 577, 763 64 Spytihněv  
Vedoucí za řízení:  Mgr. Hana Kolaříková, DiS. 
Telefon: 571 118 333, mobil : 723 015 631 
E-mail:  kolarikova.hana@spytihnev.cz 
Web:  www.spytihnev.cz  
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením (od 27 let) 
Charakteristika služeb: Základní služby:  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 
fakultativní služby:  Použití vany na DPS (ambulantní služba), dohled nad klientem, doprava, praní záclon, 
pronájem jídlonosiče s termoobalem.  
Časová dostupnost pe čovatelské služby: ambulantní služby:  út 13.00 – 14.00 
terénní služby:  po, st, čt, pá 7.00 – 14.00, út 7.00 – 13.00 
Péče – blíže viz Služby a ceník PS Spytihněv na www.spytihnev.cz 
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – 80 Kč/hod. 
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hyg. - 80Kč/hod. 
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy -  80Kč/hod., oběd od 55 Kč, dovoz 17 Kč/úkon 
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti – 80 Kč/hod., praní prádla 50 Kč/kg 
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – 80 Kč/hod. 
Fakultativní služby - v rozmezí 20 – 90 Kč/hod                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Dům s pe čovatelskou službou Spytihn ěv 
Adresa: Spytihněv 577, 763 64 Spytihněv  
Vedoucí za řízení:  Mgr. Hana Kolaříková, DiS. 
Telefon:  571 118 333, mobil:  723 015 631 
E-mail:  kolarikova.hana@spytihnev.cz 
Web:  www.spytihnev.cz 
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením 
Charakteristika služby: Ubytování a další placené služby – viz Pečovatelská služba Spytihněv 
Časová dostupnost: bydlení neomezeně dle smlouvy, péče – ambulantní služby:  út 13.00 – 14.00 
terénní služby (též se vztahují na obyvatele DPS)  po, st, čt, pá 7.00 – 14.00, út 7,00 – 13,00  
a) Bydlení  
cena dle velikosti bytu 
b) Péče – viz Pečovatelská služba Spytihněv 
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – 80 Kč/hod. 
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hyg. - 80Kč/hod. 
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy -  80Kč/hod., oběd od 55 Kč, dovoz 17 Kč/úkon 
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti – 80 Kč/hod., praní prádla 50 Kč/kg 
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – 80 Kč/hod. 
Fakultativní služby - v rozmezí 20 – 90 Kč/hod   
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Pečovatelská služba Tluma čov–zajiš ťuje Pečovatelská služba Krom ěříž, o. p. s.  
Adresa: Nitranská 4092, 767 01 Kroměříž   
Sociální pracovnice:  Mgr. Renata Juříčková 
Telefon: 573 341 700, mobil : 777 749 027 
E-mail:  pecovat@pecovat.cz, prochazkova@pecovat.cz 
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Web:  www.pecovat.cz  
Cílová skupina: senioři, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku věku, zdravotního stavu a jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Věková kategorie jsou mladší senioři od 65 do 80 let, starší 
senioři nad 80 let. 
Charakteristika služeb: pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla, oblékání atd.), 
pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc se zajišťováním chodu domácnosti (nákupy, úklid, praní), pomoc 
při poskytnutí a zajištění stravy (nákupy a dovoz obědů), pomoc se základním sociálním poradenstvím a 
pomoc při vyřizování osobních záležitostí klientů na úřadech (příspěvky na péči, pomoc při vyřizování 
poskytnutí pomůcek ze zdrav. pojišťovny), nadstandardní úkony: doprava, ošetřovatelské úkony, masáže, 
dohled. 
Časová dostupnost pe čovatelské služby: ambulantní i terénní služby:  po – pá 7:00 – 15:30 
Klienti čerpají služby dle sazebníku sestaveného na základě vyhlášky 505/2006 Sb.  
 
Dům s pe čovatelskou službou Tluma čov 
Adresa: nám. Komenského 848, 763 62 Tlumačov  
Kontaktní osoba:  Ladislava Vránová 
Telefon:  577 929 030 
E-mail:  matrika@tlumacov.cz 
Web:  www.tlumacov.cz 
Cílová skupina: senioři, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku věku, zdravotního stavu a jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Věková kategorie jsou mladší senioři od 65 do 80 let, starší 
senioři nad 80 let. 
Charakteristika služby: Ubytování a další placené služby. 
a) Bydlení  
cena dle velikosti bytu 
b) Péče – viz Pečovatelská služba Tlumačov 
  
Ostatní služby na Otrokovicku:  
Mateřská škola Klubí čko Tluma čov, s.r.o.  
Adresa: U Trojice 336, 763  62 Tlumačov 
Vedoucí: Bc. Ludmila Stodůlková 
Telefon: 577 929 011, mobil : 604 912 385 
Vedoucí pedagog školy:  Bc. Hana Niedermertlová  
Mobil: 737 384 464 
E-mail:  skolka.klubicko@gmail.com 
Web:  http://klubicko.digidy.com 
Platný sazebník najdete na webových stránkách http://klubicko.digidy.com. 
Cílová skupina: děti s kombinovaným postižením, s vadami řeči, poruchami chování a pozornosti, děti se 
zdravotním oslabením. 
Charakteristika služeb: Program školy je doplněn o individuální a skupinovou speciálně pedagogickou 
práci, která je začleněna v denním rozvrhu každého dítěte. Speciálně pedagogická péče je poskytována 
v komplexním rozsahu a je zacílena na maximální a všestranný rozvoj každého dítěte.Ve třídách jsou 
vzdělávány děti různého věku se specifičností vlastních potřeb. Se svými osobními přednostmi i nedostatky 
se učí žít vedle sebe ve společenství třídy i školy. Přirozeně a konkrétně se tak uplatňuje program sociální 
integrace. 
Stravování 
do 6 let    42,50 Kč/den  
nad 6 let   47,50 Kč/den 
Školné m ěsíčně 
celodenní   400 Kč 
zkrácený 5denní  300 Kč 
zkrácený polodenní  300 Kč 
 
 
 
 
 
 

Odbor sociální MěÚ Otrokovice, 
oddělení sociálních služeb 

Červen 2011 
 


