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Úvodní slovo  

Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve správním obvodě obce s rozšířenou 

působností Kroměříž vydalo pro Vaše potřeby město Kroměříž, a to v rámci 

projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 – 2019.  

Katalog shrnuje informace o jednotlivých službách, a může tak být užitečným 

pomocníkem pro všechny, kteří hledají ucelený soubor údajů o sociálních službách 

v našem regionu. V úvodu naleznete informace o odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví Městského úřadu Kroměříž, následně zmiňovaný přehled 

poskytovatelů sociálních služeb.  

Katalog je členěn podle jednotlivých cílových skupin: senioři, rodiny s dětmi, osoby 

se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením. Dále je členěn 

podle možné formy poskytování sociální služby (ambulantní, terénní, pobytová).  

Vážení čtenáři a uživatelé katalogu, věřím, že překládaný informační zdroj týkající 

se nabízených a dostupných sociálních služeb ve správním obvodě obce 

s rozšířenou působností Kroměříž bude nejen pro Vás, ale třeba také pro Vaše 

přátele, blízké a známé užitečnou publikací. Katalog je k dispozici zdarma, přičemž 

elektronická verze katalogu je uveřejněna na webových stránkách města 

Kroměříže, www.mesto-kromeriz.cz 

Děkuji vám za zpětné vazby a ohlasy jak ke katalogu, tak ke kvalitě poskytovaných 

sociálních služeb. Cílem všech poskytovatelů by měl být spokojený klient. Všichni 

jsme však lidé na cestě, nic na tomto světě není dokonalé, proto předem děkuji jak 

klientům, tak poskytovatelům za přívětivost, laskavost a vstřícnou komunikaci, 

která nehledá na druhých jen chyby, ale umí vidět i to dobré kolem nás a v nás.  

 

        Mgr. Vít Peštuka  

       místostarosta města Kroměříže 

 

 

 

http://www.mesto-kromeriz.cz/
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Městský úřad Kroměříž  

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví má dvě oddělení: 

- oddělení sociálně právní ochrany dětí 

- oddělení sociální práce 

Vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví je Mgr. Radovan Klabal.  

E-mail: radovan.klabal@mesto-kromeriz.cz 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zabezpečuje komplexní výkon sociálně-

právní ochrany dětí v rozsahu působnosti správního obvodu obce s rozšířenou 

působností (SO ORP) Kroměříž, a to dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.   

Oddělení sídlí na adrese: 1. máje 3191, Kroměříž, budova C. Vedoucí oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí je Bc. Gabriela Rebecca Janošová, DiS.  

E-mail: gabriela.janosova@mesto-kromeriz.cz 

Oddělení sociální práce zajišťuje pomoc a poradenství osobám, které se 

nacházejí v nepříznivých životních situacích, vykonává funkci sociálního kurátora, 

zabývá se výkonem opatrovnictví osob, kterým bylo město Kroměříž ustanoveno 

veřejným opatrovníkem a ustanovuje zvláštního příjemce důchodu.  

Oddělení sídlí na adrese: 1. máje 533, Kroměříž, budova D. Vedoucí oddělení 

sociální práce je Mgr. Dagmar Frydrychová.  

E-mail: dagmar.frydrychova@mesto-kromeriz.cz 

 

Mimo tato oddělení působí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví také správce 

rozpočtu odboru, pracovník vykonávající agendu spojenou s výdejem receptů a 

žádanek určených k předepisování léčivých přípravků obsahující omamné nebo 

psychotropní látky a koordinátor komunitního plánování sociálních služeb v SO 

ORP Kroměříž.  

mailto:radovan.klabal@mesto-kromeriz.cz
https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti-ospod/
mailto:gabriela.janosova@mesto-kromeriz.cz
https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/odd-soc-prace/
mailto:dagmar.frydrychova@mesto-kromeriz.cz
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Cílem komunitního plánování je udržet a rozvíjet efektivní systém fungování 

sociálních služeb v SO ORP Kroměříž s využitím dostupných zdrojů. Výstupem 

komunitního plánování je komunitní plán, který odpovídá místním podmínkám, 

potřebám a stanoví cíle a priority rozvoje sociálních služeb v SO ORP Kroměříž.  

Koordinátorem komunitního plánování je Mgr. Vratislav Snídal.  

E-mail: vratislav.snidal@mesto-kromeriz.cz 

Pracoviště koordinátora komunitního plánování se nachází na adrese: 1. máje 533, 

Kroměříž, budova D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-kromerizsku/
mailto:vratislav.snidal@mesto-kromeriz.cz
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Druhy a formy sociálních služeb definuje Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách.  

Základní druhy a formy sociálních služeb  

Sociální služby zahrnují  

 sociální poradenství  

 služby sociální péče  

 služby sociální prevence 

 

Formy poskytování sociálních služeb 

Sociální služby jsou poskytovány jako služby  

 ambulantní 

 terénní  

 pobytové 

 

Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb 

Druhy sociálních služeb 

Sociální poradenství 

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné 

informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je 

součástí všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje 

občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami 

společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího 

násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. 

Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných 

zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady. 
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Služby sociální péče 

Osobní asistence 

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se 

zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a 

to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při 

zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se 

poskytuje za úhradu. 

Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována 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 domácnosti 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. Služba se poskytuje za úhradu. Bez úhrady se 

poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům 

odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let. 

Tísňová péče 

Tísňová péče je terénní distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami, 

které jsou vystaveny stálému riziku ohrožení zdraví nebo života, popřípadě 

náhlého zhoršení zdravotního stavu. Služba se poskytuje za úhradu. 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby 

poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo 

zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim 

osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

Tyto služby jsou poskytovány za úhradu. 
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Podpora samostatného bydlení 

Podporované bydlení je terénní služba poskytovaná osobám se zdravotním 

postižením chronickým onemocněním, včetně duševního onemocnění, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. 

Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba 

se poskytuje za úhradu. 

Odlehčovací služby 

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované 

osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem 

služby je umožnit pečující 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, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných 

zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. 

Centra denních služeb 

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je posílit 

samostatnost a soběstačnost osob v nepříznivé sociální situaci, která může vést 

k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.  
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Denní stacionář  

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, 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, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 

práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. 

Týdenní stacionáře  

Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, 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 nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se 

poskytuje za úhradu. 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové 

služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje 

poskytnutí ubytování a stravy, 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 a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.  
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Domovy pro seniory 

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování a 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, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, 

pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu 

Domovy se zvláštním režimem 

Domovy se zvláštním režimem se poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, 

závislosti na návykových látkách, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí 

a další typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben 

specifickým potřebám těchto osob., Služba obsahuje poskytnutí ubytování a 

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, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a 

pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.  

Chráněné bydlení 

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, 

včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. 

Služba obsahuje 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 a oprávněných zájmů. 

Služba se poskytuje za úhradu. 
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Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních poskytují pobytové 

sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem 

ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez pomoci jiné fyzické 

osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do 

doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou či jinou fyzickou osobou nebo 

ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb. Služba 

obsahuje poskytnutí ubytování a 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, sociálně 

terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv a 

oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.  

Služby sociální prevence 

Raná péče 

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, 

poskytována dítěti a rodičům ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo 

jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu Služba je 

zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické 

potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 

činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje 

bez úhrady. 

Telefonická krizová pomoc  

Telefonická krizová pomoc 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 se 

poskytuje bez úhrady. Služba obsahuje telefonickou krizovou pomoc a pomoc při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
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Tlumočnické služby  

Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované 

osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým 

postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické 

osoby. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 

pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Tlumočnické služby jsou 

poskytovány bez úhrady.  

Azylové domy  

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 a pomoc 

při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.  

Domy na půl cesty  

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, 

které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež., 

a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné 

léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben 

specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje činnosti poskytnutí ubytování, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 

činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje 

za úhradu.  

Kontaktní centra  

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě 

terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby 

je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových 

látek. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv 

a oprávněných zájmů a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Služba se 

poskytuje bez úhrady.  
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Krizová pomoc  

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 svojí nepříznivou situaci vlastními silami.  

Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných 

zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady.  

Intervenční centra  

Intervenční centra poskytují pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Na 

základě zákonné povinnosti kontaktují osobu ohroženou, a to nejpozději do 48 

hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání ze společného obydlí. 

Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a 

oprávněných zájmů. Pokud je poskytována formou pobytových služeb obsahuje 

poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Součástí 

služby je zajištění spolupráce mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných 

sociálních služeb, OSPOD, obcemi, útvary Policie ČR a obecní policie, jakož 

i ostatními orgány veřejné správy. Služba se poskytuje bez úhrady.  

Nízkoprahová denní centra  

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby, popřípadě terénní služby 

pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

V nízkoprahových denních centrech hradí osoby úhradu za stravu ve výši 

stanovené poskytovatelem.  
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní 

služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena dětem 

ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je 

zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních 

rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich 

sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji 

nepříznivou sociální situaci. Služba může být poskytována osobám anonymně. 

Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady.  

Noclehárny  

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. 

Služba se poskytuje za úhradu ve výši stanovené poskytovatelem.  

Služby následné péče  

Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované 

osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových 

látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly 

ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Služba 

obsahuje sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

Služba se poskytuje bez úhrady.  
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní 

služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, 

nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné 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 a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba 

se poskytuje bez úhrady.  

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

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 

obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 

činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady.  

Sociálně terapeutické dílny  

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se 

sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto 

důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.  

Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních 

návyků a dovedností prostřednictvím pracovní terapie. Služba obsahuje činnosti 

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 a podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a 

dovedností. Služba se poskytuje za úhradu.  
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Terapeutické komunity  

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby 

závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, 

které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje činnosti 

poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování 

práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.  

Terénní programy  

Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou 

ohroženy rizikovým způsobem života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 

Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek a 

omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně 

vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto 

osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být 

poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

Služba se poskytuje bez úhrady.  

Sociální rehabilitace  

Jedná se o soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a 

dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných činností pro 

samostatný život. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a 

ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech 

sociálně rehabilitačních služeb. Terénní a ambulantní služba obsahuje 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 činnosti a pomoc při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
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Forma pobytové služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje 

poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, 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 činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se 

poskytuje za úhradu.  

 

Úřad práce České republiky 

Krajská pobočka ve Zlíně, kontaktní pracoviště Kroměříž  

Kontaktní pracoviště je organizační složkou Úřadu práce České republiky – 

krajské pobočky ve Zlíně.  

Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce ČR“) je správním úřadem s 

celostátní působností a je organizační složkou státu. Úřad práce ČR byl zřízen 

dnem 1. 4. 2011, zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o 

změně souvisejících zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad práce 

ČR a je jeho nadřízeným správním úřadem. 

Úřad práce ČR tvoří generální ředitelství, krajské pobočky a pobočka pro hlavní 

město Prahu (dále jen „krajské pobočky“). Součástí krajských poboček jsou 

kontaktní pracoviště. 

V čele Úřadu práce ČR je generální ředitel. V čele krajské pobočky je ředitel. V 

čele kontaktního pracoviště krajské pobočky je ředitel nebo vedoucí. 

Správní řízení v působnosti Úřadu práce ČR se řídí zákonem č. 73/2011 Sb., o 

Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů a zákonem č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Úřad práce ČR 

rozhoduje ve správním řízení v I. stupni. O odvoláních proti rozhodnutí Úřadu práce 

ČR rozhoduje ministerstvo. 
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Kontaktní pracoviště jsou organizačními útvary krajských poboček. Součástí 

kontaktního pracoviště mohou být detašovaná, či dislokovaná územní pracoviště, 

popř. výjezdní pracoviště. 

Kontaktní pracoviště plní v oblasti zprostředkování zaměstnání, evidence 

uchazečů a zájemců o zaměstnání zejména tyto úkoly: 

 sleduje databázi a podává informace o volných pracovních místech a 

aktualizuje je, a zároveň aktivně vyhledává informace o volných 

pracovních místech, 

 vede evidenci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, 

 rozhoduje o nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a o vyřazení 

z této evidence, 

 vydává a ověřuje správní rozhodnutí v oblasti zprostředkování 

zaměstnání, 

 vyhledává uchazečům o zaměstnání včetně zdravotně postižených 

vhodné pracovní uplatnění; v této souvislosti spolupracuje s oddělením 

zaměstnanosti krajské pobočky, 

 projednává s uchazeči včetně zdravotně postižených možnosti pracovního 

uplatnění na společensky účelných pracovních místech, při veřejně 

prospěšných pracích a jedná s nimi o možnostech rekvalifikace a provádí 

v těchto oblastech průzkum zájmu uchazečů, 

 podílí se realizaci opatření a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, 

provádí výběr uchazečů v rámci realizace jednotlivých nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti, 

 ve spolupráci s krajskou pobočkou se podílí na sociálně právním a 

profesním poradenství v oblasti zaměstnanosti, 

 vypracovává a sjednává individuální akční plány. 
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Kontaktní pracoviště plní v oblasti podpory v nezaměstnanosti zejména: 

 rozhoduje ve správním řízení zejména o přiznání podpory v 

nezaměstnanosti, při rekvalifikaci, o její výši, 

 rozhoduje ve správním řízení o přiznání kompenzace odstupného dle 

§44b zákona o zaměstnanosti, 

 zpracovává řádné a mimořádné výplaty podpor v nezaměstnanosti a 

podpory při rekvalifikaci, 

 vydává uchazečům o zaměstnání včetně zdravotně postižených a 

určeným orgánům potvrzení, vymezená platnou právní úpravou, o vedení 

v evidenci a příp. poskytování podpory v nezaměstnanosti. 

Kontaktní pracoviště plní v oblasti nepojistných sociálních dávek úkoly správního 

orgánu prvního stupně dle zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v 

hmotné nouzi, zákona o sociálních službách, zákona o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením a zákona o sociálně-právní ochraně dětí zejména tyto 

úkoly: 

 rozhoduje ve správním řízení o přiznání příslušné dávky, 

 vede evidenci žádostí o dávky v informačním systému, zpracovává údaje 

potřebné pro rozhodování o dávce do informačního systému, 

 rozhoduje o případných námitkách účastníka řízení, předává nadřízenému 

orgánu odvolání, pokud ve své kompetenci neprovedl autoremeduru, 

 zpracovává řádné i mimořádné výplaty dávek, 

 provádí exekuce z přiznaných dávek, 

 vyřizuje agendu posouzení zdravotního stavu pro účely nepojistných 

sociálních dávek 

 zajišťuje agendu dávek pěstounské péče. 
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Kontaktní pracoviště zajišťuje následující služby:  

 zprostředkování zaměstnání 

 státní sociální podpora 

 hmotná nouze 

 sociální služby, příspěvek na péči 

 dávky pro osoby se zdravotním postižením 

Kontaktní pracoviště Kroměříž 

Zprostředkování zaměstnání   

Adresa: Erbenovo nábřeží 4251/2c, 767 01 Kroměříž 1   

Telefon: 950 130 111  

Fax: 950 130 302   

E-mail: podatelna.km@uradprace.cz    

 

Státní sociální podpora   

Adresa: Kotojedská 269/1, 767 01 Kroměříž 1   

Telefon: 950 130 501  

Fax: 950 130 502   

E-mail: podatelna.km@uradprace.cz    

 

Hmotná nouze   

Adresa: Kotojedská 269/1, 767 01 Kroměříž 1   

Telefon: 950 130 501  

Fax: 950 130 502   

E-mail: podatelna.km@uradprace.cz    
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Sociální služby, příspěvek na péči   

Adresa: Kotojedská 269/1, 767 01 Kroměříž 1   

Telefon: 950 130 501  

Fax: 950 130 502   

E-mail: podatelna.km@uradprace.cz    

  

Dávky pro osoby se zdravotním postižením   

Adresa: Kotojedská 269/1, 767 01 Kroměříž 1   

Telefon: 950 130 501  

Fax: 950 130 502   

E-mail: podatelna.km@uradprace.cz    

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž 

Adresa: Generála Svobody 1190/2, 767 01 Kroměříž  

Telefon: 573 516 111 

Fax: 573 330 148 

E-mail: posta.km@cssz.cz  

Česká správa sociálního zabezpečení je největší a v rámci státní správy České 

republiky zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu více 

než 8,9 milionu klientů, z toho zhruba 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 

milionu důchodů a měsíčně v průměru kolem 280 tisíc dávek nemocenského 

pojištění. 

Přínos České správy sociálního zabezpečení do státního rozpočtu tvoří více než 

1/3 všech příjmů. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvcích na státní politiku zaměstnanosti.   

mailto:posta.km@cssz.cz
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Kromě důchodového a nemocenského pojištění vykonává ČSSZ také působnost 

v oblasti lékařské posudkové služby. Plní rovněž úkoly vyplývající z mezistátních 

úmluv o sociálním zabezpečení a podle koordinačních nařízení Evropské unie je 

styčným místem vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci 

a mateřství, důchody a peněžité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí 

z povolání.  

Strukturu České správy sociálního zabezpečení tvoří ústředí ČSSZ, (regionální) 

pracoviště ČSSZ, okresní správy sociálního zabezpečení, Pražská správa 

sociálního zabezpečení a její územní pracoviště a Městská správa sociálního 

zabezpečení Brno.  

  

Klub seniorů v Kroměříži  

Adresa: Velehradská 625/4, 767 01 Kroměříž  

Telefon: 728 056 471 

E-mail: hjankova@centrum.cz  

Klub seniorů v Kroměříži je místem, kde se mohou setkávat všichni senioři i osoby 

se zdravotním postižením. Cílem tohoto klubu je umožnit seniorům a lidem se 

zdravotním postižením aktivně trávit svůj život, a tímto způsobem snižovat svoji 

případnou izolovanost. 

Cílem a náplní všech organizací v Klubu seniorů v Kroměříži je zejména bohatý 

kulturní, sportovní a společenský program. V klubu se také konají vzdělávací 

programy a kurzy zručnosti a dovednosti. Bližší informace je možné získat přímo 

v klubu na Velehradské ulici, a to ve dnech pondělí – čtvrtek od 9:00 do 12:00 

hodin. Příspěvky se v klubu nehradí. 

  

 

 

 

mailto:hjankova@centrum.cz
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Důležitá telefonní čísla  

Hasiči   150 

Záchranná služba  155 

Policie ČR   158 

Městská policie  156 

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112  
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Informace ke katalogu  

Pro větší přehlednost jsou služby v tomto katalogu rozděleny podle formy jejich 

poskytování, a to na ambulantní sociální služby, terénní sociální služby a pobytové 

sociální služby. Dále jsou sociální služby v adresáři rozděleny podle barev, a to 

podle nastavených čtyř cílových skupin:  

 senioři – zelená barva, 

 rodiny s dětmi – žlutá barva, 

 osoby se zdravotním postižením – modrá barva, 

 osoby ohrožené sociálním vyloučením – červená barva 

 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve správním obvodě obce s rozšířenou 

působností vznikl v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na 

Kroměřížsku 2018 – 2019 a byl jednou z plánovaných aktivit daného projektu. 

Katalog byl vydán v červenci 2019, a to v nákladu 2000 kusů a data uveřejněná 

v katalogu jsou aktuální k 30. dubnu 2019.  

Katalog je určen všem lidem, kteří mají zájem si vyhledat informace o sociálních 

službách poskytovaných v regionu Kroměřížska. 
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CÍLOVÁ SKUPINA  

SENIOŘI 

Ambulantní sociální služby 
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DECENT Hulín, p. o. Pečovatelská služba terénní a ambulantní 

Zřizovatel: Město Hulín 

Poskytovatel: DECENT Hulín, p. o. 

Identifikátor služby: 1987287 

Sídlo sociální služby: Nábřeží 1314, Hulín 768 24 

Telefonický kontakt: 573 352 555, 737 018 289 

E-mail, webové stránky: 
reditelstvi@decenthulin.cz, pecovatelskasluzba@decenthulin.cz, 
www.decent.hys.cz 

Poskytovaná sociální 
služba: 

Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  
cílové skupiny: 

--- 

Kapacita služby: Denní kapacita ambulantní služby 2 osoby 

Forma poskytování: Ambulantní, (terénní) 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – neděle (vč. svátků) 7:00 – 20:00 
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Charitní pečovatelská služba 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 2006998 

Sídlo sociální služby: Malý Val 1552, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 731 462 662, 573 333 405 

E-mail, webové stránky: jana.rohanova@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz 

Poskytovaná sociální 
služba: 

Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  
cílové skupiny: 

--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 7 osob 

Forma poskytování: Ambulantní, (terénní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – neděle 7:00 – 22:00 
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Pečovatelská služba Chropyně 

Zřizovatel: Město Chropyně 

Poskytovatel: Město Chropyně 

Identifikátor služby: 1862038 

Sídlo sociální služby: náměstí Svobody 29, Chropyně 768 11 

Telefonický kontakt: 573 500 739 

E-mail, webové stránky: horakova@muchropyne.cz, www.muchropyne.cz 

Síť sociálních služeb ZK: Ano  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Denní kapacita terénní služby 80 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: 
Pondělí – pátek 6:30 – 19:30 

Sobota, neděle, státní svátky 7:00 – 13:00, 16:30 – 18:30 
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Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú. 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú. 

Identifikátor služby: 1795888 

Sídlo sociální služby: Nitranská 4091, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 749 027 

E-mail, webové stránky: Pecovatelska1@seznam.cz, www.pecovat.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 6 osob, denní kapacita služby 12 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: Pondělí – neděle 6:00 – 22:00 
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Sociální poradna 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 9924394 

Sídlo sociální služby: Ztracená 63/1, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 330 019, 733 755 847 

E-mail, webové stránky: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství 

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři,  

osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby v krizi 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 2 + 1 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Pondělí 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Úterý 9:00 – 12:00, 12:30 – 14:00 

Středa 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Pátek 9:00 – 11:00 

Terénní služba: 

Pondělí (Chropyně) 9:00 – 13:00 (1 x za dnů) 

Úterý (Hulín) 9:00 – 14:00 

Středa (Zdounky) 9:30 – 14:00 
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SONS ČR, z. s. – odbočka Kroměříž 

Zřizovatel: SONS ČR, z. s. 

Poskytovatel: SONS ČR, z. s. (prostřednictvím jednotlivých pracovišť) 

Identifikátor služby: 2026800 

Sídlo sociální služby: Velehradská 625, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 775 085 129 

E-mail, webové stránky: hanzalova@sons.cz, www.sons.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 

Sociálně aktivizační služby pro seniory, osoby se zdravotním 

postižením 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby se zrakovým postižením 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 20 osob 

Forma poskytování: Ambulantní  

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: 
Úterý 9:00 – 12:00 

Středa 14:00 – 16:00 
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CÍLOVÁ SKUPINA  

SENIOŘI 

Terénní sociální služby 
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DECENT Hulín, p. o. Pečovatelská služba terénní a ambulantní 

Zřizovatel: Město Hulín 

Poskytovatel: DECENT Hulín, p. o. 

Identifikátor služby: 1987287 

Sídlo sociální služby: Nábřeží 1314, Hulín 768 24 

Telefonický kontakt: 573 352 555, 737 018 289 

E-mail, webové stránky: 
reditelstvi@decenthulin.cz, pecovatelskasluzba@decenthulin.cz, 
www.decent.hys.cz 

Poskytovaná sociální 
služba: 

Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  
cílové skupiny: 

--- 

Kapacita služby: Denní kapacita ambulantní služby 2 osoby 

Forma poskytování: Ambulantní, (terénní) 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: Pondělí – neděle (vč. svátků) 7:00 – 20:00 
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DECENT Hulín, příspěvková organizace  
Zřizovatel: Město Hulín 

Poskytovatel: DECENT Hulín, p. o.  

Identifikátor 

služby: 
6661832  

Sídlo sociální 

služby: 
Nábřeží 1314, Hulín 768 24 

Telefonický 

kontakt: 
573 352 555, 737 018 289 

E-mail, webové 

stránky: 

reditelstvi@decenthulin.cz, pecovatelskasluzba@decenthulin.cz,  

www.decent.hys.cz 

Poskytovaná 

sociální služba: 
Odlehčovací služba terénní 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením od 27 let, senioři   

Konkrétní 

specifikace  

cílové skupiny: 

osoby s jiným zdravotním postižením 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s tělesným postižením 

osoby se zdravotním postižením 

senioři  

Kapacita služby: 2 osoby 

Forma 

poskytování: 
terénní 

Místo 

poskytování: 
SO ORP Kroměříž – Hulín, Chropyně a přilehlé obce 

Provozní doba: Pondělí – neděle (vč. svátků) 6:00 – 20:00 

mailto:reditelstvi@decenthulin.cz
mailto:pecovatelskasluzba@decenthulin.cz
http://www.decent.hys.cz/
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Charitní pečovatelská služba 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 2006998 

Sídlo sociální služby: Malý Val 1552, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 731 462 662, 573 333 405 

E-mail, webové stránky: jana.rohanova@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz 

Poskytovaná sociální 
služba: 

Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  
cílové skupiny: 

--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 7 osob 

Forma poskytování: Ambulantní, (terénní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – neděle 7:00 – 22:00 
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Odlehčovací služby Chůvičky  

Zřizovatel: Město Kroměříž  

Poskytovatel: Sociální služby města Kroměříže, p. o.  

Identifikátor služby: 7130643 

Sídlo sociální služby: Karla Čapka 3333/2, Kroměříž  

Telefonický kontakt: 573 509 530, 608 239 640 

E-mail, webové stránky: perutkova@sskm.cz, www.sskm.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Terénní odlehčovací služba  

Cílová skupina: Děti, senioři, osoby se zdravotním postižením  

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 

osoby s chronickým onemocněním 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby se zdravotním postižením 

senioři  

Kapacita služby: 1 uživatel v jeden okamžik  

Forma poskytování: Terénní 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 
Pondělí – pátek 6:30 – 19:30 hodin 

Sobota, neděle, svátky 7:00 – 19:00  

mailto:perutkova@sskm.cz
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Osobní asistence 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 14 91 324 

Sídlo sociální služby: Ztracená 63/1, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 733 755 841 

E-mail, webové stránky: osobni.asistence@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Osobní asistence 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 

Osoby se zdravotním postižením od 4 let věku, senioři se 

zdravotním znevýhodněním 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 7 osob, denní kapacita 36 hodin 

Forma poskytování: Terénní  

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: Služby poskytovány 24 hodin denně (dle objednávky) 
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Pečovatelská služba Chropyně 

Zřizovatel: Město Chropyně 

Poskytovatel: Město Chropyně 

Identifikátor služby: 1862038 

Sídlo sociální služby: náměstí Svobody 29, Chropyně 768 11 

Telefonický kontakt: 573 500 739 

E-mail, webové stránky: horakova@muchropyne.cz, www.muchropyne.cz 

Síť sociálních služeb ZK: Ano  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Denní kapacita terénní služby 80 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: 
Pondělí – pátek 6:30 – 19:30 

Sobota, neděle, státní svátky 7:00 – 13:00, 16:30 – 18:30 
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Pečovatelská služba Koryčany 

Zřizovatel: Město Koryčany 

Poskytovatel: Domov pro seniory – pečovatelská služba Koryčany 

Identifikátor služby: 5832918 

Sídlo sociální služby: Zámecká 457, Koryčany 768 05 

Telefonický kontakt: 571165331, 776556187 

E-mail, webové stránky: reditel.dps@korycany.cz, www.dpskorycany.ic.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Pečovatelská služba  

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 3 osoby, denní kapacita služby 41 osob 

Forma poskytování: Terénní  

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – neděle 7:00 – 21:15 
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Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú. 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú. 

Identifikátor služby: 1795888 

Sídlo sociální služby: Nitranská 4091, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 749 027 

E-mail, webové stránky: Pecovatelska1@seznam.cz, www.pecovat.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 6 osob, denní kapacita služby 12 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: Pondělí – neděle 6:00 – 22:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katalog poskytovatelů sociálních služeb v SO ORP Kroměříž 
 

40 
 

 

Sociální poradna 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 9924394 

Sídlo sociální služby: Ztracená 63/1, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 330 019, 733 755 847 

E-mail, webové stránky: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství 

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři,  

osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby v krizi 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 2 + 1 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Pondělí 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Úterý 9:00 – 12:00, 12:30 – 14:00 

Středa 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Pátek 9:00 – 11:00 

Terénní služba: 

Pondělí (Chropyně) 9:00 – 13:00 (1 x za dnů) 

Úterý (Hulín) 9:00 – 14:00 

Středa (Zdounky) 9:30 – 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katalog poskytovatelů sociálních služeb v SO ORP Kroměříž 
 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA  

SENIOŘI 

Pobytové sociální služby 
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Domov pro seniory Koryčany 

Zřizovatel: Město Koryčany 

Poskytovatel: Domov pro seniory Koryčany 

Identifikátor služby: 5508286 

Sídlo sociální služby: Kyjovská 77, Koryčany 768 05 

Telefonický kontakt: 573376322, 776556184, 571165331 

E-mail, webové stránky: reditel.dps@korycany.cz , www.dpskorycany.ic.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov pro seniory 

Cílová skupina: Senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Počet lůžek 22 

Forma poskytování: Pobytová  

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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Domov pro seniory Pačlavice 

Zřizovatel: Obec Pačlavice 

Poskytovatel: Sociální služby Pačlavice, p. o. 

Identifikátor služby: 5512254 

Sídlo sociální služby: Pačlavice 6, Pačlavice 768 34 

Telefonický kontakt: 573 372 012 

E-mail, webové stránky: 
socialnisluzby@obecpaclavice.cz, 

www.socialnisluzby.obecpaclavice.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov pro seniory 

Cílová skupina: Senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 

Osoby starší 60 let, jejichž situace vyžaduje z důvodu věku a 

snížené soběstačnosti pravidelnou pomoc druhé osoby 

Kapacita služby: Počet lůžek 56 

Forma poskytování: Pobytová  

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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Domov pro seniory Starý mlýn 

Zřizovatel: ECO LUNO CARE s.r.o.  

Poskytovatel: VETUS MOLENDINI CZ, z.s.  

Identifikátor služby: 2574440 

Sídlo sociální služby: Prasklice 142, Morkovice 768 33 

Telefonický kontakt: 739 322 091, 775 761 502  

E-mail, webové stránky: info@dpsstarymlyn.cz, www.dpsstarymlyn.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov pro seniory 

Cílová skupina: Senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Počet lůžek 29 

Forma poskytování: Pobytová  

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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Domov pro seniory U Kašny 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Sociální služby města Kroměříže, p. o.  

Identifikátor služby: 9606164 

Sídlo sociální služby: Riegrovo náměstí 159, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 500 711 

E-mail, webové stránky: gazdova@sskm.cz, www.sskm.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov pro seniory 

Cílová skupina: Senioři  

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Počet lůžek 80 

Forma poskytování: Pobytová  

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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Domov pro seniory U Moravy 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Sociální služby města Kroměříže, p. o.  

Identifikátor služby: 5115374 

Sídlo sociální služby: Erbenovo nábřeží 4262/2b, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 503 958, 774 771 054 

E-mail, webové stránky: markova@sskm.cz, www.sskm.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov pro seniory 

Cílová skupina: Senioři  

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Počet lůžek 112 

Forma poskytování: Pobytová  

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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Domov pro seniory Vážany 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Sociální služby města Kroměříže, p. o.  

Identifikátor služby: 9987041 

Sídlo sociální služby: Lesní 299/54, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 503 750, 774 771 056 

E-mail, webové stránky: pospisilova@sskm.cz, www.sskm.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov pro seniory 

Cílová skupina: Senioři  

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Počet lůžek 99 

Forma poskytování: Pobytová  

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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Domov sv. Kříže Kroměříž 

Zřizovatel: Česká biskupská konference 

Poskytovatel: Česká katolická charita 

Identifikátor služby: 9290341 

Sídlo sociální služby: Koperníkova 1446/3, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 342 894 

E-mail, webové stránky: reditelka@domov-km.cz, www.domov-km.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov pro seniory 

Cílová skupina: Senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Řádové sestry jsou přijaty i v případě OZP 

Kapacita služby: Počet lůžek 72 

Forma poskytování: Pobytová 

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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Domov se zvláštním režimem Kvasice 

Zřizovatel: Zlínský kraj 

Poskytovatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.  

Identifikátor služby: 6982168 

Sídlo sociální služby: Parková 21, Kvasice 768 21 

Telefonický kontakt: 573 358 008 

E-mail, webové stránky: monika.vymazalova@ssluh.cz, www.ssluh.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov se zvláštním režimem 

Cílová skupina: Senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychóz 

Kapacita služby: Počet lůžek 38 

Forma poskytování: Pobytová  

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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Domov se zvláštním režimem Pačlavice 

Zřizovatel: Obec Pačlavice 

Poskytovatel: Sociální služby Pačlavice, p. o. 

Identifikátor služby: 9125498 

Sídlo sociální služby: Pačlavice 6, Pačlavice 768 34 

Telefonický kontakt: 573 372 012 

E-mail, webové stránky: 
socialnisluzby@obecpaclavice.cz, 

www.socialnisluzby.obecpaclavice.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov se zvláštním režimem 

Cílová skupina: Senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 

Osoby starší 50 let se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními 

typy demence, jejichž situace vyžaduje z důvodu těchto onemocnění 

pravidelnou pomoc druhé osoby 

Kapacita služby: Počet lůžek 22 

Forma poskytování: Pobytová  

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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Domov se zvláštním režimem Strom života 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Sociální služby města Kroměříže, p. o.  

Identifikátor služby: 4644158 

Sídlo sociální služby: Purkyňova 2781, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 514 974 

E-mail, webové stránky: forytek@sskm.cz, www.sskm.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov se zvláštním režimem 

Cílová skupina: Senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Klienti s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí 

Kapacita služby: Počet lůžek 54 

Forma poskytování: Pobytová 

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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Domov se zvláštním režimem U Moravy 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Sociální služby města Kroměříže, p. o.  

Identifikátor služby: 8827041 

Sídlo sociální služby: Erbenovo nábřeží 4262/2b, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 503 958, 774 771 054 

E-mail, webové stránky: markova@sskm.cz, www.sskm.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov se zvláštním režimem 

Cílová skupina: Senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Klienti s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí 

Kapacita služby: Počet lůžek 24 

Forma poskytování: Pobytová 

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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Domov se zvláštním režimem Vážany 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Sociální služby města Kroměříže, p. o.  

Identifikátor služby: 9444030 

Sídlo sociální služby: Lesní 299/54, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 503 750, 774 771 056 

E-mail, webové stránky: pospisilova@sskm.cz, www.sskm.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov se zvláštním režimem 

Cílová skupina: Senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Klienti s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí 

Kapacita služby: Počet lůžek 21 

Forma poskytování: Pobytová 

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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Charitní dům pokojného stáří – domov se zvláštním režimem 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 8438012 

Sídlo sociální služby: Cetechovice 71, Zdounky 768 02 

Telefonický kontakt: 573 368 071, 731 103 945, 731 604 573 

E-mail, webové stránky: cetechovice©kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov se zvláštním režimem 

Cílová skupina: Senioři, osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Senioři s demencí – převážně s Alzheimerovou nemocí 

Kapacita služby: Počet lůžek 38 

Forma poskytování: Pobytová  

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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Charitní dům pokojného stáří – odlehčovací služba 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 8906531 

Sídlo sociální služby: Cetechovice 71, Zdounky 768 02 

Telefonický kontakt: 573368 071, 731 103 945, 731 604 573 

E-mail, webové stránky: cetechovice©kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odlehčovací služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Senioři s demencí, převážně s Alzheimerovou nemocí 

Kapacita služby: Počet lůžek 4 

Forma poskytování: Pobytová  

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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CÍLOVÁ SKUPINA  

RODINY S DĚTMI  

Ambulantní sociální služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katalog poskytovatelů sociálních služeb v SO ORP Kroměříž 
 

58 
 

 

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. 

Zřizovatel: Zlínský kraj 

Poskytovatel: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. 

Identifikátor služby: 5261987 

Sídlo sociální služby: U Náhonu 5208, Zlín 760 01 

Telefonický kontakt: 577 210 809 

E-mail, webové stránky: info@centrum-poradenstvi.cz, www.centrum-poradenstvi.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství 

Cílová skupina: Rodiny s dětmi 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 2 osoby, denní kapacita služby 8 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Pondělí 8:30 – 14:00 

Úterý 8:00 – 18:00 

Středa 8:30 – 15:00 

Čtvrtek 8:30 – 18:00 

Pátek 8:00 – 14:30  
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Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace 

Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín  

Poskytovatel: Dětské centrum Zlín, p. o.  

Identifikátor služby: 9160187  

Sídlo sociální služby: Burešov 3675/4, Zlín, 760 01 Zlín 1 

Telefonický kontakt: 730 166 862 

E-mail, webové stránky: kp@dczlin.cz, www.dczlin.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Krizová pomoc 

Cílová skupina: osoby v krizi 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Všechny osoby v krizi bez omezení věku  

Kapacita služby: Ambulantní 1 okamžitá kapacita, terénní 1 okamžitá kapacita  

Forma poskytování: Ambulantní, terénní 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 
Terén: Pondělí – pátek 8:00 – 20:00 

Ambulance: Čtvrtek 14:00 – 16:00 

mailto:kp@dczlin.cz
http://www.dczlin.cz/
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Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace  

Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín  

Poskytovatel: Dětské centrum Zlín, p. o.  

Identifikátor služby: 2919461  

Sídlo sociální služby: Burešov 3675/4, Zlín, 760 01 Zlín 1  

Telefonický kontakt: 703 178 690  

E-mail, webové stránky: sas@dczlin.cz, www.dczlin.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi    

Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi  

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 

Rodiny s dětmi do 18 let, pro rodiče, rodiče samoživitele či jiné 

osoby pečující o dítě a nastávající maminky v obtížné sociální 

situaci. 

Kapacita služby: Ambulantní 1 – okamžitá kapacita, terénní 2 – okamžitá kapacita  

Forma poskytování: ambulantní, terénní  

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: 

Terén: Pondělí – pátek 7:00 – 18:00 

Ambulance: Úterý 12:00 – 17:00 

  

tel:703178690
mailto:sas@dczlin.cz
http://www.dczlin.cz/
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Nízkoprahové zařízené pro děti a mládež v Kroměříži 

Zřizovatel: Společnost Podané ruce, o. p. s. 

Poskytovatel: Společnost Podané ruce, o. p. s. 

Identifikátor služby: 7314919 

Sídlo sociální služby: Hanácké náměstí 625, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 770 120 864 

E-mail, webové stránky: nzdm.km@podaneruce.cz, www.podaneruce.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 6 osob 

Forma poskytování: Ambulantní  

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: 
Pondělí – čtvrtek 12:00 – 17:00 

Pátek 10:00 – 12:00 
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Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú. 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú. 

Identifikátor služby: 1795888 

Sídlo sociální služby: Nitranská 4091, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 749 027 

E-mail, webové stránky: Pecovatelska1@seznam.cz, www.pecovat.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 6 osob, denní kapacita služby 12 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: Pondělí – neděle 6:00 – 22:00 
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Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče  

Zřizovatel: Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče  

Poskytovatel: Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče  

Identifikátor služby: 4312466 

Sídlo sociální služby: Kollárova 658/13, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 724 567 540, 724 667 655, 724 667 621, 724 667 622  

E-mail, webové stránky: rckm@rckm.cz, www.rodinnecentrumkromeriz.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Cílová skupina: Rodiny s dětmi 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Rodiny s dětmi bez omezení věku 

Kapacita služby: 
Okamžitá kapacita ambulantní služby 3 osoby, okamžitá kapacita 

terénní služby 8 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Pondělí 6:00 – 12:00, 12:30 – 18:30 

Terénní služba: 

Pondělí – pátek 6:00 – 12:00, 12:30 – 18:30 
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Sociální poradna 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 9924394 

Sídlo sociální služby: Ztracená 63/1, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 330 019, 733 755 847 

E-mail, webové stránky: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství 

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři,  

osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby v krizi 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 2 + 1 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Pondělí 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Úterý 9:00 – 12:00, 12:30 – 14:00 

Středa 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Pátek 9:00 – 11:00 

Terénní služba: 

Pondělí (Chropyně) 9:00 – 13:00 (1 x za dnů) 

Úterý (Hulín) 9:00 – 14:00 

Středa (Zdounky) 9:30 – 14:00 
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Středisko rané péče EDUCO Zlín, z. s. 

Zřizovatel: Středisko rané péče EDUCO Zlín, z. s. 

Poskytovatel: Středisko rané péče EDUCO Zlín, z. s. 

Identifikátor služby: 5397990 

Sídlo sociální služby: Chlumská 453, Zlín 763 01 

Telefonický kontakt: 739 777 729 

E-mail, webové stránky: ranapece.zlin@volny.cz, www.ranapecezlin.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Raná péče 

Cílová skupina: Rodiny s dětmi 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 6 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 8 – 17 hodin 
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CÍLOVÁ SKUPINA 

RODINY S DĚTMI  

Terénní sociální služby 
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Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. 

Zřizovatel: Zlínský kraj 

Poskytovatel: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. 

Identifikátor služby: 5261987 

Sídlo sociální služby: U Náhonu 5208, Zlín 760 01 

Telefonický kontakt: 577 210 809 

E-mail, webové stránky: Info@centrum-poradenstvi.cz, www.centrum-poradenstvi.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství 

Cílová skupina: Rodiny s dětmi 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 2 osoby, denní kapacita služby 8 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Pondělí 8:30 – 14:00 

Úterý 8:00 – 18:00 

Středa 8:30 – 15:00 

Čtvrtek 8:30 – 18:00 

Pátek 8:00 – 14:30  
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Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace 

Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín  

Poskytovatel: Dětské centrum Zlín, p. o.  

Identifikátor služby: 9160187  

Sídlo sociální služby: Burešov 3675/4, Zlín, 760 01 Zlín 1 

Telefonický kontakt: 730 166 862 

E-mail, webové stránky: kp@dczlin.cz, www.dczlin.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Krizová pomoc 

Cílová skupina: osoby v krizi 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Všechny osoby v krizi bez omezení věku   

Kapacita služby: Ambulantní 1 okamžitá kapacita, terénní 1 okamžitá kapacita  

Forma poskytování: Ambulantní, terénní 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 
Terén: Pondělí – pátek 8:00 – 20:00 

Ambulance: Čtvrtek 14:00 – 16:00 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1559830564680_2&706f=2e8436990c55e8aefc26e9f0737bbefd
mailto:kp@dczlin.cz
http://www.dczlin.cz/
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Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace  

Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín  

Poskytovatel: Dětské centrum Zlín, p. o.  

Identifikátor služby: 2919461  

Sídlo sociální služby: Burešov 3675/4, Zlín, 760 01 Zlín 1  

Telefonický kontakt: 703 178 690  

E-mail, webové stránky: sas@dczlin.cz, www.dczlin.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi    

Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi  

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 

Rodiny s dětmi do 18 let, pro rodiče, rodiče samoživitele či jiné 

osoby pečující o dítě a nastávající maminky v obtížné sociální 

situaci. 

Kapacita služby: Ambulantní 1 – okamžitá kapacita, terénní 2 – okamžitá kapacita  

Forma poskytování: ambulantní, terénní  

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: 

Terén: Pondělí – pátek 7:00 – 18:00 

Ambulance: Úterý 12:00 – 17:00 

  

tel:703178690
mailto:sas@dczlin.cz
http://www.dczlin.cz/
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Odlehčovací služby Chůvičky  

Zřizovatel: Město Kroměříž  

Poskytovatel: Sociální služby města Kroměříže, p. o.  

Identifikátor služby: 7130643 

Sídlo sociální služby: Karla Čapka 3333/2, Kroměříž  

Telefonický kontakt: 573 509 530, 608 239 640 

E-mail, webové stránky: perutkova@sskm.cz, www.sskm.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Terénní odlehčovací služba  

Cílová skupina: Děti, senioři, osoby se zdravotním postižením  

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 

osoby s chronickým onemocněním 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby se zdravotním postižením 

senioři  

Kapacita služby: 1 uživatel v jeden okamžik   

Forma poskytování: Terénní 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 
Pondělí – pátek 6:30 – 19:30 hodin  

Sobota, neděle, svátky 7:00 – 19:00 hodin  

mailto:perutkova@sskm.cz
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Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú. 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú. 

Identifikátor služby: 1795888 

Sídlo sociální služby: Nitranská 4091, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 749 027 

E-mail, webové stránky: Pecovatelska1@seznam.cz, www.pecovat.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 6 osob, denní kapacita služby 12 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: Pondělí – neděle 6:00 – 22:00 
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Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče  

Zřizovatel: Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče  

Poskytovatel: Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče  

Identifikátor služby: 4312466 

Sídlo sociální služby: Kollárova 658/13, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 724 567 540, 724 667 655, 724 667 621, 724 667 622 

E-mail, webové stránky: rckm@rckm.cz, www.rodinnecentrumkromeriz.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Cílová skupina: Rodiny s dětmi 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Rodiny s dětmi bez omezení věku 

Kapacita služby: 
Okamžitá kapacita ambulantní služby 3 osoby, okamžitá kapacita 

terénní služby 8 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Pondělí 6:00 – 12:00, 12:30 – 18:30 

Terénní služba: 

Pondělí – pátek 6:00 – 12:00, 12:30 – 18:30 
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Sociální poradna 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 9924394 

Sídlo sociální služby: Ztracená 63/1, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 330 019, 733 755 847 

E-mail, webové stránky: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství 

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři,  

osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby v krizi 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 2 + 1 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Pondělí 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Úterý 9:00 – 12:00, 12:30 – 14:00 

Středa 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Pátek 9:00 – 11:00 

Terénní služba: 

Pondělí (Chropyně) 9:00 – 13:00 (1 x za dnů) 

Úterý (Hulín) 9:00 – 14:00 

Středa (Zdounky) 9:30 – 14:00 
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Středisko rané péče EDUCO Zlín, z. s. 

Zřizovatel: Středisko rané péče EDUCO Zlín, z. s. 

Poskytovatel: Středisko rané péče EDUCO Zlín, z. s. 

Identifikátor služby: 5397990 

Sídlo sociální služby: Chlumská 453, Zlín 763 01 

Telefonický kontakt: 739 777 729 

E-mail, webové stránky: ranapece.zlin@volny.cz, www.ranapecezlin.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Raná péče 

Cílová skupina: Rodiny s dětmi 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 6 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 8 – 17 hodin 
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Středisko rané péče SPRP, z. s. 

Zřizovatel: SPRP, z. s.  

Poskytovatel: 

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, Regionální centrum 

pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným 

postižením  

Identifikátor služby: 75095009 

Sídlo sociální služby: Střední novosadská 356/52, Olomouc 779 00 

Telefonický kontakt: 585 222 921, 775 583 359 

E-mail, webové stránky: olomouc@ranapece.cz, www.ranapece.cz/olomouc1 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Raná péče 

Cílová skupina: Rodiny s dětmi 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 

Rodiny s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let 

věku dítěte 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 15 osob 

Forma poskytování: Terénní  

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 7 – 19 hodin  
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CÍLOVÁ SKUPINA  

RODINY S DĚTMI  

Pobytové sociální služby 
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Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 6048242 

Sídlo sociální služby: Havlíčkova 2995, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 335 528 

E-mail, webové stránky: azylovy.dum@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz  

Síť sociálních služeb ZK: Ano  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Azylový dům 

Cílová skupina: Rodiny s dětmi 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Počet lůžek 62 

Forma poskytování: Pobytová  

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, Obce mimo SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:azylovy.dum@kromeriz.charita.cz
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CÍLOVÁ SKUPINA  

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

Ambulantní sociální služby 
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Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Kroměříž 

Zřizovatel: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. 

Poskytovatel: Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. 

Identifikátor služby: 2002833 

Sídlo sociální služby: Oskol 3192/43, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 005 912 

E-mail, webové stránky: kromeriz@czp-zk.cz, www.czp-zk.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství  

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením  

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 1 osoba 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Středa 7:30 – 11:30, 12:00 – 16:00 

Čtvrtek 7:30 – 11:30 

Terénní služba: 

Čtvrtek 12:30 – 16:30  

Pátek 8:00 – 12:00 
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Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. 

Zřizovatel: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. 

Poskytovatel: Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. 

Identifikátor služby: 8437310 

Sídlo sociální služby: Školní 492, Zlín 760 01 

Telefonický kontakt: 577 012 483 

E-mail, webové stránky: zlin@czp-zk.cz, www.czp-zk.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Tlumočnická služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením  

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 2 osoby 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Pátek 8:00 – 12:00 

Terénní služba: 

Pondělí 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 

Úterý 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 

Středa 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 

Čtvrtek 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 

Pátek 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 
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DECENT Hulín, p. o. Pečovatelská služba terénní a ambulantní 

Zřizovatel: Město Hulín 

Poskytovatel: DECENT Hulín, p. o. 

Identifikátor služby: 1987287 

Sídlo sociální služby: Nábřeží 1314, Hulín 768 24 

Telefonický kontakt: 573 352 555, 737 018 289 

E-mail, webové stránky: 
reditelstvi@decenthulin.cz, pecovatelskasluzba@decenthulin.cz, 
www.decent.hys.cz 

Poskytovaná sociální 
služba: 

Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  
cílové skupiny: 

--- 

Kapacita služby: Denní kapacita ambulantní služby 2 osoby 

Forma poskytování: Ambulantní, (terénní) 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: Pondělí – neděle (vč. svátků) 7:00 – 20:00 
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Denní stacionář 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Sociální služby města Kroměříže, p. o. 

Identifikátor služby: 6962438 

Sídlo sociální služby: Karla Čapka 3333, 767 01 Kroměříž 

Telefonický kontakt: 573 509 530, 608 239 640 

E-mail, webové stránky: perutkova@sskm.cz, www.sskm.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Denní stacionář  

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 10 osob 

Forma poskytování: Ambulantní  

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – pátek 6:30 – 15:30 
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Charitní pečovatelská služba 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 2006998 

Sídlo sociální služby: Malý Val 1552, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 731 462 662, 573 333 405 

E-mail, webové stránky: jana.rohanova@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz 

Poskytovaná sociální 
služba: 

Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  
cílové skupiny: 

--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 7 osob 

Forma poskytování: Ambulantní, (terénní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – neděle 7:00 – 22:00 
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Hanáček - Sociálně terapeutické dílny 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Sociální služby města Kroměříže, p. o.  

Identifikátor služby: 5389049 

Sídlo sociální služby: Karla Čapka 3333/2, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 509 556, 725 988 955 

E-mail, webové stránky: hejdova@sskm.cz, www.sskm.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Sociálně terapeutická dílna 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby s lehkým či středně těžkým zdravotním postižením 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 22 osob 

Forma poskytování: Ambulantní  

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – pátek 7:00 – 15:30  
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Horizont Kroměříž 

Zřizovatel: Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s. 

Poskytovatel: Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s. 

Identifikátor služby: 4759751 

Sídlo sociální služby: Mánesova 3880, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 721 132 

E-mail, webové stránky: horizontkm@cspzlin.cz, www.cspzlin.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Sociální rehabilitace 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: 

Okamžitá kapacita ambulantní služby 22 osob, terénní služby 13 

osob 

Denní kapacita ambulantní služby 30 osob, terénní služby 15 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, Obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – pátek 8:30 – 16:00 
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Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Zřizovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Poskytovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Identifikátor služby: 2221903 

Sídlo sociální služby: Velehradská 625, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 957 085 (pouze sms zprávy) 

E-mail, webové stránky: draha.kuncarova@volny.cz, www.chcislyset.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 1 osoba, denní kapacita služby 10 osob 

Forma poskytování: Ambulantní, (terénní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – pátek 8:00 – 17:00 hodin 
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Pečovatelská služba Chropyně 

Zřizovatel: Město Chropyně 

Poskytovatel: Město Chropyně 

Identifikátor služby: 1862038 

Sídlo sociální služby: náměstí Svobody 29, Chropyně 768 11 

Telefonický kontakt: 573 500 739 

E-mail, webové stránky: horakova@muchropyne.cz, www.muchropyne.cz 

Síť sociálních služeb ZK: Ano  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Denní kapacita terénní služby 80 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: 
Pondělí – pátek 6:30 – 19:30 

Sobota, neděle, státní svátky 7:00 – 13:00, 16:30 – 18:30 
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Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú. 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú. 

Identifikátor služby: 1795888 

Sídlo sociální služby: Nitranská 4091, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 749 027 

E-mail, webové stránky: Pecovatelska1@seznam.cz, www.pecovat.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 6 osob, denní kapacita služby 12 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: Pondělí – neděle 6:00 – 22:00 
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Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Zřizovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Poskytovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Identifikátor služby: 3367301 

Sídlo sociální služby: Velehradská 625, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 957 085 (pouze sms zprávy) 

E-mail, webové stránky: draha.kuncarova@volny.cz, www.chcislyset.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 

Sociálně aktivizační služba pro seniory, osoby se zdravotním 

postižením 

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 5 osob, denní kapacita služby 30 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: 
Ambulantní, terénní služba: 

Pondělí – pátek 8:00 – 17:00 
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Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Zřizovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Poskytovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Identifikátor služby: 2221903 

Sídlo sociální služby: Velehradská 625, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 957 085 (pouze sms zprávy) 

E-mail, webové stránky: draha.kuncarova@volny.cz, www.chcislyset.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 1 osoba, denní kapacita služby 10 osob 

Forma poskytování: Ambulantní, (terénní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – pátek 8:00 – 17:00 hodin 
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Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Zřizovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Poskytovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Identifikátor služby: 6221407 

Sídlo sociální služby: Velehradská 625, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 957 085 (pouze sms zprávy) 

E-mail, webové stránky: draha.kuncarova@volny.cz, www.chcislyset.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Tlumočnická služba 

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 1 osoba, denní kapacita služby 4 osoby 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž  

Provozní doba: 
Ambulantní, terénní služba: 

Pondělí – pátek 8:00 – 17:00  
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Sociální poradna 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 9924394 

Sídlo sociální služby: Ztracená 63/1, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 330 019, 733 755 847 

E-mail, webové stránky: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství 

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři,  

osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby v krizi 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 2 + 1 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Pondělí 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Úterý 9:00 – 12:00, 12:30 – 14:00 

Středa 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Pátek 9:00 – 11:00 

Terénní služba: 

Pondělí (Chropyně) 9:00 – 13:00 (1 x za dnů) 

Úterý (Hulín) 9:00 – 14:00 

Středa (Zdounky) 9:30 – 14:00 
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SONS ČR, z. s. – odbočka Kroměříž 

Zřizovatel: SONS ČR, z. s., Krakovská 21, Praha 110 00 

Poskytovatel: SONS ČR, z. s. – prostřednictvím jednotlivých pracovišť 

Identifikátor služby: 2500401 

Sídlo sociální služby: Velehradská 625, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 775 085 129 

E-mail, webové stránky: hanzalova@sons.cz, www.sons.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby se zrakovým postižením 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 1 osoba 

Forma poskytování: Ambulantní  

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 
Pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 

Středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 
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SONS ČR, z. s. –  odbočka Kroměříž 

Zřizovatel: SONS ČR, z. s. 

Poskytovatel: SONS ČR, z. s. (prostřednictvím jednotlivých pracovišť) 

Identifikátor služby: 2026800 

Sídlo sociální služby: Velehradská 625, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 775 085 129 

E-mail, webové stránky: hanzalova@sons.cz, www.sons.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 

Sociálně aktivizační služby pro seniory, osoby se zdravotním 

postižením 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby se zrakovým postižením 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 20 osob 

Forma poskytování: Ambulantní  

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: 
Úterý 9:00 – 12:00 

Středa 14:00 – 16:00 
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Tyfloservis, o. p. s., Krajské ambulantní středisko sociální rehabilitace 

nevidomých a slabozrakých Zlín 

Zřizovatel: Tyfloservis, o. p. s. 

Poskytovatel: Tyfloservis, o. p. s. 

Identifikátor služby: 7545861 

Sídlo sociální služby: Burešov 4886, Zlín 760 01 

Telefonický kontakt: 577 437 133 

E-mail, webové stránky: zlin@tyfloservis.cz, www.tyfloservis.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Sociální rehabilitace 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby se zrakovým a kombinovaným postižením od 15 let věku 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 2 osoby, denní kapacita služby 6 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Čtvrtek 13:00 – 18:00 

Terénní služba: 

Pondělí 9:00 – 12:00, 12:30 – 15:30 

Úterý 9:00 – 12:00, 12:30 – 15:30 

Středa 9:00 – 12:00, 12:30 – 15:30 

Čtvrtek 9:30 – 12:30 

Pátek 8:00 – 12:00 
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CÍLOVÁ SKUPINA  

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

Terénní sociální služby 
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Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Kroměříž 

Zřizovatel: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. 

Poskytovatel: Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. 

Identifikátor služby: 2002833 

Sídlo sociální služby: Oskol 3192/43, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 005 912 

E-mail, webové stránky: kromeriz@czp-zk.cz, www.czp-zk.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství  

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením  

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 1 osoba 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Středa 7:30 – 11:30, 12:00 – 16:00 

Čtvrtek 7:30 – 11:30 

Terénní služba: 

Čtvrtek 12:30 – 16:30  

Pátek 8:00 – 12:00 
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Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. 

Zřizovatel: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. 

Poskytovatel: Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. 

Identifikátor služby: 8437310 

Sídlo sociální služby: Školní 492, Zlín 760 01 

Telefonický kontakt: 577 012 483 

E-mail, webové stránky: zlin@czp-zk.cz, www.czp-zk.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Tlumočnická služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením  

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 2 osoby 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Pátek 8:00 – 12:00 

Terénní služba: 

Pondělí 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 

Úterý 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 

Středa 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 

Čtvrtek 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 

Pátek 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 
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DECENT Hulín, p. o. Pečovatelská služba terénní a ambulantní 

Zřizovatel: Město Hulín 

Poskytovatel: DECENT Hulín, p. o. 

Identifikátor služby: 1987287 

Sídlo sociální služby: Nábřeží 1314, Hulín 768 24 

Telefonický kontakt: 573 352 555, 737 018 289 

E-mail, webové stránky: 
reditelstvi@decenthulin.cz, pecovatelskasluzba@decenthulin.cz, 
www.decent.hys.cz 

Poskytovaná sociální 
služba: 

Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  
cílové skupiny: 

--- 

Kapacita služby: Denní kapacita ambulantní služby 2 osoby 

Forma poskytování: Ambulantní, (terénní) 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: Pondělí – neděle (vč. svátků) 7:00 – 20:00 
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DECENT Hulín, příspěvková organizace  

Zřizovatel: Město Hulín 

Poskytovatel: DECENT Hulín, p. o.  

Identifikátor 
služby: 

6661832  

Sídlo sociální 
služby: 

Nábřeží 1314, Hulín 768 24 

Telefonický 
kontakt: 

573 352 555, 737 018 289 

E-mail, webové 
stránky: 

reditelstvi@decenthulin.cz, pecovatelskasluzba@decenthulin.cz,  

www.decent.hys.cz 

Poskytovaná 
sociální služba: 

Odlehčovací služba terénní 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením od 27 let, senioři   

Konkrétní 
specifikace  
cílové skupiny: 

osoby s jiným zdravotním postižením 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby s tělesným postižením 
osoby se zdravotním postižením 
senioři  

Kapacita služby: 2 osoby 

Forma 
poskytování: 

Terénní 

Místo 
poskytování: 

SO ORP Kroměříž – Hulín, Chropyně a přilehlé obce 

Provozní doba: Pondělí – neděle (vč. svátků) 6:00 – 20:00 

mailto:reditelstvi@decenthulin.cz
mailto:pecovatelskasluzba@decenthulin.cz
http://www.decent.hys.cz/
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Horizont Kroměříž 

Zřizovatel: Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s. 

Poskytovatel: Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s. 

Identifikátor služby: 4759751 

Sídlo sociální služby: Mánesova 3880, Kroměříž 767 01 (pobočka Kroměříž) 

Telefonický kontakt: 777 721 132 

E-mail, webové stránky: horizontkm@cspzlin.cz, www.cspzlin.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Sociální rehabilitace 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: 

Okamžitá kapacita ambulantní služby 22 osob,  

terénní služby 13 osob 

Denní kapacita ambulantní služby 30 osob, terénní služby 15 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, Obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – pátek 8:30 – 16:00 
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Charitní pečovatelská služba 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 2006998 

Sídlo sociální služby: Malý Val 1552, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 731 462 662, 573 333 405 

E-mail, webové stránky: jana.rohanova@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz 

Poskytovaná sociální 
služba: 

Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  
cílové skupiny: 

--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 7 osob 

Forma poskytování: Ambulantní, (terénní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – neděle 7:00 – 22:00 



Katalog poskytovatelů sociálních služeb v SO ORP Kroměříž 
 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlehčovací služby Chůvičky  

Zřizovatel: Město Kroměříž  

Poskytovatel: Sociální služby města Kroměříže, p. o.  

Identifikátor služby: 7130643 

Sídlo sociální služby: Karla Čapka 3333/2, Kroměříž  

Telefonický kontakt: 573 509 530, 608 239 640 

E-mail, webové stránky: perutkova@sskm.cz, www.sskm.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Terénní odlehčovací služba  

Cílová skupina: Děti, senioři, osoby se zdravotním postižením  

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 

osoby s chronickým onemocněním 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby se zdravotním postižením 

senioři  

Kapacita služby: 1 uživatel v jeden okamžik  

Forma poskytování: Terénní 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 
Pondělí – pátek 6:30 – 19:30 hodin  

Sobota, neděle, svátky 7:00 – 19:00 hodin 

mailto:perutkova@sskm.cz
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Osobní asistence 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 14 91 324 

Sídlo sociální služby: Ztracená 63/1, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 733 755 841 

E-mail, webové stránky: osobni.asistence@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Osobní asistence 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 

Osoby se zdravotním postižením od 4 let věku, senioři se 

zdravotním znevýhodněním 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 7 osob, denní kapacita 36 hodin 

Forma poskytování: Terénní  

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: Služby poskytovány 24 hodin denně (dle objednávky) 
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Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Zřizovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Poskytovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Identifikátor služby: 2221903 

Sídlo sociální služby: Velehradská 625, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 957 085 (pouze sms zprávy) 

E-mail, webové stránky: draha.kuncarova@volny.cz, www.chcislyset.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 1 osoba, denní kapacita služby 10 osob 

Forma poskytování: Ambulantní, (terénní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – pátek 8:00 – 17:00 hodin 
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Pečovatelská služba Chropyně 

Zřizovatel: Město Chropyně 

Poskytovatel: Město Chropyně 

Identifikátor služby: 1862038 

Sídlo sociální služby: náměstí Svobody 29, Chropyně 768 11 

Telefonický kontakt: 573 500 739 

E-mail, webové stránky: horakova@muchropyne.cz, www.muchropyne.cz 

Síť sociálních služeb ZK: Ano  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Denní kapacita terénní služby 80 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: 
Pondělí – pátek 6:30 – 19:30 

Sobota, neděle, státní svátky 7:00 – 13:00, 16:30 – 18:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katalog poskytovatelů sociálních služeb v SO ORP Kroměříž 
 

108 
 

 

Pečovatelská služba Koryčany 

Zřizovatel: Město Koryčany 

Poskytovatel: Domov pro seniory – pečovatelská služba Koryčany 

Identifikátor služby: 5832918 

Sídlo sociální služby: Zámecká 457, Koryčany 768 05 

Telefonický kontakt: 571165331, 776556187 

E-mail, webové stránky: reditel.dps@korycany.cz, www.dpskorycany.ic.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Pečovatelská služba  

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 3 osoby, denní kapacita služby 41 osob 

Forma poskytování: Terénní  

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – neděle 7:00 – 21:15 
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Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú. 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú. 

Identifikátor služby: 1795888 

Sídlo sociální služby: Nitranská 4091, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 749 027 

E-mail, webové stránky: Pecovatelska1@seznam.cz, www.pecovat.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Pečovatelská služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 6 osob, denní kapacita služby 12 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: Pondělí – neděle 6:00 – 22:00 
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Podpora samostatného bydlení 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Sociální služby města Kroměříže, p. o.  

Identifikátor služby: 5869488 

Sídlo sociální služby: Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž 

Telefonický kontakt: 573 509 556, 725 988 955 

E-mail, webové stránky: hejdova@sskm.cz, www.sskm.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Podpora samostatného bydlení 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 19 do 64 let 

Kapacita služby: Maximální okamžitá kapacita služby 5 uživatelů v jeden okamžik  

Forma poskytování: Terénní  

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – sobota 7:00 – 19:00 
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Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Zřizovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Poskytovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Identifikátor služby: 3367301 

Sídlo sociální služby: Velehradská 625, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 957 085 (pouze sms zprávy) 

E-mail, webové stránky: draha.kuncarova@volny.cz, www.chcislyset.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 

Sociálně aktivizační služba pro seniory, osoby se zdravotním 

postižením 

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 5 osob, denní kapacita služby 30 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: 
Ambulantní, terénní služba: 

Pondělí – pátek 8:00 – 17:00 
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Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Zřizovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Poskytovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Identifikátor služby: 6221407 

Sídlo sociální služby: Velehradská 625, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 957 085 (pouze sms zprávy) 

E-mail, webové stránky: draha.kuncarova@volny.cz, www.chcislyset.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Tlumočnická služba 

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 1 osoba, denní kapacita služby 4 osoby 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž  

Provozní doba: 
Ambulantní, terénní služba: 

Pondělí – pátek 8:00 – 17:00  
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Sociální poradna 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 9924394 

Sídlo sociální služby: Ztracená 63/1, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 330 019, 733 755 847 

E-mail, webové stránky: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství 

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři,  

osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby v krizi 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 2 + 1 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Pondělí 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Úterý 9:00 – 12:00, 12:30 – 14:00 

Středa 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Pátek 9:00 – 11:00 

Terénní služba: 

Pondělí (Chropyně) 9:00 – 13:00 (1 x za dnů) 

Úterý (Hulín) 9:00 – 14:00 

Středa (Zdounky) 9:30 – 14:00 
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Tyfloservis, o. p. s., Krajské ambulantní středisko sociální rehabilitace 

nevidomých a slabozrakých Zlín 

Zřizovatel: Tyfloservis, o. p. s. 

Poskytovatel: Tyfloservis, o. p. s. 

Identifikátor služby: 7545861 

Sídlo sociální služby: Burešov 4886, Zlín 760 01 

Telefonický kontakt: 577 437 133 

E-mail, webové stránky: zlin@tyfloservis.cz, www.tyfloservis.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Sociální rehabilitace 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby se zrakovým a kombinovaným postižením od 15 let věku 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 2 osoby, denní kapacita služby 6 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž  

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Čtvrtek 13:00 – 18:00 

Terénní služba: 

Pondělí 9:00 – 12:00, 12:30 – 15:30 

Úterý 9:00 – 12:00, 12:30 – 15:30 

Středa 9:00 – 12:00, 12:30 – 15:30 

Čtvrtek 9:30 – 12:30 

Pátek 8:00 – 12:00 
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CÍLOVÁ SKUPINA  

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

Pobytové sociální služby 
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Charitní dům pokojného stáří – domov se zvláštním režimem 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 8438012 

Sídlo sociální služby: Cetechovice 71, Zdounky 768 02 

Telefonický kontakt: 573 368 071, 731 103 945, 731 604 573 

E-mail, webové stránky: cetechovice@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov se zvláštním režimem 

Cílová skupina: Senioři, osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Senioři s demencí – převážně s Alzheimerovou nemocí 

Kapacita služby: Počet lůžek 38 

Forma poskytování: Pobytová  

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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Charitní dům pokojného stáří – odlehčovací služba 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 8906531 

Sídlo sociální služby: Cetechovice 71, Zdounky 768 02 

Telefonický kontakt: 573368 071, 731 103 945, 731 604 573 

E-mail, webové stránky: cetechovice©kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odlehčovací služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Senioři s demencí, převážně s Alzheimerovou nemocí 

Kapacita služby: Počet lůžek 4 

Forma poskytování: Pobytová  

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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Chráněné bydlení 

Zřizovatel: Zlínský kraj 

Poskytovatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 

Identifikátor služby: 6952161 

Sídlo sociální služby: 
Kojetínská 1126/54, 767 01 Kroměříž, U Sýpek 1316/5, 767 01 

Kroměříž 

Telefonický kontakt: 573 369 018 

E-mail, webové stránky: radmila.baierova@ssluh.cz , www.ssluh.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Chráněné bydlení 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Počet lůžek 14 

Forma poskytování: Pobytová  

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 

 

 

Chráněné bydlení Květná 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Sociální služby města Kroměříže, p. o. 

Identifikátor služby: 3815405 

Sídlo sociální služby: Gen. Svobody 1194/15, 767 01 Kroměříž 

Telefonický kontakt: 725 988 955 

E-mail, webové stránky: hejdova@sskm.cz, www.sskm.cz 

Poskytovaná sociální služba: Chráněné bydlení 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace cílové skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

od 18 do 64 let 

mailto:radmila.baierova@ssluh.cz
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Kapacita služby: Počet lůžek 9 

Forma poskytování: Pobytová 

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Sociální služby města Kroměříže, p. o.  

Identifikátor služby: 1254323 

Sídlo sociální služby: Karla Čapka 3333, 767 01 Kroměříž 

Telefonický kontakt: 573 509 530, 608 239 640  

E-mail, webové stránky: perutkova@sskm.cz, www.sskm.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením 

Kapacita služby: Počet lůžek 120 

Forma poskytování: Pobytová  
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Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice 

Zřizovatel: Zlínský kraj 

Poskytovatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 

Identifikátor služby: 2322188 

Sídlo sociální služby: Cukrovar 304,  Kvasice 768 21 

Telefonický kontakt: 573 358 007 

E-mail, webové stránky: Ivana.krcmova@ssluh.cz, www.ssluh.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením 

Kapacita služby: Počet lůžek 26 

Forma poskytování: Pobytová  
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Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice 

Zřizovatel: Zlínský kraj 

Poskytovatel: 
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 

Uherské Hradiště 

Identifikátor služby: 7955879 

Sídlo sociální služby: Hlavní 1, 768 32 Zborovice 

Telefonický kontakt: 573 369 017, 573 369 018 

E-mail, webové stránky: radmila.baierova@ssluh.cz, www.ssluh.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Počet lůžek 59 

Forma poskytování: Pobytová  

mailto:radmila.baierova@ssluh.cz
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Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlehčovací služby 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

Poskytovatel: Sociální služby města Kroměříže, p. o.  

Identifikátor služby: 1936483 

Sídlo sociální služby: Karla Čapka 3333, 767 01 Kroměříž 

Telefonický kontakt: 573 509 530, 608 239 640 

E-mail, webové stránky: perutkova@sskm.cz, www.sskm.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odlehčovací služba 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 

Osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zdravotním postižením 

Kapacita služby: Počet lůžek 12 

Forma poskytování: Pobytová  

Místo poskytování: Město Kroměříž 
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Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní stacionář 

Zřizovatel: Zlínský kraj 

Poskytovatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 

Identifikátor služby: 4898762 

Sídlo sociální služby: Cukrovar 304,  Kvasice 768 21 

Telefonický kontakt: 573 358 007 

E-mail, webové stránky: Ivana.krcmova@ssluh.cz, www.ssluh.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Týdenní stacionář 

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením 

Kapacita služby: Počet lůžek 4 

Forma poskytování: Pobytová  
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Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – pátek 6:00 – 17:00 
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CÍLOVÁ SKUPINA  

OSOBY OHROŽENÉ  

SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Ambulantní sociální služby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astras, o. p. s. – Nízkoprahové denní centrum 

Zřizovatel: Obecně prospěšná společnost - Astras 

Poskytovatel: Astras, o. p. s. 

Identifikátor služby: 1967289 

Sídlo sociální služby: Purkyňova 702/3, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 340 630 
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E-mail, webové stránky: robert.hasala@astras.cz, www.astras.cz   

Poskytovaná sociální 

služba: 
Nízkoprahové denní centrum 

Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: 

Okamžitá kapacita ambulantní služby 6 osob, okamžitá kapacita 

terénní  

služby 1 osoba 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Pondělí – pátek 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 

Terénní služba: 

Úterý 12:00 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy 

Zřizovatel: Zlínský kraj 

Poskytovatel: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.  

Identifikátor služby: 1831726 

Sídlo sociální služby: U Náhonu 5208, Zlín 760 01 
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Telefonický kontakt: 577 018 265 

E-mail, webové stránky: ic@centrum-poradenstvi.cz, www.centrum-poradenstvi.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Intervenční centrum 

Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením  

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby ohrožené domácím násilím 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita 1 osoba, denní kapacita 2 osoby 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Pondělí 13:00 – 17:00 

Úterý 8:00 – 10:00 

Středa 10:00 – 15:00 

Pátek 11:00 – 14:00 

Terénní služba: 

Úterý 13:00 – 16:00 

Pátek 8:00 – 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji, Centrum komplexní péče  

pro hazardní hráče ve Zlínském kraji – pobočka Kroměříž 

Zřizovatel: Společnost Podané ruce, o. p. s. 

Poskytovatel: Společnost Podané ruce o. p. s. 

Identifikátor služby: 6651192 
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Sídlo sociální služby: Velehradská 625, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 778 417 681 

E-mail, webové stránky: 
terapie.zk@podaneruce.cz, gambling.zk@podaneruce.cz, 

www.podaneruce.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství 

Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita 1 osoba, denní kapacita 5 osob 

Forma poskytování: Ambulantní  

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Úterý 9:00 – 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní a poradenské centrum Plus 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 8959007 

Sídlo sociální služby: Ztracená 63, Kroměříž 767 01 
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Telefonický kontakt: 573 336 569, 734 237 840 

E-mail, webové stránky: kc.km@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Kontaktní centrum  

Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 

Osoby závislé na návykových látkách, osoby ohrožené závislostí a 

jejich blízcí 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita 8 osob, denní kapacita neomezena 

Forma poskytování: Ambulantní  

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – pátek 9:00 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Zřizovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Poskytovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Identifikátor služby: 3367301 

Sídlo sociální služby: Velehradská 625, Kroměříž 767 01 
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Telefonický kontakt: 777 957 085 (pouze sms zprávy) 

E-mail, webové stránky: draha.kuncarova@volny.cz, www.chcislyset.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 

Sociálně aktivizační služba pro seniory, osoby se zdravotním 

postižením 

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 5 osob, denní kapacita služby 30 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: 
Ambulantní, terénní služba: 

Pondělí – pátek 8:00 – 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Zřizovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Poskytovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Identifikátor služby: 6221407 
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Sídlo sociální služby: Velehradská 625, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 957 085 (pouze sms zprávy) 

E-mail, webové stránky: draha.kuncarova@volny.cz, www.chcislyset.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Tlumočnická služba 

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 1 osoba, denní kapacita služby 4 osoby 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž  

Provozní doba: 
Ambulantní, terénní služba: 

Pondělí – pátek 8:00 – 17:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální poradna 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 
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Identifikátor služby: 9924394 

Sídlo sociální služby: Ztracená 63/1, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 330 019, 733 755 847 

E-mail, webové stránky: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství 

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři,  

osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby v krizi 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 2 + 1 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Pondělí 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Úterý 9:00 – 12:00, 12:30 – 14:00 

Středa 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Pátek 9:00 – 11:00 

Terénní služba: 

Pondělí (Chropyně) 9:00 – 13:00 (1 x za dnů) 

Úterý (Hulín) 9:00 – 14:00 

Středa (Zdounky) 9:30 – 14:00 
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CÍLOVÁ SKUPINA  

OSOBY OHROŽENÉ  

SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Terénní sociální služby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s.  

Zřizovatel: ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s.  
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Poskytovatel: ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s.  

Identifikátor služby: 6583408 

Sídlo sociální služby: Nivy II/5358, Zlín 760 01 

Telefonický kontakt: 774 489 543 

E-mail, webové stránky: Argo.patkova@seznam.cz, http://argozlin.blog.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Terénní program 

Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením  

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Denní kapacita služby 6 osob 

Forma poskytování: Terénní  

Místo poskytování: Město Kroměříž, Obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: Pondělí – pátek 8:00 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astras, o. p. s. – Nízkoprahové denní centrum 

Zřizovatel: Obecně prospěšná společnost - Astras 
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Poskytovatel: Astras, o. p. s. 

Identifikátor služby: 1967289 

Sídlo sociální služby: Purkyňova 702/3, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 340 630 

E-mail, webové stránky: robert.hasala@astras.cz, www.astras.cz   

Poskytovaná sociální 

služba: 
Nízkoprahové denní centrum 

Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: 

Okamžitá kapacita ambulantní služby 6 osob, okamžitá kapacita 

terénní  

služby 1 osoba 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Pondělí – pátek 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 

Terénní služba: 

Úterý 12:00 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy 
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Zřizovatel: Zlínský kraj 

Poskytovatel: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.  

Identifikátor služby: 1831726 

Sídlo sociální služby: U Náhonu 5208, Zlín 760 01 

Telefonický kontakt: 577 018 265 

E-mail, webové stránky: ic@centrum-poradenstvi.cz, www.centrum-poradenstvi.cz 

Poskytovaná sociální 

služba: 
Intervenční centrum 

Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením  

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby ohrožené domácím násilím 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita 1 osoba, denní kapacita 2 osoby 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Pondělí 13:00 – 17:00 

Úterý 8:00 – 10:00 

Středa 10:00 – 15:00 

Pátek 11:00 – 14:00 

Terénní služba: 

Úterý 13:00 – 16:00 

Pátek 8:00 – 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 
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Zřizovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Poskytovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Identifikátor služby: 3367301 

Sídlo sociální služby: Velehradská 625, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 957 085 (pouze sms zprávy) 

E-mail, webové stránky: draha.kuncarova@volny.cz, www.chcislyset.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 

Sociálně aktivizační služba pro seniory, osoby se zdravotním 

postižením 

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 5 osob, denní kapacita služby 30 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: 
Ambulantní, terénní služba: 

Pondělí – pátek 8:00 – 17:00 
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Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Zřizovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Poskytovatel: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. 

Identifikátor služby: 6221407 

Sídlo sociální služby: Velehradská 625, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 777 957 085 (pouze sms zprávy) 

E-mail, webové stránky: draha.kuncarova@volny.cz, www.chcislyset.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Tlumočnická služba 

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 1 osoba, denní kapacita služby 4 osoby 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: Město Kroměříž  

Provozní doba: 
Ambulantní, terénní služba: 

Pondělí – pátek 8:00 – 17:00  
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Sociální poradna 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 9924394 

Sídlo sociální služby: Ztracená 63/1, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 330 019, 733 755 847 

E-mail, webové stránky: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Odborné sociální poradenství 

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři,  

osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby v krizi 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby 2 + 1 osob 

Forma poskytování: Terénní, (ambulantní) 

Místo poskytování: SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Ambulantní služba: 

Pondělí 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Úterý 9:00 – 12:00, 12:30 – 14:00 

Středa 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 

Pátek 9:00 – 11:00 

Terénní služba: 

Pondělí (Chropyně) 9:00 – 13:00 (1 x za dnů) 

Úterý (Hulín) 9:00 – 14:00 

Středa (Zdounky) 9:30 – 14:00 
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Terénní program Plus 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 1587524 

Sídlo sociální služby: Ztracená 63, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 734 237 840, 737 929 332, 773 454 862 

E-mail, webové stránky: kc.km@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Terénní program 

Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 

Osoby závislé na návykových látkách, osoby ohrožené závislostí a 

jejich blízcí 

Kapacita služby: Okamžitá kapacita 2 osoby, denní kapacita neomezena 

Forma poskytování: Terénní  

Místo poskytování: Město Kroměříž, SO ORP Kroměříž, obce mimo SO ORP Kroměříž 

Provozní doba: 

Pondělí (Kroměříž) 14:00 – 16:00 

Pondělí (Holešov) 16:00 – 18:30 

Úterý (Hulín) 16:00 – 18:00 

Středa (Kroměříž) 14:00 – 16:00 

Středa sudý týden (Bystřice pod Hostýnem) 16:00 – 19:30 

Středa lichý týden (Chropyně) 16:00 – 18:00 

Čtvrtek 16:00 – 19:30  
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CÍLOVÁ SKUPINA  

OSOBY OHROŽENÉ  

SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Pobytové sociální služby 
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Astras, o. p. s. – Azylový dům pro muže 

Zřizovatel: Obecně prospěšná společnost - Astras 

Poskytovatel: Astras, o. p. s. 

Identifikátor služby: 8868114 

Sídlo sociální služby: Purkyňova 702/3, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 340 630 

E-mail, webové stránky: robert.hasala@astras.cz, www.astras.cz   

Poskytovaná sociální 

služba: 
Azylový dům 

Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
--- 

Kapacita služby: Počet lůžek 45 

Forma poskytování: Pobytová 

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 
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Sociální rehabilitace Zahrada 

Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký (církevní organizace) 

Poskytovatel: Charita Kroměříž 

Identifikátor služby: 2541897 

Sídlo sociální služby: Na Kopečku 1480/4, Kroměříž 767 01 

Telefonický kontakt: 573 334 017, 734 788 082 

E-mail, webové stránky: zahrada@kromeriz.charita.cz, www.kromeriz.charita.cz  

Poskytovaná sociální 

služba: 
Sociální rehabilitace 

Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Konkrétní specifikace  

cílové skupiny: 
Osoby s chronickým duševním onemocněním 

Kapacita služby: Počet lůžek 16 

Forma poskytování: Pobytová  

Místo poskytování: Město Kroměříž 

Provozní doba: Sociální služba zajišťuje nepřetržitý provoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katalog poskytovatelů sociálních služeb v SO ORP Kroměříž 
 

145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katalog poskytovatelů sociálních služeb v SO ORP Kroměříž 
 

146 
 

 

Seznam použitých zkratek 

EU  Evropská unie 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

NZDM  nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

ORP   obec s rozšířenou působností 

p. o.   příspěvková organizace 

o. p. s.  obecně prospěšná společnost 

SO  správní obvod  

z. s.   zapsaný spolek  

z. ú.   zapsaný ústav 
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Informační zdroje použité při tvorbě Katalogu poskytovatelů sociálních 

služeb v SO ORP Kroměříž 

- Analýza poskytovatelů sociálních služeb ORP Kroměříž 

- Česká správa sociálního zabezpečení, https://www.cssz.cz/  

- Město Kroměříž, https://www.mesto-kromeriz.cz 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, https://www.mpsv.cz/  

- Úřad práce České republiky, https://portal.mpsv.cz/upcr 

- Zlínský kraj, https://www.kr-zlinsky.cz/ 
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