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1. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Město

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Olomouc
Přerov
Prostějov
Šumperk
Jeseník
Litovel
Uničov
Šternberk
Hranice
na Moravě
Lipník nad
Bečvou
Konice
Zábřeh
Mohelnice

počet
pracovníků
orgánu
sociálněprávní
ochrany
dětí
25
14
15
14
7
4
3
4

z
toho
kurátorů
pro
mládež

počet
sociálních
kurátorů

počet
protidrogových
koordinátorů

počet
romských
poradců

komise
pro
prevenci
kriminality

6
3
6
4
0
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

7

2

1

1

2

ano

2
3
8
4

1
1
3
0

0
1
1
0

1
1
1
0

1
1
1
0

ano
ne
ne
ne

Z preventivních aktivit orgánu sociálně-právní ochrany dětí převládá přednášková
činnost na školách, pobytové akce pro děti s výchovnými problémy nebo
neorganizovanou mládež, kontrola podávání alkoholu dětem a mladistvím ve
spolupráci s Policií ČR.
2. Školská a zdravotnická zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné
výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
obec

1.

Olomouc - Svatý
Kopeček

2.

Olomouc

3.

Olomouc

4.

Olomouc

5.

Přerov

6.

Šumperk

název subjektu
Dětský
diagnostický
ústav, SVP, ZŠ a
ŠJ
Dětský domov a
Školní jídelna

adresa

popis činnosti

Ústavní 9,
PSČ 772 00

Školské zařízení pro výkon ústavní a
ochranné výchovy nezletilých dětí

Olomouc,
U Sportovní haly 1a

Sdružená zařízení
pro péči o dítě v
Olomouci

Olomouc,
U dětského domova
269

Školské zařízení pro výkon ústavní
výchovy nezletilých dětí
Zdravotnické zařízení pro výkon ústavní
výchovy pro děti do 3 let věku +
zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc

Středisko sociální
prevence
Olomouc,
příspěvková
organizace

Dětský domov a
Školní jídelna
Výchovný ústav,
DDŠ, ZŠ a SŠ

Olomouc,
Na Vozovce 26

Přerov,
Sušilova 25
Šumperk,
Vyhlídka 1
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Zařízení Sociálně-právní ochrany
dětí: Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc
Zařízení sociálně výchovné činnosti.
Zařízení odborného poradenství pro
péči o děti. Zařízení pro výkon
pěstounské péče. Výchovně rekreační
tábory. Sociální služby: Krizová
pomoc, Azylové domy, Intervenční
centra, Telefonická krizová pomoc,
Sociální poradenství
Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež, Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Školské zařízení pro výkon ústavní
výchovy nezletilých dětí
Školské zařízení pro výkon ústavní a
ochranné výchovy nezletilých dětí
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7.

Šumperk

8.

Jeseník

9.

Lipník nad Bečvou

10.

Hranice

11.

Konice

12.

Plumlov

13.

Černá Voda

14.
15.

Dřevohostice
Veselíčko u Lipníka
nad Bečvou

16.

Vidnava

17.

Žulová

Dětské centrum
Pavučinka

Šumperk,
Dr. E.Beneše 13

Dětský domov a
Školní jídelna
Dětský domov a
Školní jídelna
Dětský domov a
Školní jídelna
Dětský domov a
Školní jídelna
Dětský domov a
Školní jídelna
Dětský domov a
Školní jídelna,
Černá Voda 1
Výchovný ústav,
střední škola a ŠJ
Dětský domov se
školou, ZŠ a ŠJ
Výchovný ústav,
SŠ, ZŠ a ŠJ
Výchovný ústav a
ŠJ

Jeseník,
Priessnitzova 405
Lipník nad Bečvou,
Tyršova 772
Hranice,
Purgešova 4
Konice,
Vrchlického 369
Plumlov,
Balkán 333

Zdravotnické zařízení pro výkon ústavní
výchovy pro děti do 3 let věku +
zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc
Školské zařízení pro výkon ústavní
výchovy nezletilých dětí
Školské zařízení pro výkon ústavní
výchovy nezletilých dětí
Školské zařízení pro výkon ústavní
výchovy nezletilých dětí
Školské zařízení pro výkon ústavní
výchovy nezletilých dětí
Školské zařízení pro výkon ústavní
výchovy nezletilých dětí

Černá Voda 1

Školské zařízení pro výkon ústavní
výchovy nezletilých dětí

Novosady 248,
PSČ 751 14
Veselíčko 2,
PSČ 751 25
Vidnava,
Klášterní 251
Komenského 154,
PSČ 790 65

Školské zařízení pro výkon ústavní a
ochranné výchovy nezletilých dětí
Školské zařízení pro výkon ústavní a
ochranné výchovy nezletilých dětí
Školské zařízení pro výkon ústavní a
ochranné výchovy nezletilých dětí
Školské zařízení pro výkon ústavní a
ochranné výchovy nezletilých dětí

3. Vězeňská zařízení
obec
1.

Olomouc

2.

Mírov

název subjektu
Vazební
věznice
Olomouc
Věznice Mírov

adresa
Švermova 2 pošt.
úřad 1 přihrádka
84
789 53 Mírov PO
BOX 1

popis činnosti
Zajištění výkonu trestu odnětí svobody
Zajištění výkonu trestu odnětí svobody

4. Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

obec
Olomouc
Přerov
Šumperk
Jeseník
Prostějov
Mohelnice

adresa
U Sportovní haly 1a, 772 00 Olomouc
Bří Hovůrkových 17, 750 00 Přerov
Husitská 12, 787 01 Šumperk
Rudná 383, 790 01
Vrchlického 5, 796 01 Prostějov
Lidická 4, 789 85 Mohelnice

5. Azylové domy a noclehárny
název

adresa

Typ:
M - muži
Ž – ženy
MD – matky
s dětmi
R - rodiny

1.

2.

Samaritán
Středisko pro
lidi bez
domova
Azylový dům
statutárního

Wurmova 5, 771 11
Olomouc

M

Wurmova 5, 772 00
Olomouc

M
Ž

Počet
lůžek

Zřizovatel

51
14
noclehárna
36 ubytovna
10 ubytovna

Charita

Charita

Magistrát města
Olomouce

Řepčínská 113, 779 00
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3.

4.

5.

6.

7.

města
Olomouc
Domov pro
ženy a matky
s dětmi
Armáda spásy
– Centrum
soc.péče
Společenství
křesťanské
pomoci Boétheia
Domov pro
matky s dětmi

M

63

Ž, MD

6

M

42

M, MD

47

MD

7

Olomouc

Holečkova 7, 772 00
Olomouc
Vikýřovická 1495, 787 01
Šumperk

Magistrát města
Olomouce

Armáda spásy

občanské sdružení

Březinova 228, 790 01
Jeseník

Městský úřad Zábřeh

Tunkova 1, 789 01 Zábřeh

6. Nízkoprahová denní centra
obec

1.

2.

Olomouc

Jeseník

název subjektu

adresa

popis činnosti

Denní centrum
- Středisko
Samaritán pro
lidi bez
domova

Charita Olomouc
Wurmova 588/5
779 00 Olomouc

ambulantní a terénní formy sociálních
služeb, cílová skupina klientů - osoby
bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových látkách,
osoby v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, osoby, které
vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy, věková
kategorie klientů - mladí dospělí (19 – 26
let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři
(65 – 80 let)

Nizkoprahové
denní centrum

BOÉTHEIA společenství
křesťanské pomoci
Otakara Březiny 228/28
790 01 Jeseník

ambulantní a terénní formy sociálních
služeb, cílová skupina klientů - osoby
bez přístřeší a etnické menšiny, věková
kategorie – bez rozdílu věku

7. Domy na půl cesty
obec

1.

Travná u
Javorníku

2.

Dobromilice
okr. Prostějov

název subjektu

adresa

Diakonie ČCE

Travná 85
Javorník

Sdružení pěstounských
rodin - Dům na půli
cesty

popis činnosti

790 70

798 25 Dobromilice
- zámeček

Pobytová sociální služba na
přechodnou dobu 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.
Pobytová sociální služba na
přechodnou dobu 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.

8. AT poradny okresu Olomouc
obec
1.

Olomouc

2.

Olomouc

název subjektu

adresa

popis činnosti

Centrum krizové
intervence
Olomouc

Dolní nám. 55,
Olomouc

Psychiatrická
ambulance

Dlouhá 521,
Olomouc - Lazce
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Osoby s problémem
s alkoholem i
nealkoholovými
drogami
Osoby s problémem
s alkoholem i
nealkoholovými
drogami

další údaje
MUDr. Libor Grónský
Psychiatrická
ambulance
MUDr. Ivona
Dostálová
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Klinika psychiatrie
Fakultní nemocnice
Olomouc

I. P. Pavlova 6,
Olomouc

Olomouc

Klinika psychiatrie
FN Olomouc

I. P. Pavlova 6,
Olomouc

Olomouc

P-centrum

Lafayettova 9,
Olomouc

Olomouc

Středisko
sekundární
prevence a léčba
závislostí
Protialkoholní a
protitoxikomanická
záchytná stanice

3.

Olomouc

4.

5.

6.

Vojenská
nemocnice,
Sušilovo nám. 5,
Olomouc

Ambulance AT,
substituční program
Osoby závislé na alk.
i neal. dr.,
Detox
Osoby závislé na
nelegálních i
legálních drogách
Ambulantní léčba a
poradenství
Poradenství,
individuální a rodinná
psychoterapie,
psychiatrická
ambulance (MUDr.
Šmoldasová)
Detox i krátkodobá
léčba (1měs.)
Osoby závislé na
alkoholu a
nealk.drogách

zřízeno
Ministerstvem
zdravotnictví - MUDr.
J. Šmoldasová
zřízeno
Ministerstvem
zdravotnictví

Experimentátoři,
PUD, rodiče ,
patologičtí hráči

zřízeno
Ministerstvem obrany
– Prim.MUDr. J. Bilík

9. Zařízení pro prevenci a léčbu drogových závislostí
obec

název subjektu

1.

Olomouc

Klinika psychiatrie
Fakultní nemocnice
Olomouc

2.

Olomouc

3.

Olomouc

Klinika psychiatrie
Fakultní nemocnice
Olomouc
Středisko sekundární
prevence a léčba
závislostí
Protialkoholní a
protitoxikomanická
záchytná stanice

adresa

popis činnosti

další údaje
zřízeno
Ministerstvem
zdravotnictví MUDr. J.
Šmoldasová

I. P. Pavlova 6,
Olomouc

Ambulance AT,
substituční program,
osoby závislé na alk. i
neal. dr., substituční
progr.
Detox, osoby závislé
na nelegálních i
legálních drogách

Vojenská
nemocnice,
Sušilovo nám. 5,
Olomouc

Detox i krátkodobá
léčba (1měs.), osoby
závislé na alkoholu a
nealk.drogách

zřízeno
Ministerstvem
obrany –
Prim.MUDr. J. Bilík

I. P. Pavlova 6,
Olomouc

4.

Olomouc

P-centrum

Lafayettova 9,
Olomouc

5.

Olomouc

P-centrum

Lafayettova 9,
Olomouc

6.

Olomouc

Sdružení Podané
ruce,o.s.

Sokolská 41,
Olomouc

7.

Jeseník

o.s. Darmoděj

28.října 885/14,
Jeseník 790 01
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Poradenství,
individuální a rodinná
psychoterapie,
psychiatrická
ambulance (MUDr.
Šmoldasová)
Experimentátoři,
PUD, rodiče ,
patologičtí hráči
Strukturovaný doléč.
program, chráněné
bydlení UD i alkoholu
po rezidenční léčbě
Resocializační,
poradenská a sociální
činnost Odsouzení
UD či UD ve výkonu
trestu

Doléčovací program,
chráněné bydlení

zřízeno
Ministerstvem
zdravotnictví

Ambulantní léčba a
poradenství

Doléčovací
program

Práce s klienty
v konfliktu se
zákonem

Doléčovací
program Restart
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8.

9.

10.

Šternberk

Mohelnice

Bílá Voda

Psychiatrická léčebna
Šternberk

Olomoucká 173,
Šternberk

RES-SEF,o.s.

Lidická 2,
Mohelnice

Psychiatrická léčebna
Bílá Voda

U Javorníka 30,
Bílá Voda ,
Javorník, 790 69

Na odděleních 21 a
23b se poskytuje
péče o muže a ženy
závislé na
psychoaktivních
látkách vč.
detoxifikace, osoby
závislé na alkoholu a
nealk.drogách
Výměnný program,
poradenství, motivace
ke změně životního
stylu skrytá populace
uživatelů UD,
problémoví UD mimo
síť služeb, osoby
blízké
Oddělení I. psychoterapeutická
komunita
"HARMONIE" pro
závislé na
návykových látkách
Oddělení III. terapeutická komunita
"FENIX" pro léčbu
smíšených závislostí
včetně alkoholu
Oddělení IV. kombinované
přijímací oddělení s
intenzivní léčbou,
léčba detoxifikačních
stavů
Oddělení V. terapeutická komunita
"FIDES" pro drogově
závislé, osoby závislé
na alkoholu a
nealk.drogách

zřízeno
Ministerstvem
zdravotnictví

Terénní program
od 2007

zřízeno
Ministerstvem
zdravotnictví

10. Kontaktní centra
obec

1.

Olomouc

název subjektu

Kontaktní centrum
Walhalla

adresa
Sdružení Podané
ruce, o.s.
Sokolská 551/48
Olomouc

Kosmákova
2306/44
Přerov I-Město
2.

Přerov

KAPPA - HELP
+ pobočka
Hranice

3.

Prostějov

Víceúčelové kontaktní
centrum Želva v
Prostějově

Sdružení Podané
ruce, o.s.
Vrahovická
329/83
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popis činnosti
Výměna injekčního materiálu, sociální, zdravotní
a právní poradenství a informační servis,
zdravotní ošetření ,motivační pohovory,
psychologické poradenství, krizová intervence,
asistenční služby, prevence relapsu. Zařízení
dále zabezpečuje základní hygienický a
potravinový servis.Orientační testy HIV.
Spolupráce s PMS.UD, osoby blízké, patologičtí
hráči
Výměna injekčního materiálu, sociální, zdravotní
a právní poradenství a informační servis,
zdravotní ošetření, motivační pohovory,
psychologické poradenství, krizová intervence,
asistenční služby, Orientační testy
HIV.Spolupráce s PMS.Práce v terénu.
UD,skrytá populace uživatelů UD, problémoví
UD mimo síť služeb, osoby blízké,uživatelé
tanečních drog, patologičtí hráči
Výměna injekčního materiálu, sociální, zdravotní
a právní poradenství a informační servis,
zdravotní ošetření, motivační pohovory,
psychologické poradenství, krizová intervence,
asistenční služby, Orientační testy
HIV.Spolupráce s PMS.Práce v terénu.
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Vrahovice

4.

Šumperk

Kontaktní centrum
Krédo

5.

Jeseník

K - centrum Darmoděj

Uničov

Kontaktní a
poradenské místo pro
drogově závislé

6.

PONTIS
Šumperk o.p.s.
Polská 82/1
Šumperk

28. října 885/14
Jeseník

Oblastní charita
Uničov
J. z Poděbrad
546
Uničov

UD,skrytá populace uživatelů UD, problémoví
UD mimo síť služeb, osoby blízké
Výměna injekčního materiálu, sociální, zdravotní
a právní poradenství a informační servis,
zdravotní ošetření, motivační pohovory.
Orientační testy HIV.
UD, osoby blízké
Výměna injekčního materiálu, sociální, zdravotní
a právní poradenství a informační servis,
zdravotní ošetření, motivační pohovory,
psychologické poradenství, krizová intervence,
asistenční služby, Orientační testy
HIV.Spolupráce s PMS.Práce v terénu
UD,skrytá populace uživatelů UD, problémoví
UD mimo síť služeb, osoby blízké,patologičtí
hráči
Výměna injekčního materiálu, sociální, zdravotní
a právní poradenství a informační servis.
UD, osoby blízké

11. Linky důvěry
obec

1.

Olomouc

název subjektu

adresa

Středisko sociální
prevence Olomouc,
příspěvková
organizace

Na Vozovce
622/26
Nová Ulice
779 00 Olomouc

při krizovém
centru
psychiatrické
kliniky
I. P. Pavlova 12,
Olomouc

2.

Olomouc

Linka důvěry pro děti
a mládež

3.

Olomouc

Linka důvěry

popis činnosti

další údaje

terénní forma
sociálních služeb,
cílová skupina klientů
- osoby v krizi,
věková kategorie
klientů - bez omezení
věku

Provozní doba:
Pracovní dny:
16:00-6:00 hod.
Dny prac.klidu:
nonstop
Provozní doba elinky
http://elinka.iporadn
a.cz
úterý a čtvrtek:
17:00-18:30 a
20:00-22:00
nedelě
20:00-22:00

všední dny 16 - 6,
víkendy, svátky
nonstop
nonstop

Není registrovanou
sociální službou

Není registrovanou
sociální službou

12. Občanské poradny
obec
1.

2.

Olomouc

Olomouc

název subjektu

adresa

Poradna Bílého kruhu
bezpečí, o.s.,
Olomouc
Středisko integrace
menšin Olomouc

Kateřinská 62/8
Olomouc
779 00 Olomouc

Název poskytovatele:
Institut pedagogickopsychologického
poradenství ČR

NOPO – Nezávislá

Přichystalova
540/20
Hodolany
779 00 Olomouc

Horní náměstí
-7-

popis činnosti
ambulantní a terénní formy sociálních služeb,
cílová skupina klientů - oběti domácího násilí,
oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti,
osoby v krizi
ambulantní forma sociálních služeb, cílová
skupina klientů - děti a mládež ve věku od 6 do
26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,
imigranti a azylanti, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, osoby, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy, rodiny s
dítětem/dětmi, etnické menšiny
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní forma sociálních služeb, cílová
skupina klientů - imigranti a azylanti, oběti
domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby
bez přístřeší, osoby s kombinovaným
postižením, osoby s mentálním postižením,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Olomouc

Olomouc

Olomouc

občanská poradna
Olomouc

Poradna pro osoby se
zdravotním
znevýhodněním

Poradna pro ženy a
dívky - Olomouc

433/21
Olomouc
779 00 Olomouc

o. s.
INTERNETPOR
ADNA.CZ
Krapkova 1159/3
Nová Ulice
779 00 Olomouc
Občanské
sdružení ONŽ pomoc a
poradenství pro
ženy a dívky
Remešova
1106/1
Olomouc
779 00 Olomouc

Olomouc

P - centrum

Lafayettova 47/9
Olomouc
779 00 Olomouc

Olomouc

Poradenské centrum
sociálních služeb
Olomouckého kraje,
příspěvková
organizace

Žilinská 126/7
Nová Ulice
779 00 Olomouc

Olomouc

Olomouc

Olomouc

Práce s klienty v
konfliktu se zákonem

SOZE

Středisko sociální
prevence Olomouc,
příspěvková
organizace

11.
Přerov

Občanská poradna

Prostějov

Občanské sdružení
sociální pomoci
Prostějov

12.

Sdružení Podané
ruce, o.s.
Sokolská 564/41
Olomouc
779 00 Olomouc

Ostružnická
336/28
Olomouc
779 00 Olomouc

Na Vozovce
622/26
Nová Ulice
779 00 Olomouc
Oblastní charita
Přerov
9. května
1925/82
Přerov I-Město
750 02 Přerov 2
Určická 3124/101
Prostějov
796 01 Prostějov

Demelova 51/2
-8-

osoby s tělesným postižením, osoby se
sluchovým postižením, osoby se zdravotním
postižením, osoby se zrakovým postižením,
osoby v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, pachatelé trestné
činnosti, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, etnické
menšiny
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní forma sociálních služeb, cílová
skupina klientů - osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s chronickým
onemocněním, osoby s jiným zdravotním
postižením, osoby s kombinovaným
postižením, osoby s mentálním postižením,
osoby s tělesným postižením, osoby se
sluchovým postižením, osoby se zdravotním
postižením, osoby se zrakovým postižením
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní a terénní formy sociálních služeb,
cílová skupina klientů - děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby
v krizi, rodiny s dítětem/dětmi

ambulantní formy sociálních služeb, cílová
skupina klientů - osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových látkách, osoby
v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
ambulantní forma sociálních služeb, cílová
skupina klientů - děti a mládež ve věku od 6 do
26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,
oběti domácího násilí, osoby v krizi, osoby,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy, rodiny s
dítětem/dětmi
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní a terénní formy sociálních služeb,
cílová skupina klientů - osoby ohrožené
závislostí nebo závislé na návykových látkách,
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy,
pachatelé trestné činnosti
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní a terénní formy sociálních služeb,
cílová skupina klientů - imigranti a azylanti
Sociální pracovnice poskytují poradenství
cizincům s trvalým pobytem a azylantům
hlášeným na úřadu práce v evidenci uchazečů
o zaměstnání a dále cizincům dlouhodobě
žijícím v České republice. V případě potřeby
sociální poradenství poskytují také žadatelům o
mezinárodní ochranu.
ambulantní forma sociálních služeb, cílová
skupina klientů - děti a mládež ve věku od 6 do
26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,
osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi

ambulantní forma sociálních služeb, cílová
skupina klientů - osoby v krizi

ambulantní forma sociálních služeb, cílová
skupina klientů - osoby bez přístřeší
ambulantní forma sociálních služeb, cílová
skupina klientů - imigranti a azylanti
Služba je poskytována cizincům s trvalým
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Prostějov

Šumperk

Šumperk

Mikulovice

Javorník

SOZE

Poradna pro ženy a
dívky - Šumperk

DROGY-KONZULT

Soužití 2005, o.p.s.

Diakonie
Českobratrské cirkve
evangelické

Šternberk

Sociální poradna

Zábřeh

Charita Zábřeh Občanská poradna

Prostějov
796 01 Prostějov

Občanské
sdružení ONŽ pomoc a
poradenství pro
ženy a dívky
Šmeralova 527/2
Šumperk
787 01 Šumperk
RES-SEF,o.s.
Zábřežská
786/20
Šumperk
787 01 Šumperk
Na Bukovci 1
Mikulovice
790 84
Mikulovice u
Jeseníku 1

Travná 85
790 70 Javorník
u Jeseníku

Charita
Šternberk
Opavská
1385/13
Šternberk
785 01 Šternberk

Charita Zábřeh
Farní 60/1
789 01 Zábřeh

pobytem a azylantům hlášených na úřadu
práce v evidenci uchazečů o zaměstnání a dále
cizincům dlouhodobě žijícím v České republice.
V případě potřeby sociální poradenství
poskytují také žadatelům o mezinárodní
ochranu.

ambulantní a terénní formy sociálních služeb,
cílová skupina klientů - děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby
v krizi, rodiny s dítětem/dětmi

ambulantní forma sociálních služeb, cílová
skupina klientů - osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových látkách, osoby
žijící v sociálně vyloučených komunitách,
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy
ambulantní a terénní formy sociálních služeb,
cílová skupina klientů - osoby s tělesným
postižením, osoby se sluchovým postižením,
osoby se zdravotním postižením, osoby se
zrakovým postižením, osoby v krizi, osoby žijící
v sociálně vyloučených komunitách, senioři
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní forma sociálních služeb, cílová
skupina klientů - děti a mládež ve věku od 6 do
26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,
osoby s jiným zdravotním postižením, osoby
žijící v sociálně vyloučených komunitách,
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s
dítětem/dětmi, senioři
ambulantní a terénní formy sociálních služeb,
cílová skupina klientů - imigranti a azylanti,
oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi,
oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší,
osoby do 26 let věku opouštějící školská
zařízení pro výkon ústavní péče, osoby
komerčně zneužívané, osoby ohrožené
závislostí nebo závislé na návykových látkách,
osoby s chronickým duševním onemocněním,
osoby s chronickým onemocněním, osoby s
jiným zdravotním postižením, osoby s
kombinovaným postižením, osoby s mentálním
postižením, osoby s tělesným postižením,
osoby se zdravotním postižením, osoby se
zrakovým postižením, osoby v krizi, osoby žijící
v sociálně vyloučených komunitách, osoby,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy, pachatelé
trestné činnosti, senioři, etnické menšiny
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní forma sociálních služeb, cílová
skupina klientů - imigranti a azylanti, osoby bez
přístřeší, osoby v krizi, etnické menšiny

13. Střediska Probační a mediační služby ČR
obec

1.

Olomouc

2.

Přerov

název subjektu

adresa

specialista na
mladistvé

akreditované
probační
programy

Probační a mediační
služba ČR
Probační a mediační
služba ČR

Pavelčákova 20
772 00 Olomouc
Smetanova 4
750 01 Přerov

Mgr.Helena
Perutková
Mgr.Drahomíra
Libosvárová

Právo pro každý
den
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Probační program
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3.

Prostějov

Probační a mediační
služba ČR

Svatoplukova 53
796 01 Prostějov

4.

Šumperk

Probační a mediační
služba ČR

Lautnerova 1
787 01 Šumperk

5.

Jeseník

Probační a mediační
služba ČR

Nábřežní 290/20
790 01 Jeseník

Mgr. Helena
Clementi
Rozlívková, Ph.D.

Mgr. František Klíč
Mgr. Michaela
Niesnerová
Mgr. Radka
Popelková

sociálně
psychologických
dovedností
(realizuje PhDr.
Pavel Pokorný)
Právo pro každý
den
Právo pro každý
den

14. Subjekty poskytující pomoc obětem trestné činnosti
obec

1.

Olomouc

2.
Olomouc

název subjektu

Bílý kruh bezpečí

Intervenční centrum
Olomouckého kraje

adresa

Kateřinská 8,
772 00 Olomouc

Středisko
sociální prevence
Olomouc,
příspěvková
organizace, Na
Vozovce 26,
779 00 Olomouc

popis činnosti

další údaje

Pomoc obětem
trestných činů
Standard –
poradenství a
nehmotná podpora
Výjimečně
v závažných
případech
nadstandardní služby
(např. doprovod
k soudu, návštěva
v nemocnici apod).
Pomoc a nehmotná
podpora osobám
ohroženým domácím
násilím
(psychologická,
sociální, právní,
organizační, morální).
Zprostředkování
navazujících
sociálních a
souvisejících služeb.

Vždy v úterý od 16.00
do 18.00 hod.
Na objednání ve
čtvrtek od 16.00 do
18.00 hod.
Tel.: 585423857
e-mail: bkbol@volny.cz

Pondělí – pátek od
7.00 do 15.30 hod.
Tel./fax: 585754736
e-mail:
intervencnicentrum@ss
p-ol.cz
ve dnech prac.klidu
pro uživatele služby
tel.: 774406453
pro instituce tel.:
774431030

popis činnosti

další údaje

15. Policie ČR
obec

název subjektu

Policie ČR okresní
ředitelství
1.

Olomouc

adresa

Žižkovo nám. 4,
771 36 Olomouc

Preventivně
informační skupina

1) Informování
občanů o bezpečností
situace v dané lokalitě
– komunikace s médii
2) Prevence
kriminality na základě
aktuálního
vyhodnocení nápadu
TČ
3) Přednášky a
besedy na školách
všech typů, besedy
pro seniory a zdrav.
postižené občany
4) Navrhování a
realizace projektů
v rámci programu
„Partnerství“

Přerov
Preventivně
informační skupina

U Výstaviště 18,
751 52 Přerov

viz. výše

Prostějov

- chybí koordinátor
prevence kriminality
v působnosti PČR
Olomouckého kraje

chybí poradenská
místnost
počet pracovníků PIS
1

Policie ČR okresní
ředitelství
3.

- počet pracovníků
PIS 3+1

počet pracovníků PIS
2

Policie ČR okresní
ředitelství
2.

- nebyla zřízena
poradenská místnost

Havlíčkova 12,
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viz. výše

dvě poradenské
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Preventivně
informační skupina
Policie ČR okresní
ředitelství
4.

Šumperk
Preventivně
informační skupina
Policie ČR okresní
ředitelství

5.

Jeseník
Preventivně
informační skupina

místnosti

796 77, Prostějov

počet pracovníků PIS
1+1

Havlíčkova 8,
787 90 Šumperk

viz. výše

poradenská místnost
zřízena
počet pracovníků PIS
1+1

Moravská 780/4,
790 14 Jeseník

viz výše

chybí poradenská
místnost

16. Významné preventivní projekty Policie ČR
Název projektu

okresní ředitelství PČR

popis projektu
prevence kriminality na základních školách –
besedy s dětmi , plnění úkolů
prevence trestné činnosti páchané na
seniorech – besedy, preventivní materiály,
film DVD
dopravně bezpečnostní akce s Českou
pojišťovnou (řidiči jsou kontrolováni policisty,
zapojení dětí ze škol)
DBA preventivního charakteru se
zaměřením na bezpečí dětí u škol – na
přechodech
několikaletý projekt zaměřený na krádeže
věcí na osobách v MHD, hypermarketech,
nádraží a veřejných místech
preventivní spoty vysílané v kabelové
televizi MIK – deset různých bezpečnostních
témat
prevence podávaní alkoholu mladistvým
osobám se zapojením dalších subjektů
protidrogová prevence na školách – besedy,
semináře, kontrola školních zařízení

1.

Ajaxův zápisník

2.

Žít a nechat žít

všechna okresní ředitelství
celorepublikový projekt
všechna okresní ředitelství
celorepublikový projekt

3.

Jezdíme s úsměvem

všechna okresní ředitelství
celorepublikový projekt

4.

Zebra

všechna okresní ředitelství
celorepublikový projekt

5.

Stop kapsářům

Olomouc

6.

Bezpečí je věcí nás
všech
Nová tvář prevence
závislostí
Společně proti drogám
ve školách

Olomouc

7.
8.

Šumperk
Šumperk

17. Městská / obecní policie - Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
obec

název subjektu

adresa

MKDS

1.

Olomouc

Městská policie Olomouc

Kateřinská 23
772 00 Olomouc

ano

2.

Přerov

Městská policie Přerov

nám. TGM 1.
750 02 Přerov

ano

3.

Prostějov

Městská policie Prostějov

Havlíčkova 4
796 01 Prostějov

ano

4.

Šumperk

Městská policie Šumperk

Jesenická 31
787 01 Šumperk

ano

5.

Jeseník

Městská policie Jeseník

Dukelská 6
790 01 Jeseník

ano

6.

Litovel

Městská policie Litovel

nám. Svobody 674
784 01 Litovel

ne

7.

Uničov

Městská policie Uničov

Masarykovo nám.1
783 91 Uničov

ano
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8.

Šternberk

Městská policie Šternbnerk

tř. ČSA 30
785 01 Šternberk

ano

9.

Kojetín

Městská policie Kojetín

Masarykovo nám. 20
752 01 Kojetín

ne

10.

Lipník nad
Bečvou

Městská policie Lipník nad
Bečvou

nám. TGM 89
751 31 Lipník n.B.

ano

11.

Hranice

Městská policie Hranice

Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice

ano

12.

Zábřeh

Městská policie Zábřeh

Tunklova 5
789 01 Zábřeh

ano

13.

Konice

Městská policie Konice

Masarykovo nám. 28
798 52 Konice

ne

14.

Štěpánov

Obecní policie Štěpánov

Horní 7
783 13 Štěpánov

ne

15.

Kostelec na
Hané

Obecní policie Kostelec na
Hané

Jakubské nám. 15
798 41 Kostelec na Hané

ne

16.

Hlubočky

Obecní policie Hlubočky

Olomoucká 17
783 61 Hlubočky

ne

17.

Bohuňovice

Obecní policie Bohuňovice

6. května 109
783 14 Bohuňovice

ne

18.

Mohelnice

obecní policie není zřízena

---

ano
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18. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AD
BKB
DDM
DDŠ
Diakonie ČCE
FN
MěÚ
MKDS
MP
MŠ
OSPOD
PIS
SŠ
SVP
ŠJ
ZŠ

azylový dům
Bílý kruh bezpečí
dům dětí a mládeže
dětský domov se školou
Diakonice českobratrské církve evangelické
fakultní nemocnice
městský úřad
městský kamerový dohlížecí systém
městská policie
mateřská škola
orgán sociálně-právní ochrany dětí
preventivně informační skupina
střední škola
středisko výchovné péče
školní jídelna
základní škola
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