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Komunitní plánování sociálních služeb na území
ORP Veselí nad Moravou
Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem je Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci
s partnerem projektu, městem Veselí nad Moravou. Cílem projektu je dlouhodobě zvýšit kvalitu a dostupnost poskytovaných sociálních služeb, zjistit efektivnost stávajících
poskytovaných sociálních služeb, podpořit již existující sociální služby a naplánovat zavedení nových, kvalitnějších a dostupnějších forem sociálních služeb. Dále pak zapojit
jednotlivé subjekty (zadavatele, poskytovatele, uživatele a veřejnost) do sociální problematiky a potlačit sociální vyloučení u nejvíce ohrožených skupin obyvatel.
Hlavním výstupem projektu bude vytvoření aktuálního Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb (SPRSS), který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje
sociálních služeb, které budou schopny reagovat na reálné potřeby občanů na území
ORP Veselí nad Moravou. Bude vytvořeno místní partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb.
Dílčím cílem projektu bylo vytvoření tohoto Katalogu poskytovatelů sociálních služeb,
který se vám nyní dostává do rukou. Věříme, že pro vás bude přínosem. Děkujeme
všem občanům, kteří se do procesu plánování zapojili a přispěli k sestavení tohoto katalogu. Zvláště pak poskytovatelům sociálních služeb a členům tří pracovních skupin,
které v rámci procesu komunitního plánování vznikly. Jedná se o Pracovní skupinu pro
seniory, Pracovní skupinu pro osoby se zdravotním postižením a Pracovní skupinu pro
rodinu, mládež, děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením, které se pravidelně schází na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou.
Projekt s názvem „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území
ORP Veselí nad Moravou“ je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Bližší informace o projektu:
Bc. Tereza Tomanová, CpKP východní Morava
Koordinátorka projektu
Mob: +420 607 045 349
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Úvodní slovo místostarosty
Vážení občané,
když měli v anketě obyvatelé našeho města uvést věci, které
vidí jako pozitivní a přispívající k dobrým životním podmínkám v našem městě, uváděli mezi jiným také dobře fungující
sociální služby. I když je nadevše jasné, že sociální služby stojí
v hierarchii pomoci až po mobilizaci vlastních sil a rodinných
příslušníků, nelze se bez nich obejít. Považuji proto za zásadní,
aby se těm, kdo v této oblasti pracují, vytvořili dobré podmínky
pro jejich práci, aby ji přes všechny obtíže s ní spojené mohli vykonávat s radostí a být
nejenom pomocí, nýbrž i obohacením života těch, kterým pomáhají. Tady stojí před
námi nutnost vykonat velký kus práce.
Katalog služeb, který držíte v rukou, by Vám měl usnadnit orientaci v situaci, kdy potřebujete a hledáte pomoc u některého z poskytovatelů soc. služeb. Věřím, že tento účel
splní a že u těch, které budete žádat o pomoc, se setkáte s ochotou a vstřícností, které
jsou v naprosté většině lidem pracující v pomáhajících profesích vlastní.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo se podílejí na poskytování sociálních služeb,
jak těm, kteří jsou v přímém a bezprostředním kontaktu s těmi, kterým pomáhají, tak
těm, kdo vytváří potřebné zázemí pro poskytování sociálních služeb. Sem patří spolu
se zaměstnanci a dobrovolníky jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb také například menší i větší dárci. Všem přeji, aby mezi námi, obyvateli města Veselí nad Moravou, vládl duch vzájemné spolupráce, pomoci, vstřícnosti a obětavosti, které učiní naše
město místem, kde se nám bude dobře žít.
Petr Kolařík
místostarosta
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Centrum pro rodinu Veselí nad Moravou, o. s.
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Centrum pro rodinu Veselí nad Moravou, o. s.
Zarazická 57, 698 01 Veselí nad Moravou
Lenka Zemanová
+420 605 274 910
cprveselinm@seznam.cz
www.veseli-nad-moravou.dcpr.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Senioři
Věková kategorie klientů
Bez omezení věku
Druh poskytované služby
• Odborné sociální poradenství
• Telefonická krizová pomoc
• Krizová pomoc
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
		
Forma poskytované služby
Ambulantní / navštívím službu
Poskytované služby
• pomoc pro osamělé seniory, kteří si nemají s kým popovídat, možnost vyslechnutí
a rozhovoru
• půjčovna knih - možnost zapůjčení odborné literatury o těhotenství, kojení a výchově dětí a řešení různých problémů v manželství, ve výchově a rodině
• nabízíme prostory pro vzájemné setkávání všech věkových skupin
Cíl služby:
• podporovat instituci rodiny ve společnosti
• prosazovat pevné morální hodnoty, které tvoří základ lidské osobnosti
• zaměřit se na upevňování a plný rozvoj manželského a rodinného života
• podporovat zdravé fungování rodin a mezilidských vztahů
• pomáhat rodinám v jejich úsilí být dobrým místem pro výchovu dětí
• zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity
• nabízet prostory pro vzájemné setkávání všech věkových skupin

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

7

•
•

pořádání akcí a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi
vytvářením programů přispět k tomu, aby se rodiny vzájemně setkávaly, pomáhaly
si a dostávaly takovou podporu, kterou pokládají za užitečnou

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.
Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
Mgr. Marta Kadlecová
+420 518 322 449, +420 606 663 004
sluzby@cpsphodoninsko.cz
www.cpsphodoninsko.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby se sluchovým postižením
• Senioři
Věková kategorie klientů
19 – nad 80 let
Druh poskytované služby
• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Forma poskytované služby
Ambulantní / navštívím službu
Poskytované služby
Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány osobám se sluchovým postižením od 18
let a osobám v důchodovém věku, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem
služby je předcházet sociálnímu vyloučení seniorů a sluchově postižených a vytvářet
pro uživatele podmínky pro jejich zapojení do připravovaných aktivit s ohledem na jejich přání a možnosti služby.
V rámci služby pomáháme uživatelům při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání jejich osobních záležitostí; zprostředkováváme jim také kontakt se
společenským prostředím a připravujeme pro ně sociálně terapeutické činnosti, jako
je klub nedoslýchavých, klub neslyšících, klub internetového kouzlení KLIK a KLAS, Klub
aktivních seniorů, jednou týdně jsou provozovány tvořivé dílničky; v rámci fyzioterapie
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si mohou uživatelé ve Fitklubu zaplavat, zahrát bowling či šipky. Také pořádáme jednorázové akce, jako jsou výlety a exkurze. Nabízíme tak příležitost k setkávání, k získávání
potřebných a zajímavých informací a udržování dobré kondice prostřednictvím zapojení se do připravovaných aktivit, zájmových a vzdělávacích činností. Pomáháme rozvíjet
nebo udržet motorické a kognitivní dovednosti našich uživatelů.

Domov pro seniory Strážnice, p. o.
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Domov pro seniory Strážnice, p. o.
Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice
JUDr. Ivana Kyjovská
+420 602 725 102, +420 518 334 059, +420 518 332 128
reditel@ddstraznice.cz
www.ddstraznice.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Senioři
Věková kategorie klientů
65 - nad 80 let
Druh poskytované služby
• Domovy pro seniory
• Domovy se zvláštním režimem		
Forma poskytované služby
Pobytová forma / služba s bydlením
Poskytované služby
Posláním sociální služby Domov pro seniory je poskytovat uživatelům naší cílové skupiny pomoc a podporu při projevování vlastní vůle, podporovat důstojný a podle přání
uživatele aktivně a společensky zaměřený život, který již nemohou trávit v domácím
prostředí.
Nabízíme individuální zaměření poskytování sociálních služeb a ošetřovatelské péče
orientované na podporu cílů a přání uživatelů spojených se zachováním a rozvojem
jejich soběstačnosti a nezávislosti.
Posláním sociální služby Domov se zvláštním režimem je poskytovat uživatelům naší
cílové skupiny pomoc a podporu při projevování vlastní vůle, podporovat důstojný
a podle přání uživatele aktivně a společensky zaměřený život, který již nemohou trávit
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou
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v domácím prostředí.
Sociální služba je zaměřena na rozvoj a upevňování komunikačních dovedností s využitím speciálních komunikačních a poznávacích metod.
Nabízíme individuální zaměření poskytování sociálních služeb a ošetřovatelské péče
orientované na podporu cílů a přání uživatelů spojených se zachováním a rozvojem
jejich sebeobsluhy a nezávislosti.
Sociální službu poskytuje kvalifikovaný a seberozvíjející se personál.

Charita Strážnice
Osobní asistence, Charita Strážnice
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Charita Strážnice
Charita Strážnice, Kovářská 396, 696 62 Strážnice
Marie Kristoňová
+420 739 524 380
kristonovama@seznam.cz
www.straznice.charita.cz

Kde služba působí
Radějov, Strážnice, Tvarožná Lhota
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým onemocněním
• Osoby se zdravotním postižením
• Senioři
• Rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie klientů
Bez omezení věku
Druh poskytované služby
• Osobní asistence		
Forma poskytované služby
Terénní / služba přijde za mnou
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Poskytované služby
Posláním naší služby je poskytovat prostřednictvím pomoci asistenta takovou pomoc
a podporu, aby mohl uživatel se sníženou soběstačností žít ve svém přirozeném prostředí. Cílem služby je zajistit člověku v nepříznivé životní situaci způsobené věkem
nebo nemocí co nejdelší plnohodnotný život ve svém sociálním prostředí, při zachování životního stylu, na který byl zvyklý.
Služba je poskytována nepřetržitě.

Pečovatelská služba, Charita Strážnice
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Charita Strážnice
Charita Strážnice, Kovářská 396, 696 62 Strážnice
Marie Kristoňová
+420 739 524 380
kristonovama@seznam.cz
www.straznice.charita.cz

Kde služba působí
Radějov, Strážnice, Tvarožná Lhota
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým onemocněním
• Osoby se zdravotním postižením
• Senioři
Věková kategorie klientů
27 – nad 80 let
Druh poskytované služby
• Pečovatelská služba		
Forma poskytované služby
Terénní / služba přijde za mnou
Poskytované služby
Smyslem Charitní pečovatelské služby Strážnice je umožnit lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení žít co
nejdéle v jejich domácím prostředí. Jedná se o praktickou pomoc poskytovanou pečovatelkami při zvládání péče o vlastní osobu, o chod domácnosti a udržení kontaktu se
společenským prostředím.
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Cíle služby:
• uživatel je schopen zůstat ve svém domácím prostředí
• uživatel zachovává co nejdéle své schopnosti a dovednosti
• uživatel si zachovává své sociální vazby
Služba je poskytována v době od 6.00 do 22.00 hod.

Charita Veselí nad Moravou
Osobní asistence
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Charita Veselí nad Moravou
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
Marcela Maňáková
+420 518 322 213, +420 739 389 221
charita@veselinm.charita.cz
www.veselinm.charita.cz

Kde služba působí
Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník,
Kněždub, Kozojídky, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Moravský Písek, Nová Lhota,
Suchov, Tasov, Velká nad Veličkou, Vnorovy, Žeraviny
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým onemocněním
• Osoby s kombinovaným postižením
• Osoby s mentálním postižením
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s tělesným postižením
• Senioři
Věková kategorie klientů
7 – nad 80 let
Druh poskytované služby
• Osobní asistence
Forma poskytované služby
Terénní / služba přijde za mnou
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Poskytované služby
Služba Osobní asistence poskytuje prostřednictvím osobního asistenta uživatelům žít
svůj život ve svém přirozeném prostředí. Vede k udržení a rozvoji sociálních vazeb, vztahů a zachování vlastního životního stylu.

Pečovatelská služba
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Charita Veselí nad Moravou
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
Marcela Maňáková
+420 518 322 213, +420 739 389 221
charita@veselinm.charita.cz
www.veselinm.charita.cz

Kde služba působí
Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník,
Kněždub, Kozojídky, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Moravský Písek, Nová Lhota,
Suchov, Tasov, Velká nad Veličkou, Vnorovy, Žeraviny
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým onemocněním
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s jiným zdravotním postižením
• Osoby s tělesným postižením
• Senioři
Věková kategorie klientů
Bez omezení věku
Druh poskytované služby
• Pečovatelská služba		
Forma poskytované služby
Terénní / služba přijde za mnou
Poskytované služby
Poskytováním pečovatelských výkonů doplňujeme sníženou sebeobsluhu uživatele, s
citlivým a lidským přístupem respektujeme jeho osobnost a individuální potřeby. Současně usilujeme o to, aby uživatel zůstal do konce života ve svém přirozeném prostředí.
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Zdislava Veselí, o.p.s.
Denní stacionář Zdislava Veselí
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Zdislava Veselí, o.p.s.
Masarykova 118, 698 01 Veselí nad Moravou
Mgr. Zdeněk Gloz
+420 518 322 429, +420 731 314 580
stacionar.zdislava@seznam.cz
domacipecezdislava.w1.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým duševním onemocněním
• Senioři
Věková kategorie klientů
27 – nad 80 let
Druh poskytované služby
• Denní stacionář
Forma poskytované služby
Ambulantní / navštívím službu
Poskytované služby
Denní stacionář Zdislava Veselí je zařízení pro denní pobyt seniorů, zdravotně postižených a chronicky duševně nemocných občanů. Otevřeno je od 7 do 16 hodin. Nachází
se v přízemí Domu s pečovatelskou službou ve Veselí nad Moravou. Podstatou služby je poskytnutí prostoru a související základní péče (stravování, hygieny, bezpečného prostředí) pro cílené a organizované rozvíjení osobnostních, fyzických, mentálních
a sociálních schopností klientů.
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Osobní asistence Zdislava Veselí
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Zdislava Veselí, o.p.s.
Masarykova 118, 698 01 Veselí nad Moravou
Bc. Lenka Rajsiglová, DiS.
+420 518 322 429, +420 731 314 580
marie.zdislava@tiscali.cz
domacipecezdislava.w1.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým duševním onemocněním
• Osoby s chronickým onemocněním
• Osoby s kombinovaným postižením
• Osoby s mentálním postižením
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s jiným zdravotním postižením
• Osoby s tělesným postižením
• Senioři
Věková kategorie klientů
27 – nad 80 let
Druh poskytované služby
• Osobní asistence
Forma poskytované služby
Terénní služba / služba přijde za mnou
Poskytované služby
Osobní asistence Zdislava Veselí poskytuje péči seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým osobám. Klient si sám určuje, jakou péči a v jakém rozsahu potřebuje. Bez služeb osobní asistence by klient v mnoha případech musel trvale žít v ústavním
zařízení, kde by o něho muselo být pečováno.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou
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Pečovatelská služba Zdislava Veselí
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Zdislava Veselí, o.p.s.
Masarykova 118, 698 01 Veselí nad Moravou
Bc. Lenka Rajsiglová, DiS.
+420 518 322 429, +420 731 314 580
marie.zdislava@tiscali.cz
domacipecezdislava.w1.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým duševním onemocněním
• Osoby s chronickým onemocněním
• Osoby s kombinovaným postižením
• Osoby s mentálním postižením
• Osoby se sluchovým postižením
• Osoby se zrakovým postižením
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s jiným zdravotním postižením
• Osoby s tělesným postižením
• Senioři
Věková kategorie klientů
Bez omezení věku
Druh poskytované služby
• Pečovatelská služba
Forma poskytované služby
Terénní služba / služba přijde za mnou
Poskytované služby
Pečovatelská služba Zdislava Veselí poskytuje terénní péči seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným občanům, kteří nejsou schopni pro nepříznivý zdravotní
stav, zajistit si sami osobní hygienu, stravu, chod domácnosti a proto potřebují pomoc
jiné osoby v jejich vlastním sociálním prostředí. Pečovatelskou službu rovněž poskytujeme v Domě zvláštního určení (Dům s pečovatelskou službou – Za poštou 110).
Terénní pečovatelská služba má 3 pracoviště; dvě ve Veselí nad Moravou (Masarykova
ulice 118 a ulice Za poštou 110 v Domě s pečovatelskou službou); třetí pracoviště je ve
Strážnici (budova zdravotního střediska na Náměstí 17. listopadu č. 1545)
16
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Zdravotně postižení a senioři, Veselská oblast, o.p.s.
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Zdravotně postižení a senioři, Veselská oblast, o.p.s.
Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
Jiří Janoušek
+420 515 531 787
zdravotne.postizeni.veselsko@seznam.cz
www.oszpv.estranky.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým onemocněním
• Osoby s kombinovaným postižením
• Osoby s mentálním postižením
• Osoby se sluchovým postižením
• Osoby se zrakovým postižením
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s jiným zdravotním postižením
• Osoby s tělesným postižením
• Senioři
Věková kategorie klientů
7 - nad 80 let
Druh poskytované služby
• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Forma poskytované služby
Ambulantní / navštívím službu
Terénní služba / služba přijde za mnou
Poskytované služby
Cílem sociálně aktivizační služby je:
• podpora uživatele služby při zvládání péče o vlastní osobu, o domácnost, samostatnost jednání při obstarávání osobních záležitostí, finanční hospodaření
• prevence sociálního vyloučení a minimalizace negativního dopadu tíživé sociální
situace, případně podpora sociálního začlenění
• nabízet výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, které zabrání sociálnímu vyloučení
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou
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pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
nabídka sociálně terapeutických činností, jako prevenci sociálního vyloučení
poskytnout sociální poradenství

Komunitní plánování sociálních služeb

Osoby
se zdravotním
postižením
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Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.
Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
Mgr. Marta Kadlecová
+420 518 322 449, +420 606 663 004
sluzby@cpsphodoninsko.cz
www.cpsphodoninsko.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby se sluchovým postižením
• Senioři
Věková kategorie klientů
19 – nad 80 let
Druh poskytované služby
• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Forma poskytované služby
Ambulantní / navštívím službu
Poskytované služby
Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány osobám se sluchovým postižením od 18
let a osobám v důchodovém věku, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem
služby je předcházet sociálnímu vyloučení seniorů a sluchově postižených, vytvářet pro
uživatele podmínky pro jejich zapojení do připravovaných aktivit s ohledem na jejich
přání a možnosti služby.
V rámci služby pomáháme uživatelům při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání jejich osobních záležitostí, zprostředkováváme jim také kontakt se
společenským prostředím a připravujeme pro ně sociálně terapeutické činnosti, jako je
klub nedoslýchavých, klub neslyšících, klub internetového kouzlení, KLIK a KLAS, Klub
aktivních seniorů, jednou týdně jsou provozovány tvořivé dílničky, v rámci fyzioterapie
si mohou uživatelé ve Fitklubu zaplavat, zahrát bowling či šipky. Také pořádáme jednorázové akce, jako jsou výlety, exkurze. Nabízíme tak příležitost k setkávání, k získávání
potřebných a zajímavých informací a udržování dobré kondice prostřednictvím zapojení se do připravovaných aktivit, zájmových a vzdělávacích činností. Pomáháme rozvíjet
nebo udržet motorické a kognitivní dovednosti našich uživatelů.
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Sociální rehabilitace
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.
Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
Mgr. Marta Kadlecová
+420 518 322 449, +420 606 663 004
sluzby@cpsphodoninsko.cz
www.cpsphodoninsko.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby se sluchovým postižením
Věková kategorie klientů
Bez omezení věku
Druh poskytované služby
• Sociální rehabilitace
Forma poskytované služby
Ambulantní / navštívím službu
Terénní služba / služba přijde za mnou
Poskytované služby
Sociální rehabilitace usiluje o co největší nezávislost osob se sluchovým postižením na
druhých osobách a institucích, hájí jejich práva a zájmy, pomáhá překonávat komunikační a informační bariéry a další nepříznivé životní situace, zvyšuje kvalitu jejich života. Cílem je zachovat a rozvíjet důstojný život uživatelů.
Služba je poskytována osobám se sluchovým postižením bez omezení věku; uživatele
do 18 let doprovází do služby rodiče nebo zákonní zástupci.
V rámci služby poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace, tj. zajišťujeme informace o návazných a alternativních sociálních
službách a jiných formách pomoci. Pomáháme uživatelům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání jejich osobních záležitostí. V rámci nácviku dovedností
pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování si uživatelé nacvičují obsluhu a údržbu sluchadla, individuální tvarovky
ca kompenzačních pomůcek, ale také komunikaci v rodině. Služba dále zprostředkovává uživatelům kontakt se společenským prostředím - návštěva výstav, divadelních
představení, exkurze, poznávací aktivity aj. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
jsou zaměřeny na komunikaci a práci s informacemi; patří sem kurzy odezírání, znakového jazyka, základní seznámení s obsluhou PC (internetová pošta), dále na arteterapii,
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou
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ergoterapii, muzikoterapii, fyzioterapii, kde uživatele upevňují získané motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti. Součástí jsou i víkendové a týdenní psychorehabilitační pobyty, vzdělávací aktivity a přednášky.

Tlumočnické služby
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.
Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
Mgr. Marta Kadlecová
+420 518 322 449, +420 606 663 004
sluzby@cpsphodoninsko.cz
www.cpsphodoninsko.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby se sluchovým postižením
Věková kategorie klientů
19 - nad 80 let
Druh poskytované služby
• Tlumočnické služby
Forma poskytované služby
Terénní služba / služba přijde za mnou
Poskytované služby
Služby jsou poskytovány těžce sluchově postiženým osobám od 18 let. Zabraňují sociální izolaci, podporují soběstačnost a rozvoj uživatele.
Cílem služby je předcházet sociálnímu vyloučení těžce sluchově postižených. Naše služby zahrnují předávání jasných a srozumitelných informací v komunikačním kódu osob
se sluchovým postižením, tím snižujeme komunikační a informační bariéry; dále zprostředkování kultury neslyšících slyšící společnosti a současně zprostředkování kultury
slyšící společnosti neslyšícím.
Základní sociální poradenství přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace, tj.
zajišťujeme uživatelům informace o návazných a alternativních sociálních službách
a jiných formách pomoci. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím,
kdy jsou pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené tlumočeny přednášky, skupinové aktivity apod. Pomáháme sluchově postiženým při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Pomáháme s orientací uživatelů v současném světě, v moderních technologiích a napomáháme jim využít všechny dostupné zdroje informací k uspokojení jejich individuálních potřeb.

Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín
Hutník 1495, 698 01 Veselí nad Moravou
Vladimíra Morávková
+420 739 358 434, +420 518 323 724
promo.ddmveseli@seznam.cz
www.ddmveseli.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby s jiným zdravotním postižením
• Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
• Rodiny s dítětem/dětmi
• Etnické menšiny
Věková kategorie klientů
Bez omezení věku
Druh poskytované služby
• Centra denních služeb
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Sociálně terapeutické dílny
• Terénní programy
Forma poskytované služby
Pobytová forma / služba s bydlením
Terénní / služba přijde za mnou
Poskytované služby
Jsme školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Připravujeme pro děti a mládež ale i
ostatní zájemce vyžití v pravidelných činnostech (kroužcích) i při akcích veřejného charakteru, a to formou soutěží, výstav, přehlídek, vystoupení, besed, táborů, zájezdů,
apod. Využíváme naší táborovou základnu a chatu Radost ve Vřesovicích na pobyty
a soustředění pro děti, rodiny s dětmi i dospělé a vzdělávací akce. Máme Mateřské
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centrum Školičku, jehož cílem je setkávání rodin a generací. Mateřské centrum působí
i jako vzdělávací centrum, kde se rodiče seznamují s novinkami v oblasti výchovy a jsou
odborně vedeni k rozvoji svých dětí. Schází se 4x v týdnu v době od 9:30 hod. do 11:30
hod.
Mládežnický klub Hutník je určen právě dětem ze sociálně slabých rodin. Činnost klubu
je volná a spontánní, děti se zde věnují aktivitám dle své volby. Pedagog zde působí jako
rádce a kamarád.
Součástí činnosti DDM je dopravní výchova. Děti se zde připravují jak po stránce teoretické, tak i praktické na dopravním hřišti. Na výuku dochází děti ze základních škol Veselí nad Moravou a jeho okolí. V rámci dopravní výchovy se pořádají i akce pro veřejnost.

Charita Strážnice
Kotva, sociálně terapeutická dílna, Středisko Ave, Strážnice
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Charita Strážnice
Charita Strážnice, Kovářská 396, 696 62 Strážnice
Ing. Marie Jurasová
+420 518 333 207, +420 518 333 036, +420 737 054 064
kotva.straznice@seznam.cz
www.straznice.charita.cz

Kde služba působí
Blatnice pod Svatým Antonínkem, Hroznová Lhota, Kněždub, Radějov, Strážnice, Veselí
nad Moravou, Vnorovy
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková kategorie klientů
19 – 64 let
Druh poskytované služby
• Sociálně terapeutické dílny
Forma poskytované služby
Ambulantní / navštívím službu
Poskytované služby
Služba je poskytována lidem s chronickým duševním onemocněním (psychózy, afektivní
poruchy, neurózy nebo příp. jiný druh psychického onemocnění), nebo lidem s kombinovaným onemocněním (lehčí nebo střední mentální postižení, tělesné, kombinované
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nebo jiné zdravotní postižení). Služba je určena osobám v produktivním věku, a to od
18 let, žijícím ve Strážnici a dostupném okolí.
Sociálně terapeutická dílna Kotva nabízí lidem s duševním onemocněním, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemají možnost zařazení na otevřeném ani chráněném trhu
práce, možnost posílit a rozvíjet jejich pracovní schopnosti a dovednosti prostřednictvím každodenní pracovní činnosti. Tato služba přispívá k začleňování každého z nich
do běžného života.
Cíle:
• uživatel se naučí pracovním návykům
• uživatel se naučí dovednostem, se kterými je schopen postarat se sám o sebe
• uživatel využívá plánovaně a smysluplně svůj čas (podobně jako jeho zdraví vrstevníci)
• uživatel si uvědomuje své potřeby a přání a je schopen je řešit
Služba je poskytována bezplatně.

Osobní asistence, Charita Strážnice
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Charita Strážnice
Charita Strážnice, Kovářská 396, 696 62 Strážnice
Marie Kristoňová
+420 739 524 380
kristonovama@seznam.cz
www.straznice.charita.cz

Kde služba působí
Radějov, Strážnice, Tvarožná Lhota
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým onemocněním
• Osoby se zdravotním postižením
• Senioři
• Rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie klientů
Bez omezení věku
Druh poskytované služby
• Osobní asistence		
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Forma poskytované služby
Terénní / služba přijde za mnou
Poskytované služby
Posláním naší služby je poskytovat prostřednictvím pomoci asistenta takovou pomoc
a podporu, aby mohl uživatel se sníženou soběstačností žít ve svém přirozeném prostředí. Cílem služby je zajistit člověku v nepříznivé životní situaci způsobené věkem
nebo nemocí co nejdelší plnohodnotný život ve svém sociálním prostředí, při zachování
životního stylu, na který byl zvyklý.
Služba je poskytována nepřetržitě.

Pečovatelská služba, Charita Strážnice
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Charita Strážnice
Charita Strážnice, Kovářská 396, 696 62 Strážnice
Marie Kristoňová
+420 739 524 380
kristonovama@seznam.cz
www.straznice.charita.cz

Kde služba působí
Radějov, Strážnice, Tvarožná Lhota
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým onemocněním
• Osoby se zdravotním postižením
• Senioři
Věková kategorie klientů
27 – nad 80 let
Druh poskytované služby
• Pečovatelská služba
Forma poskytované služby
Terénní / služba přijde za mnou
Poskytované služby
Smyslem Charitní pečovatelské služby Strážnice je umožnit lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení žít
co nejdéle v jejich domácím prostředí. Jedná se o praktickou pomoc poskytovanou
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pečovatelkami při zvládání péče o vlastní osobu, o chod domácnosti a udržení kontaktu
se společenským prostředím.
Cíle služby:
• Uživatel je schopen zůstat ve svém domácím prostředí
• Uživatel zachovává co nejdéle své schopnosti a dovednosti
• Uživatel si zachovává své sociální vazby
Služba je poskytována v době od 6.00 do 22.00 hod.

Charita Veselí nad Moravou
Osobní asistence
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Charita Veselí nad Moravou
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
Marcela Maňáková
+420 518 322 213, +420 739 389 221
charita@veselinm.charita.cz
www.veselinm.charita.cz

Kde služba působí
Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník,
Kněždub, Kozojídky, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Moravský Písek, Nová Lhota,
Suchov, Tasov, Velká nad Veličkou, Vnorovy, Žeraviny
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým onemocněním
• Osoby s kombinovaným postižením
• Osoby s mentálním postižením
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s tělesným postižením
• Senioři
Věková kategorie klientů
7 – nad 80 let
Druh poskytované služby
• Osobní asistence
Forma poskytované služby
Terénní / služba přijde za mnou
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou
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Poskytované služby
Služba Osobní asistence poskytuje prostřednictvím osobního asistenta uživatelům žít
svůj život ve svém přirozeném prostředí. Vede k udržení a rozvoji sociálních vazeb, vztahů a zachování vlastního životního stylu.

Pečovatelská služba
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Charita Veselí nad Moravou
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
Marcela Maňáková
+420 518 322 213, +420 739 389 221
charita@veselinm.charita.cz
www.veselinm.charita.cz

Kde služba působí
Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník,
Kněždub, Kozojídky, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Moravský Písek, Nová Lhota,
Suchov, Tasov, Velká nad Veličkou, Vnorovy, Žeraviny
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým onemocněním
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s jiným zdravotním postižením
• Osoby s tělesným postižením
• Senioři
Věková kategorie klientů
Bez omezení věku
Druh poskytované služby
• Pečovatelská služba		
Forma poskytované služby
Terénní / služba přijde za mnou
Poskytované služby
Poskytováním pečovatelských výkonů doplňujeme sníženou sebeobsluhu uživatele;
s citlivým a lidským přístupem respektujeme jeho osobnost a individuální potřeby. Současně usilujeme o to, aby uživatel zůstal do konce života ve svém přirozeném prostředí.
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Stacionář Toník
Poskytovatel:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Charita Veselí nad Moravou
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
Kollárova 1235, 698 01 Veselí nad Moravou
Marcela Tomečková
+420 518 322 390
stacionar.tonik@veselinm.charita.cz
www.veselinm.charita.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby s jiným zdravotním postižením
• Osoby s kombinovaným postižením
• Osoby s mentálním postižením
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s tělesným postižením
Věková kategorie klientů
7 – nad 45 let
Druh poskytované služby
• Denní stacionář
• Sociální rehabilitace
Forma poskytované služby
Ambulantní / navštívím službu
Poskytované služby
Stacionář Toník ve Veselí nad Moravou nabízí lidem s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením individuální pomoc a podporu, rozvíjení osobnosti člověka. Snažíme se zabránit sociální izolaci, vyloučení ze společnosti.
Cílem stacionáře Toník je umožnit uživatelům zařazení do kolektivu, individuálně aktivizovat uživatele za účelem rozvíjet a udržet osvojené schopnosti motorické, komunikační a sociální dovednosti. Cílová skupina je omezena horní věkovou hranicí, to je 45 let.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou
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Nemocnice Kyjov, p. o.
Poskytovatel:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Nemocnice Kyjov, p.o.
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
U polikliniky 1290, 698 01 Veselí nad Moravou
Zdeňka Měsíčková
+420 518 601 182, +420 731 160 331
mesickova.zdenka@nemkyj.cz
www.nemkyj.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby s jiným zdravotním postižením
• Osoby s chronickým onemocněním
Věková kategorie klientů
27 – nad 80 let
Druh poskytované služby
• Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Forma poskytované služby
Pobytová / služba s bydlením
Poskytované služby
Jedná se o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle
§ 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám,
které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou
schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou
nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních
sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.
Služba obsahuje tyto základní činnosti
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
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•
•

aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Klient si hradí stravu a pobyt z důchodu, služby jsou hrazeny z příspěvku na péči.

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. Kyjov
Poskytovatel:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Sociálně-psychiatrické centrum-Fénix, o.p.s. Kyjov
Žeraviny 21, 696 63 Hroznová Lhota
Urbanova 625/8, Kyjov, 697 01 Kyjov 1
Mgr. Radka Galanová
+420 606 777 659
kahankova@fenix-centrum.cz
www.fenix-centrum.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
• Osoby s chronickým duševním onemocněním
• Osoby s kombinovaným postižením
• Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Věková kategorie klientů
11 – nad 80 let
Druh poskytované služby
• Odborné sociální poradenství
• Denní stacionáře
• Sociální rehabilitace
Forma poskytované služby
Ambulantní / navštívím službu
Poskytované služby
Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. je registrovaná zdravotní a sociální instituce, jejímž cílem je koordinace, návaznost a propojenost péče o cílovou skupinu, tedy
duševně nemocné a jejich pečovatele. Péče je poskytována multidisciplinárně „pod
jednou střechou“. Je zde ambulance psychiatrická, psychologická, adiktologická a denní
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou
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stacionář. Uživatelé služeb denního stacionáře jsou rozřazováni do skupin podle
typu onemocnění (skupina pro uživatele
s demencí, pro uživatele s afektivními obtížemi, skupina pro psychoticky nemocné
a skupina pro uživatele trpící závislostmi),
každá skupina má vyhrazený jeden den.
Kapacita zařízení je 10 uživatelů na jeden
den skupiny.
Denní stacionář vytváří nestigmatizující
a podpůrné prostředí usnadňující zotavení uživatelů po následcích duševního onemocnění. V jednotlivých skupinách si uživatelé vzájemně předávají informace, sdílejí své
zkušenosti a na základě prožitého se mohou vzájemně podporovat a rozvíjet. Sociální
pracovnice ve spolupráci s psychologem a psychiatrem vytváří pro každou skupinu individuální program sociální rehabilitace. Klienti mají možnost do něj zasahovat, přinášet
nové podněty, řešit společně různé problémy, navrhovat aktivity i mimo zázemí denního stacionáře v souladu s cílem nevylučovat se ze života, ale vystavovat se různým
prostředím a participovat v nich. Každý člověk je jedinečný a může skupinu svou přítomností obohatit a zpětně skupina obohacuje jeho.
Našim společným přáním je, aby se uživatelé naučili s nemocí žít, fungovat v běžných
rolích, vést normální život – i když nemoc nezmizí, přestane hrát v životě hlavní a jedinou roli. Uvědomujeme si také důležitost rodin duševně nemocných v procesu jejich
uzdravování a vnímáme břímě, které nesou často řadu let. V spolupráci s odborníky
proto Fénix nabízí edukační skupiny pro příbuzné, krizovou intervenci, rodinnou terapii
i cílené uvolňování stresu.

Zdislava Veselí, o.p.s.
Denní stacionář Zdislava Veselí
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Zdislava Veselí, o.p.s.
Masarykova 118, 698 01 Veselí nad Moravou
Mgr. Zdeněk Gloz
+420 518 322 429, +420 731 314 580
stacionar.zdislava@seznam.cz
domacipecezdislava.w1.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
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Komu je služba určena
• Osoby s chronickým duševním onemocněním
• Senioři
Věková kategorie klientů
27 – nad 80 let
Druh poskytované služby
• Denní stacionář
Forma poskytované služby
Ambulantní / navštívím službu
Poskytované služby
Denní stacionář Zdislava Veselí je zařízení pro denní pobyt seniorů, zdravotně postižených a chronicky duševně nemocných občanů. Otevřeno je od 7 do 16 hodin. Nachází
se v přízemí Domu s pečovatelskou službou ve Veselí nad Moravou. Podstatou služby je poskytnutí prostoru a související základní péče (stravování, hygieny, bezpečného
prostředí) pro cílené a organizované rozvíjení osobnostních, fyzických, mentálních a
sociálních schopností klientů.

Osobní asistence Zdislava Veselí
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Zdislava Veselí, o.p.s.
Masarykova 118, 698 01 Veselí nad Moravou
Bc. Lenka Rajsiglová, DiS.
+420 518 322 429, +420 731 314 580
marie.zdislava@tiscali.cz
domacipecezdislava.w1.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým duševním onemocněním
• Osoby s chronickým onemocněním
• Osoby s kombinovaným postižením
• Osoby s mentálním postižením
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s jiným zdravotním postižením
• Osoby s tělesným postižením
• Senioři
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou
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Věková kategorie klientů
27 – nad 80 let
Druh poskytované služby
• Osobní asistence
Forma poskytované služby
Terénní služba / služba přijde za mnou
Poskytované služby
Osobní asistence Zdislava Veselí poskytuje péči seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým osobám. Klient si sám určuje, jakou péči a v jakém rozsahu potřebuje. Bez služeb osobní asistence by klient v mnoha případech musel trvale žít v ústavním
zařízení, kde by o něho muselo být pečováno.

Pečovatelská služba Zdislava Veselí
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Zdislava Veselí, o.p.s.
Masarykova 118, 698 01 Veselí nad Moravou
Bc. Lenka Rajsiglová, DiS.
+420 518 322 429, +420 731 314 580
marie.zdislava@tiscali.cz
domacipecezdislava.w1.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým duševním onemocněním
• Osoby s chronickým onemocněním
• Osoby s kombinovaným postižením
• Osoby s mentálním postižením
• Osoby se sluchovým postižením
• Osoby se zrakovým postižením
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s jiným zdravotním postižením
• Osoby s tělesným postižením
• Senioři
Věková kategorie klientů
Bez omezení věku
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Druh poskytované služby
• Pečovatelská služba
Forma poskytované služby
Terénní služba / služba přijde za mnou
Poskytované služby
Pečovatelská služba Zdislava Veselí poskytuje terénní péči seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným občanům, kteří nejsou schopni pro nepříznivý zdravotní
stav, zajistit si sami osobní hygienu, stravu, chod domácnosti a proto potřebují pomoc
jiné osoby v jejich vlastním sociálním prostředí. Pečovatelskou službu rovněž poskytujeme v Domě zvláštního určení (Dům s pečovatelskou službou – Za poštou 110).
Terénní pečovatelská služba má 3 pracoviště; dvě ve Veselí nad Moravou (Masarykova
ulice 118 a ulice Za poštou 110 v Domě s pečovatelskou službou); třetí pracoviště je ve
Strážnici (budova zdravotního střediska na Náměstí 17. listopadu č. 1545).

Zdravotně postižení a senioři, Veselská oblast, o.p.s.
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Zdravotně postižení a senioři, Veselská oblast, o.p.s
Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
Jiří Janoušek
+420 515 531 787
zdravotne.postizeni.veselsko@seznam.cz
www.oszpv.estranky.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým onemocněním
• Osoby s kombinovaným postižením
• Osoby s mentálním postižením
• Osoby se sluchovým postižením
• Osoby se zrakovým postižením
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s jiným zdravotním postižením
• Osoby s tělesným postižením
• Senioři
Věková kategorie klientů
7 - nad 80 let
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou
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Druh poskytované služby
• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Forma poskytované služby
Ambulantní / navštívím službu
Terénní služba / služba přijde za mnou
Poskytované služby
Cíle sociálně aktivizační služby jsou:
• podpora uživatele služby při zvládání péče o vlastní osobu, o domácnost, samostatnost jednání při obstarávání osobních záležitostí, finanční hospodaření
• prevence sociálního vyloučení a minimalizace negativního dopadu tíživé sociální
situace, případně podpora sociálního začlenění
• nabízet výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, které zabrání sociálnímu vyloučení
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí
• pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• nabídka sociálně terapeutických činností, jako prevenci sociálního vyloučení
• poskytnout sociální poradenství
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Rodina a děti
a osoby ohrožené
sociálním
vyloučením

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou
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Centrum pro rodinu Veselí nad Moravou, o. s.
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Centrum pro rodinu Veselí nad Moravou, o. s.
Zarazická 57, 698 01 Veselí nad Moravou
Lenka Zemanová
+420 605 274 910
cprveselinm@seznam.cz
www.veseli-nad-moravou.dcpr.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
• Oběti domácího násilí
• Osoby v krizi
• Rodiny s dítětem/dětmi
• Senioři
Věková kategorie klientů
Bez omezení věku
Druh poskytované služby
• Odborné sociální poradenství
• Telefonická krizová pomoc
• Krizová pomoc
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
		
Forma poskytované služby
Ambulantní / navštívím službu
Poskytované služby
• hlídání dětí
• poradna pro kojící matky
• pomoc pro osamělé seniory, kteří si nemají s kým popovídat, možnost vyslechnutí
a rozhovoru.
• půjčovna knih - možnost zapůjčení odborné literatury o těhotenství, kojení a výchově dětí a řešení různých problémů v manželství, ve výchově a rodině
• nabízíme prostory pro vzájemné setkávání všech věkových skupin
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Cíl služby:
• podporovat instituci rodiny ve společnosti
• prosazovat pevné morální hodnoty, které tvoří základ lidské osobnosti
• zaměřit se na upevňování a plný rozvoj manželského a rodinného života
• podporovat zdravé fungování rodin a mezilidských vztahů
• pomáhat rodinám v jejich úsilí být dobrým místem pro výchovu dětí
• zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity
• nabízet prostory pro vzájemné setkávání všech věkových skupin
• pořádání akcí a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi
• vytvářením programů přispět k tomu, aby se rodiny vzájemně setkávaly, pomáhaly
si a dostávaly takovou podporu, kterou pokládají za užitečnou

Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín.
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín
Hutník 1495, 698 01 Veselí nad Moravou
Vladimíra Morávková
+420 739 358 434, +420 518 323 724
promo.ddmveseli@seznam.cz
www.ddmveseli.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby s jiným zdravotním postižením
• Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
• Rodiny s dítětem/dětmi
• Etnické menšiny
Věková kategorie klientů
Bez omezení věku
Druh poskytované služby
• Centra denních služeb
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Sociálně terapeutické dílny
• Terénní programy		

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou
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Forma poskytované služby
Pobytová forma / služba s bydlením
Terénní / služba přijde za mnou
Poskytované služby
Jsme školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Připravujeme pro děti a mládež, i ostatní
zájemce vyžití v pravidelných činnostech (kroužcích) i při akcích veřejného charakteru
formou soutěží, výstav, přehlídek, vystoupení, besed, táborů, zájezdů, apod. Využíváme naší táborovou základnu a chatu Radost ve Vřesovicích na pobyty a soustředění
pro děti, rodiny s dětmi i dospělé, vzdělávací akce. Máme Mateřské centrum Školičku,
jehož cílem je setkávání rodin a generací. Mateřské centrum působí i jako vzdělávací
centrum, kde se rodiče seznamují s novinkami v oblasti výchovy a jsou odborně vedeni
k rozvoji svých dětí. Schází se v 4x v týdnu v době od 9:30 hod. do 11:30 hod. Mládežnický klub Hutník je určen právě pro děti ze sociálně slabých rodin. Činnost klubu je
volná a spontánní, děti se zde věnují aktivitám dle své volby. Pedagog zde působí jako
rádce a kamarád. Součástí činnosti DDM je dopravní výchova. Děti se zde připravují
jak po stránce teoretické, tak i praktické na dopravním hřišti. Na výuku dochází děti ze
základních škol Veselí nad Moravou a jeho okolí. V rámci dopravní výchovy se pořádají
i akce pro veřejnost.

Charita Kyjov
K- Centrum
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Charita Kyjov
Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
Jarmila Švábová
+420 518 611 589
k.centrum@kyjov.charita.cz
www.kackokyjov.webgarden.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
• Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Věková kategorie klientů
16- 64 let
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Druh poskytované služby
• Terénní programy		
Forma poskytované služby
Terénní / služba přijde za mnou
Poskytované služby
Terénní práce, neboli streetwork, je specifická forma sociální služby poskytovaná přímo
na ulici, kde nabízíme pomoc a podporu drogově závislým, jejich příbuzným a blízkým.
Cílem je minimalizace následků drogové závislosti, ochrana veřejného zdraví a snaha
zvýšit informovanost a orientaci veřejnosti v problematice užíváni drog. Díky anonymitě a neformálnímu přístupu představuje terénní práce mnohdy poslední možnost, jak
nabídnout specifické skupině drogově závislých sociální služby.

Charita Strážnice
Osobní asistence, Charita Strážnice
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Charita Strážnice
Charita Strážnice, Kovářská 396, 696 62 Strážnice
Marie Kristoňová
+420 739 524 380
kristonovama@seznam.cz
www.straznice.charita.cz

Kde služba působí
Radějov, Strážnice, Tvarožná Lhota
Komu je služba určena
• Osoby s chronickým onemocněním
• Osoby se zdravotním postižením
• Senioři
• Rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie klientů
Bez omezení věku
Druh poskytované služby
• Osobní asistence
Forma poskytované služby
Terénní / služba přijde za mnou
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou
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Poskytované služby
Posláním naší služby je poskytovat prostřednictvím pomoci asistenta takovou pomoc a
podporu, aby mohl uživatel se sníženou soběstačností žít ve svém přirozeném prostředí. Cílem služby je zajistit člověku v nepříznivé životní situaci způsobené věkem nebo
nemocí co nejdelší plnohodnotný život ve svém sociálním prostředí - při zachování životního stylu, na který byl zvyklý.
Služba je poskytována nepřetržitě.

Charita Veselí nad Moravou
Občanská poradna
Poskytovatel:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Charita Veselí nad Moravou
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
Mgr. Tereza Šašinková
+420 518 326 227
poradna@veselinm.charita.cz
www.veselinm.charita.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby v krizi
Věková kategorie klientů
19- nad 80 let
Druh poskytované služby
• Odborné sociální poradenství		
Forma poskytované služby
Ambulantní / navštívím službu
Poskytované služby
Občanská poradna Charity Veselí nad Moravou se zaměřuje na poskytování poradenství a podpory lidem, kteří se na ni obrátí v situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami. Poradenství má pomoci k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu vyřešení
problému uživatele.
Služba podporuje samostatnost a nezávislost uživatelů. Své poslání naplňuje poskytováním bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad, informací, kontaktů na
jiná odborná pracoviště a případnou další pomoc.
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Hlavním cílem je společně s uživatelem definovat jeho problém a obeznámit jej s možnými variantami řešení. Uživatel sám rozhoduje o tom, kterou variantu řešení si zvolí.
To vede uživatele k většímu uvědomování si odpovědnosti za řešení jeho problémů.
Oblasti, ve kterých Občanská poradna poskytuje poradenství:
• systém sociálních dávek a pomoci
• nemocenské a důchodové pojištění
• pracovně-právní problematika
• majetkoprávní vztahy
• školství a vzdělávání
• právní systém a právní ochrana
• náhrada škody, dluhy, exekuce
• problematika bydlení

Sociálně pedagogické poradenství a služby
Poskytovatel:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Sociálně pedagogické poradenství a služby
Louka 112, 696 76 Louka nad Veličkou
Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
Mgr. Milena Mikulková
+420 605 011 336
mikulkova@vztahove-poradenstvi.cz
www.vztahove-poradenstvi.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby v krizi
• Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
• Osoby v krizi
• Rodiny s dítětem/ dětmi
Věková kategorie klientů
Bez omezení věku
Druh poskytované služby
• Odborné sociální poradenství
Forma poskytované služby
Terénní / přijde za mnou
Ambulantní / navštívím službu
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou
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Poskytované služby
Poskytované služby nejsou registrovanou sociální službou; jsou poskytovány ve dvou
režimech:
• jako služby vyplývající z pověření o sociálně právní ochraně dětí (č.j. JMK
48797/2013)
• jako komerčně poskytované služby v režimu živnostenského zákona
Jedná se zejména o služby poskytované rodinám s dětmi při prevenci a řešení
• výchovných problémů
• krizové situace v rodině narušením partnerského soužití (poradenství), (po)rozvodová komunikace v rodině a mimosoudní řešení sporů prostřednictvím mediace
Ostatní služby jsou poskytovány spolupracujícími subjekty, které mají registrované sociální služby; máme uzavřenou smlouvu o spolupráci pro zajištění služeb v našem regionu. Jedná se o služby
• poskytované osobám ohroženým domácím násilím - IC SPONDEEA, Brno
• zaměřené na péči o rodiny s dětmi v pěstounské péči - TRIALOG, Brno

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. Kyjov
Poskytovatel:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Sociálně-psychiatrické centrum-Fénix, o.p.s. Kyjov
Žeraviny 21, 696 63 Hroznová Lhota
Urbanova 625/8, Kyjov, 697 01 Kyjov 1
Mgr. Radka Galanová
+420 606 777 659
kahankova@fenix-centrum.cz
www.fenix-centrum.cz

Kde služba působí
ORP Veselí nad Moravou
Komu je služba určena
• Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
• Osoby s chronickým duševním onemocněním
• Osoby s kombinovaným postižením
• Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Věková kategorie klientů
11 – nad 80 let

44

Komunitní plánování sociálních služeb

Druh poskytované služby
• Odborné sociální poradenství
• Denní stacionáře
• Sociální rehabilitace
Forma poskytované služby
Ambulantní / navštívím službu
Poskytované služby
Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. je registrovaná zdravotní a sociální instituce, jejímž cílem je koordinace, návaznost a propojenost péče o cílovou skupinu, tedy
duševně nemocné a jejich pečovatele. Péče je poskytována multidisciplinárně „pod
jednou střechou“. Je zde ambulance psychiatrická, psychologická, adiktologická a denní
stacionář. Uživatelé služeb denního stacionáře jsou rozřazováni do skupin podle typu
onemocnění (skupina pro uživatele s demencí, pro uživatele s afektivními obtížemi,
skupina pro psychoticky nemocné a skupina pro uživatele trpící závislostmi), každá skupina má vyhrazený jeden den. Kapacita zařízení je 10 uživatelů na jeden den skupiny.
Denní stacionář vytváří nestigmatizující a podpůrné prostředí usnadňující zotavení
uživatelů po následcích duševního onemocnění. V jednotlivých skupinách si uživatelé
vzájemně předávají informace, sdílejí své zkušenosti a na základě prožitého se mohou
vzájemně podporovat a rozvíjet. Sociální pracovnice ve spolupráci s psychologem a psychiatrem vytváří pro každou skupinu individuální program sociální rehabilitace. Klienti
mají možnost do něj zasahovat, přinášet nové podněty, řešit společně různé problémy,
navrhovat aktivity i mimo zázemí denního stacionáře v souladu s cílem nevylučovat se
ze života, ale vystavovat se různým prostředím a participovat v nich. Každý člověk je
jedinečný a může skupinu svou přítomností obohatit a zpětně skupina obohacuje jeho.
Našim společným přáním je, aby se uživatelé naučili s nemocí žít, fungovat v běžných
rolích, vést normální život – i když nemoc nezmizí, přestane hrát v životě hlavní a jedinou roli. Uvědomujeme si také důležitost rodin duševně nemocných v procesu jejich
uzdravování a vnímáme břímě, které nesou často řadu let. V spolupráci s odborníky
proto Fénix nabízí edukační skupiny pro příbuzné, krizovou intervenci, rodinnou terapii
i cílené uvolňování stresu.
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Realizátor projektu
Centrum pro komunitní práci východní Morava
Sídlo:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Seifertova 33, 750 02 Přerov
Mgr. Gabriela Fellingerová - ředitelka
+420 777 793 719
gabriela.fellingerova@cpkp.cz
www.cpkp.cz/index.php/vm

Kde služba působí
Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj
Komu je služba určena
• Pracovníci státní správy a samosprávy
• Pracovníci neziskového sektoru
• Široká veřejnost
Poskytované služby
Centrum pro komunitní práci východní Morava je nestátní nezisková organizace poskytující služby v oblastech:
• účasti veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů
• místního udržitelného rozvoje
• vzdělávání dospělých, podpora a posilování nestátních neziskových organizací
Poskytujeme tyto služby
• realizace akreditovaných vzdělávacích programů pro pracovníky veřejné správy
a pracovníky NNO poskytující sociální služby
• konzultační služby při přípravě projektů a realizace projektů „na klíč“
• zpracování a aktualizace rozvojových strategií
• podpora mezioborového setkávání a spolupráce neziskových organizací
• realizace a facilitace veřejných setkání
• organizování diskuzí s veřejností, interaktivních výstav, anket, sociologických průzkumů
Realizujeme mezinárodní projekty v oblasti rozvoje sociálních služeb.
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Úřady
a
instituce
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Městské a obecní úřady na území ORP Veselí nad Moravou
Název obce
Blatnice pod Svatým
Antonínkem
Blatnička
Hroznová Lhota
Hrubá Vrbka
Javorník
Kněždub
Kozojídky
Kuželov
Lipov
Louka
Malá Vrbka
Moravský Písek
Nová Lhota
Radějov
Strážnice
Suchov
Tasov
Tvarožná Lhota
Velká nad Veličkou
Veselí nad Moravou
Vnorovy
Žeraviny
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Telefon
+420 518 331 221
+420 518 331 225
+420 518 331 522
+420 518 327 120
+420 518 329 798
+420 518 329 208
+420 518 327 029
+420 518 327 223
+420 518 327 350
+420 518 329 824
+420 518 338 134
+420 518 338 201
+420 518 338 133
+420 518 329 510
+420 518 387 370
+420 518 383 022
+420 518 383 029
+420 518 337 828
+420 518 306 011
+420 518 383 124
+420 518 383 305
+420 566 547 159
+420 518 337 726
+420 518 670 693
+420 518 670 111
+420 518 309 540
+420 518 327 123

E-mail
starosta@obecblatnice.cz
podatelna@obecblatnicka.cz
obec@hroznovalhota.cz
hruba.vrbka@iol.cz
obec.javornik@seznam.cz
ou.knezdub@knezdub.cz
ou@kozojidky.cz
obec@kuzelov.com
podatelna@obeclipov.cz
starosta@obeclouka.cz
obec@malavrbka.cz
ou.mor.pisek@worldonline.cz
ou.novalhota@seznam.cz
podatelna@radejov.cz
podatelna@straznice-mesto.cz
ou-suchov@post.cz
obec@tasov-tr.cz
obec@tvarozna-lhota.cz
obecvelka@iol.cz
posta@veseli-nad-moravou.cz
obec@vnorovy.cz
ou.zeraviny@seznam.cz
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Úřad práce, kontaktní pracoviště Veselí nad Moravou
Adresa: tř. Masarykova 117, 698 01 Veselí nad Moravou
Oddělení
Zprostředkování
zaměstnání

Státní sociální
podpora

Hmotná nouze

Adresa a telefon
tř. Masarykova 117
698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: +420 950 115 250

tř. Masarykova 117
698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: +420 950 115 275
tř. Masarykova 117
698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: +420 950 115 250

Sociální služby,
příspěvek na péči

Dávky pro osoby
se zdravotním
postižením

Hmotná nouze
Strážnice
Hmotná nouze
Velká nad Veličkou

tř. Masarykova 117
698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: +420 950 115 250
tř. Masarykova 117
698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: +420 950 115 250
náměstí Svobody 503
696 62 Strážnice
Telefon: +420 518 306 023
Velká nad Veličkou 151
696 74 Velká nad Veličkou

Po
Út
St
Čt
Pá

Úřední hodiny
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 11:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00 (jen noví uchazeči o
zaměstnání a pozvaní)

Po
Út
St
Čt
Pá

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 11:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00 (jen příjem žádostí
a pozvaní)

Po
Út
St
Čt
Pá

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 11:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00 (jen příjem žádostí
a pozvaní)

Po
Út
St
Čt
Pá

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 11:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00 (jen příjem žádostí
a pozvaní)

Po
Út
St
Čt
Pá

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 11:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00 (jen příjem žádostí
a pozvaní)

Út 8:00 - 11:30

Čt 8:00 - 14:30

Telefon: +420 518 670 680
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Důležitá
telefonní čísla
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Tísňová volání
Hasiči
Zdravotnická záchranná služba
Policie ČR
Evropské číslo tísňového volání
Městská policie Veselí nad Moravou
Hasičský záchranný sbor JMK

150
155
158
112
156
+420 950 623 111
+420 950 623 162

Nemocnice
Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 976, tel.: +420 518 601 111, provolba 518 601
Nemocnice T.G.M. Hodonín, Purkyňova 11, tel.: +420 518 306 111, provolba 518 306
Nemocnice Uherské Hradiště, Purkyňova 365, tel.: +420 572 529 111, provolba 572 529
Poruchy
Havárie elektrického proudu E.ON
Poruchy plynu
Poruchy vody

+420 800 225 577
1239
+420 572 552 137

Linky důvěry, pomoci
Senior telefon
Elpida – Zlatá linka seniorů
Linka bezpečí
Linka SOS
Bílý kruh bezpečí
DONA-linka pomoci obětem domácího násilí
Linka důvěry Hodonín
Linka pro odvykání kouření
Nádorová linka

+420 800 157 157
+420 800 200 007
+420 800 155 555
+420 577 431 333
+420 257 317 110
+420 251 511 313
+420 518 341 111
+420 844 600 500
+420 800 222 322
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Lékaři a zdravotnictví na území ORP Veselí nad Moravou

Praktický lékař

Dětský lékař

MUDr. Eva Bezděková
Kollárova 1235
Veselí nad Moravou
+420 518 323 935

MUDr. Leopold Brychta
Komenského 690
Veselí nad Moravou
+420 518 324 641

MUDr. Pavlína Búřilová
U Polikliniky 1289
Veselí nad Moravou
+420 518 396 177

MUDr. Iva Černá
Skácelova 1325
Strážnice
+420 518 332 103

MUDr. František Dvorský
Velká nad Veličkou 865
+420 518 329 426

MUDr. Vladimír Gregor
Nám. 17. Listopadu 1545
Strážnice
+420 518 332 156

MUDr. Josef Gregůrek
Blatnice pod Svatým
Antonínkem 850
+420 518 331 350

MUDr. František Hálka
Sportovní 244
Moravský Písek
+420 518 387 371

MUDr. Blanka Jugasová
J. Skácela 1325
Strážnice
+420 518 332 103

MUDr. Marie Karasová
Nám. 17. Listopadu 1545
Strážnice
+420 518 332 152

MUDr. Peter Kováčik
N. Mučedníků 700
Veselí nad Moravou
+420 972 635 459

MUDr. Jan Miškeřík
tř. Masarykova 1197
Veselí nad Moravou
+420 518 325 801

MUDr. Jiljí Minařík
Hroznová Lhota 68
+420 518 327 116

MUDr. Josef Ovečka
Lipov 199
+420 518 338 104

MUDr. Yvona Pavlicová
U Polikliniky 1289
Veselí nad Moravou
+420 518 396 190

MUDr. Jarmila Řičicová
U Polikliniky 1289
Veselí nad Moravou
+420 518 396 171,172

MUDr. Božena Stáncová
U Polikliniky 1289
Veselí nad Moravou
+420 518 396 169, 170

MUDr. Ludmila Šáchová
Velká nad Veličkou 865
+420 518 329 210

MUDr. Petr Šelepa
Dolní 240
Vnorovy
+420 518 328 122

MUDr. Anna Trnečková
Nám. 17. Listopadu 1545
Strážnice
+420 518 332 151

MUDr. Eva Fusková
U Polikliniky 1289
Veselí nad Moravou
+420 518 396 136

MUDr. Jiří Hořák
B. Hrejsové 442
Strážnice
+420 518 334 929

MUDr. Věra Hudečková
Smetanova 1540
Strážnice
+420 518 332 001

MUDr. Milada Lukácsová
Velká nad Veličkou 865
+420 518 329 209

MUDr. Jitka Macková
U Polikliniky 1289
Veselí nad Moravou
+420 518 396 135

MUDr. Lenka Pazderková
Za Poštou 112
Veselí nad Moravou
+420 518 324 435

MUDr.Miroslava Solaříková
Hroznová Lhota 68
Lipov, Kněždub
+420 518 327 172
+420 518 338 139
+420 518 327 462
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Stomatologie

Psychiatrie

Dětský psychiatr

MUDr. František Sládek
U Polikliniky 128
Veselí nad Moravou
+420 518 396 122

MUDr. Světlana Štefanová
U Polikliniky 1289
Veselí nad Moravou
+420 518 396 132

MUDr. Dagmar Vajčnerová
U Polikliniky 1289
Veselí nad Moravou
+420 518 396 146

MUDr. Miroslav Zbořil
U Polikliniky 1289
Veselí nad Moravou
+420 518 396 117

MUDr. Hana Oswaldová
tř. Masarykova 1197
Veselí nad Moravou
+420 518 326 390

MUDr. Marie Herodesová
U Polikliniky 1289
Veselí nad Moravou
+420 518 396 174

MUDr. Lenka Ingrová
Park Petra Bezruče 1767
Veselí nad Moravou
+420 733 292 914

MUDr. Ilona Míčková
Park Petra Bezruče 1767
Veselí nad Moravou
+420 604 178 347

Zubní pohotovost Nemocnice Kyjov, p.o.
Kyjov
+420 518 601 632

MUDr. Pavlína Doležalová
Havlíčkova 3
Hodonín
+420 518 353 080

MUDr. Jana Holoubková
Jilemnického 1
Hodonín
+420 518 346 930

MUDr. Zdeněk Kvasnička
U Polikliniky 1289
Veselí nad Moravou
+420 518 323 718

MUDr. Tibor Lachmann
Horní Valy 4/3859
Hodonín
+420 518 352 145

MUDr. Vítězslav Pálenský,
Ph.D.
Za Poštou 112
Veselí nad Moravou
+420 604 807 867
+420 518 325 574

MUDr. Zuzana Vaňková
Brandlova 1745/5
Hodonín
+420 518 344 586

Psychologická
ordinace

Mgr. Dana Švehlíková
Padělek 964
Veselí nad Moravou
+420 518 322 054

Logopedie

Mgr. Jan Dvořák
Za Poštou 110
Veselí nad Moravou
+420 518 322 085
+420 603 875 198

Lékárny

PhDr. Jitka Voráčová
Komenského 616/16
Kyjov
+420 518 611 590

Charitní lékárna Svatého
Lukáše
tř. Masarykova 136
Veselí nad Moravou
+420 518 324 600

Lékárna Hroznová Lhota
Hroznová Lhota 68
Hroznová Lhota
+420 518 327 045

Lékárna U Pošty
U Pošty 112
Veselí nad Moravou
+420 518 327 377

Lékárna Dr. Max
Stolařská 1758
Veselí nad Moravou
+420 518 328 012

Lékárna Na Poliklinice
U Polikliniky 1289
Veselí nad Moravou
+420 518 326 080
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Veterinární
ordinace

MVDr. Petra Petrová
Benátky 23
Veselí nad Moravou
+420 724 257 650

MVDr. Jiří Čížek
Dražky 347
Vnorovy
+420 722 101 605

MVDr. Dušan Dvořáček
Zbrodek 241
Veselí nad Moravou
+420 518 324 201

MVDr. Václav Konečný
Hlavní 130
Vnorovy
+420 603 326 725

MVDr. Pavla Minaříková
Malá Vrbka 81
Malá Vrbka
+420 605 261 105

MVDr. Miroslava Můčková
Uzlová
Radějov 109
+420 603 514 007

MVDr. Martina Sukupová
Sudomírky 274
Veselí nad Moravou
+420 775 601 900

Záchranná
stanice
volně žijících
živočichů
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Buchlovice
+420 732 250 240
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