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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané, 

dříve nebo později se v životě může každý z nás dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc 
druhé osoby. 
Svou pomocnou ruku jsou vám připraveni podat poskytovatelé sociálních služeb, jichž je na 
území našeho města celá řada. Město jim totiž zabezpečuje zázemí a finančně je podporuje 
v jejich obětavé a náročné práci. Chtěli bychom, aby se síť sociálních služeb rozvíjela a byla tak 
schopna reagovat na rozmanité potřeby občanů nalézajících se v nepříznivých životních situacích. 
S tímto cílem probíhá v našem městě také proces komunitního plánování sociálních služeb, který 
je nedílnou součástí aktivit Plánu zdraví a kvality života ve městě. 
Tato publikace nabízí přehled stávající nabídky sociálních služeb poskytovaných ve spádové 
oblasti našeho města. Věřím, že poslouží všem potřebným i jejich blízkým a pomůže při hledání 
cesty k těm, kteří mohou pomoc poskytnout a překonat mnohdy velmi těžká životní období.
Přeji vám, kteří jste většinu svého života činili radost druhým, abyste dokázali mít radost z toho, 
že někdo jiný pomůže vám.

Jiří Čunek
   starosta města Vsetína
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1. Informace o sociálních službách a jejich typologie

Sociální službou je činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za 
účelem jejich sociálního začlenění nebo prevence jejich sociálního vyloučení. Sociální služby 
pomáhají občanům překonávat potíže vyvolané nepříznivou sociální situací, ve které se  
z různých důvodů ocitají. Nejčastější příčinou těchto potíží bývá vysoký věk, nepříznivý zdravotní 
stav, zdravotní postižení, krizová sociální situace, ale i životní návyky a způsob života vedoucí ke 
konfliktu se společností nebo život v sociálně znevýhodňujícím prostředí. 
Účelem sociálních služeb není poskytování finanční pomoci lidem s nedostatečnými příjmy. 
Pomoc těmto občanům je zajišťována systémem dávek vyplácených pověřenými obecními úřady 
z prostředků státního rozpočtu. 
Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Jsou 
poskytovány jako pobytové (spojené s ubytováním v sociálním zařízení), ambulantní (za kterými 
osoba denně dochází nebo je doprovázena či dopravována do zařízení) nebo terénní (které jsou 
klientovi poskytovány v jeho přirozeném sociálním prostředí). 

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování,
e) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
g) sociální poradenství,
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
i) sociálně terapeutické činnosti,
j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
k) telefonická krizová pomoc,
l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 

k sociálnímu začlenění,
m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

1.1. Sociální poradenství

K sociálnímu poradenství patří:

Základní sociální poradenství 1 poskytuje občanům potřebné informace při řešení jejich 
sociální situace, je základní činností při poskytování všech druhů služeb. 
Odborné sociální poradenství  je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 

                                                
1 Symbol  označuje, že na území města Vsetína je daná služba poskytována. Symbol  označuje, že na 
území města Vsetína není daná služba poskytována.
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poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 
trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života 
může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování 
kompenzačních pomůcek. 

1.2. Služby sociální péče

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem 
umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy 
toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Patří sem:

Osobní asistence  je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním 
prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
Pečovatelská služba  je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a 
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve 
vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb (denních a 
týdenních, centrech denní péče apod.) některé z výše uvedených úkonů (péče o domácnost, 
zajištění stravy, pomoc při hygieně apod.)
Ošetřovatelská služba  nepatří do kategorie sociálních služeb, ale bývá často poskytována při 
pečovatelské službě. V rámci této služby se provádí aplikace injekcí, měření tlaku krve, převazy, 
odběry krve atd.
Tísňová péče 2 je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a 
elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo 
života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.
Průvodcovské a předčitatelské služby  jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované 
osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti 
orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou 
být poskytovány též jako součást jiných služeb.
Podpora samostatného bydlení  je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Odlehčovací služby  jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je 
umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

                                                
2 Symbol  označuje, že na území města Vsetína není daná služba poskytována. Symbol  označuje, že 
na území města Vsetína je daná služba poskytována.
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Centra denních služeb  poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Denní stacionáře  poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Týdenní stacionáře  poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením  poskytují pobytové služby osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby.
Domovy pro seniory  poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domovy se zvláštním režimem  poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových 
látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jež mají 
sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben 
specifickým potřebám těchto osob.
Chráněné bydlení  je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, 
popřípadě individuálního bydlení.

1.3. Služby sociální prevence 

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto 
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se 
společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou 
činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání 
jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 
společenských jevů. Patří sem:

Raná péče  je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve 
věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé 
sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na 
jeho specifické potřeby.
Služba telefonické krizové pomoci  je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu 
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní 
situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
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Tlumočnické služby  jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s 
poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné 
komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.
Azylové domy  poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení.
Domy na půl cesty  poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po 
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, jež jsou propuštěny 
z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v 
těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám uvedených osob.
Kontaktní centra  jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní 
služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních 
a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.
Krizová pomoc  je terénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná na přechodnou 
dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou 
řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze 
společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu je 
osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení 
opisu tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované 
orgány veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem.
Nízkoprahová denní centra  poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez 
přístřeší.
Nízkoprahová zařízení  pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby 
dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem 
služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik 
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být 
poskytována anonymně.
Noclehárny  poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 
hygienického zařízení a přenocování.
Služby následné péče  jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním 
onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve 
zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které 
abstinují.
Sociálně aktivizační služby  pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 
poskytované rodině s dítětem, u nějž je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě 
krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují 
další rizika ohrožení jeho vývoje.
Sociálně aktivizační služby  jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám 
v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
Sociálně terapeutické dílny  jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 
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otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Terapeutické komunity  poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé 
na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o 
začlenění do běžného života.
Terénní programy  jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny 
osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je 
tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám 
poskytována anonymně.
Sociální rehabilitace  je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální 
rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových 
služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

V případě dotazů, připomínek či nejasností ve věci poskytování sociálních služeb se můžete 
obrátit na odbor sociálních věcí Městského úřadu Vsetín. Kontakt: Mgr. Alena Beková, tel. 
571 491 111, e-mail: alena.bekova@mestovsetin.cz. 

V následující kapitole naleznete katalog poskytovatelů sociálních služeb na Vsetínsku. V kapitole 
2.1 jsou zařazeny organizace, které poskytují sociální poradenství, služby sociální péče a sociální 
prevence. V kapitole 2.2 pak naleznete další organizace působící v sociální oblasti. Řazení je podle 
abecedy.
Společně s touto publikací je vydáván leták s mapou, v níž jsou zakreslena sídla jednotlivých 
poskytovatelů sociálních služeb. Leták kromě mapy obsahuje stručný návod, kam se obracet 
v jednotlivých sociálních situacích.
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2. Informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb na Vsetínsku
2.1. Organizace poskytující sociální služby (sociální poradenství, služby sociální péče a 
sociální prevence)

AGARTA, o.s. –
KONTAKTNÍ CENTRUM KLÍČ 

adresa:   Ohrada 1897, 755 01 Vsetín
telefon:  571 436 900, terén 737 451 756
e-mail:    kc-klic@seznam.cz 
kontakt:  Lukáš Šilc

Předmět činnosti:
Protidrogová prevence zejména její terciální 
sféra – program Harm Reduction. Poskyto-
vání služeb drogově závislým a jejich rodin-
ným příslušníkům. Speciální programy zamě-
řené na motivaci ke změně životního stylu 
lidí závislých na drogách.

Zařízení poskytuje své služby na dvou vzá-
jemně provázaných a doplňujících se úrov-
ních. První z nich představují služby posky-
tované v rámci nízkoprahového Kontakt-
ního centra KLÍČ:

- hygienický servis
- potravinový servis
- výměnný program
- poradenství
- návaznosti
- krizová intervence
- sociální servis
- zdravotní pomoc

Druhou úroveň pak tvoří terénní program:

- monitorování drogové scény v našem 
regionu

- výměnný program zdravotnického 
materiálu

- krizová intervence
- zdravotní pomoc

- informační servis
- sociální poradenství

Provozní doba:
Kontaktní centrum - Zařízení je klientům 
přístupné každý všední den v týdnu od 10.00 

do 15.00 hodin a po domluvě od 15.00 do 

17.00 hodin; pondělí - pátek 10.00 - 15.00 

hod. běžný provoz, pondělí - pátek 15.00 -

17.00 hod. individuální poradenství, skupi-
nové poradenství.

Terénní program - Služby v terénu jsou po-

skytovány v pracovní dny od pondělí do 

pátku mezi 12.00 a 20.00 hod. Jindy pouze 

po předchozí telefonické domluvě.

ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL 
zdravotně postižených dětí v ČR, 
Klub AuXilium - Centrum pro podporu a 
pomoc rodinám pečujícím o děti se 
specifickými potřebami

adresa:        Hošťálková 428 (sídlo)
pracoviště:  prostory MŠ Sychrov 96, Vsetín
telefon:       603 823 293
e-mail:         klub@klub-auxilium.org, 
                   http://www.klub-auxilium.org
kontakt:      Božena Mikulíková

Předmět činnosti:
Poradenské služby. Víkendové a týdenní 
psychorehabilitační pobyty s možností 
vzdělávání, arteterapie, muzikoterapie, hip-
poterapie, rehabilitační cvičení s míči. Půj-
čovna kompenzačně – rehabilitačních po-
můcek. Speciální výukové aktivity – portage 
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a výuka mentálně postižených a autistických 
dětí prací na PC a komunikačními programy, 
osobní asistence dětí ve školských zaříze-
ních. Respitní služby. 

Popis činnosti:
Integrační dny pro předškolní děti, 
čtvrtek 8.30 – 12.00 hodin
- zaměření na terapeutické prvky, rehabili-

taci, logopedii, muzikoterapii, canisterapii  
a nácvik výukových aktivit s postiženými či 
vývojově opožděnými dětmi.

Edukační odpoledne pro mládež 
s handicapem, úterý 12.00 – 18.00 hodin
- aktivní odpoledne pro postiženou mládež 

převážně v domácí péči.

Týdenní psycho-rehabilitační kursy
- 1x ročně tráví rodiny svůj čas na týdenním 

pobytu s odborným vedením.

Výuka dětí metodou portage
- vychází z poznání, že rodiče jsou prvními a 

nejdůležitějšími učiteli svých dětí, protože 
rodič zná nejlépe své dítě  a dítě se nejlépe 
učí ve svém domácím prostředí.

Osobní asistence umožňující integraci 
postižených dětí do MŠ a jejich budoucí 
zařazení do škol

Odlehčovací služby

Návštěvy v rodinách

Vzájemné kontakty rodičů dětí se zdra-
votním postižením
Služby bezplatně formou:
- pravidelných návštěv v rodině
- ambulantních návštěv rodičů s dětmi 

v centru
- integračních dnů pro předškolní děti

- edukačních dnů pro mládež s handicapem
- jednodenních seminářů
- týdenních pobytů s odborným programem
- poradenství ze všech oblastí potřebných 

pro život se zdravotně postiženým dítětem

Provoz: dle aktuálního týdenního programu

AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A 
MATKY S DĚTMI o.p.s.

adresa:    Hrbová 1561, Vsetín
telefon:   571 421 062
e-mail:    ld@vs.inext.cz, 
               http://www.azylovydum.org 
kontakt:  Michal Trčálek 

Projekty činnosti:

1. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Zajištění rychlé odborné terapeutické po-
moci, případně následného pobytu ženám a 
matkám v krizové životní situaci. Plní funkci 
zařízení sociálně právní ochrany dětí.

- krizový pobyt – 14tidenní, později mohou 
na základě žádosti požádat o azylový po-
byt na dobu 4 měsíců

- možnost okamžitého a bezplatného rozho-
voru o problému s nabídkou dalšího řešení 

- bezplatná pomoc v sociálně právních pro-
blémech 

- schránka důvěry na internetu 
- přímý kontakt na psychologa 
- kontakt na jiná odborná pracoviště 
- další služby dle domluvy a potřeb klienta 

Provoz: 24 hodin denně
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2. Linka důvěry

adresa:    Hrbová 1561, Vsetín
telefon:   571 413 300
e-mail:    ld@vs.inext.cz, 
               http://www.inext.cz/linka
kontakt:  Michal Trčálek

Předmět činnosti:
Součást Azylového domu pro ženy a matky 
s dětmi o.p.s. Služby telefonické a interne-
tové krizové intervence. Sociálně právní 
poradna, informační činnost. 

Popis činnosti:
Linka nabízí pomoc lidem, kteří:
- si chtějí vzít život, protože jiné řešení už 

neznají 
- mají problém v manželství, partnerství 

nebo v rodině 
- se cítí osamoceni 
- trpí vážným onemocněním 
- si nerozumí s kolegy v zaměstnání 
- potřebují vyhledat odborníka, ale neví, jak 

na to 
- mají sexuální problémy 
- jsou závislí na alkoholu, drogách 
- nejsou sami se sebou spokojeni 
- nemohou v noci spát 
- se trápí čímkoliv jiným 

Provoz: nepřetržitý

CENTRUM PRO SENIORY ve Vsetíně

adresa:    Smetanova 1101, Vsetín
telefon:   571 411 985 (mobil 737 706 021)
e-mail:     karla.polackova@seznam.cz 
kontakt:   Ing. Karla Poláčková 

Předmět činnosti: 
Vzdělávací činnost - výuka angličtiny a něm-
činy, výtvarné kurzy, půjčování tiskovin, 
kulturní akce, besedy, osvětová činnost, tu-
ristika a sport.

Hodiny pro občany: pondělí – pátek 10.00 –
17.00 hodin.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE 
(pracoviště Vsetín)

adresa:     Rokytnice 153, Vsetín
telefon:    571 819 202
e-mail:      vsetin@czp-zk.cz, 
                 http://www.czp-zk.cz
kontakt:    Michal Škrabánek (776 224 751)
                 Lucie Schmidtová (776 690 037)

Předmět činnosti:
Standardní činností je poradenství občanům 
se zdravotním postižením, zejména:
- sociálně právní poradenství,
- kontaktní sociální práce,
- poskytování všeobecných informací,
- realizace činností a postupů, které napo-

máhají integraci zdravotně postižených do 
společnosti včetně realizace regionálních 
projektů,

- organizace aktivit pro zdravotně postižené 
a ve prospěch zdravotně postižených,

- vydavatelská činnost, podnikatelská čin-
nost, půjčovna kompenzačních pomůcek.

Návštěvní hodiny: pondělí, středa 8.00 -
12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin, zbylé dny 
podle potřeby.
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DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ 
CÍRKVE EVANGELICKÉ –
středisko ve Vsetíně

adresa:    Palackého 156, Vsetín 
telefon:   731 517 257
e-mail:     vsetin@diakoniecce.cz, 
                http://www.diakonievsetin.cz 
kontakt:   Ing. Dan Žárský, ředitel

Projekty činnosti:

1. Nízkoprahové zařízení - ROMAklub

adresa:   Klubovna Poschla 998, Vsetín
telefon:   736 677 798
e- mail:   vsetin@diakoniecce.cz
kontakt:  Mgr. Marta Doubravová

Jedná se o služby, které jsou určeny riziko-
vým, neorganizovaným dětem a mládeži, 
kteří se nacházejí v obtížné životní situaci 
nebo jsou ohrožení sociálně - patologickými 
jevy.
Posláním je doprovázet děti a mládež v ob-
tížných životních situacích a přispívat ke 
zlepšení kvality jejich života.

Cíle:
V rámci volnočasových aktivit:
- umožnit smysluplně trávit volný čas
- podporovat vlastní aktivity
- rozvíjet individuální schopnosti a 

dovednosti

V rámci sociálních služeb:
- oslovit, kontaktovat
- rozvíjet sociální dovednosti
- předcházet a snižovat rizika dopadu soci-

álně - patologických jevů
- pomáhat v obtížných životních situacích
- posílit schopnost zvládat obtížné situace 

vlastními silami

Provoz: pondělí - pátek 13.00 - 18.00 hodin

2. Sociálně aktivizační služby 

adresa:   Klubovna Poschla 998, Vsetín
telefon:   736 677 798
e- mail:   vsetin@diakoniecce.cz
kontakt:  Mgr. Marta Doubravová

2.1 Komunitní centrum pro romské ro-
diny s předškolními dětmi

Komunitní centrum má za úkol poskytovat 
sociální služby členům romské komunity ve
Vsetíně. Nabízí dopolední programy, jejichž 
cílem je připravit co nejvíce předškolních 
dětí a jejich maminek pro vstup dětí na zá-
kladní školu s normálním vyučovacím pro-
gramem a následné zvládnutí školní výuky. 
Večerní programy jsou určeny pro dospělé. 
Poskytují prostor pro jejich setkávání při 
sportovních a volnočasových aktivitách, 
diskusích a rozhovorech, vzdělávacích a 
osvětových akcích. Posláním komunitního 
centra je zlepšení kvality života romské ko-
munity a tím i nepřímo vytvoření základů 
nezbytných pro integraci členů romské ko-
munity do většinové společnosti a budování 
harmonického soužití romské a majoritní 
společnosti ve městě Vsetíně.

Cíly pro práci s předškolními dětmi jsou 
osvojení českého jazyka, rozvoj sociálních 
dovedností a kompetencí, osvojování žá-
doucích vzorců chování v sociálním kon-
textu, vedení k toleranci a spolupráci, rozvoj 
individuálních schopností a dovedností, pra-
covních a hygienických návyků, volních 
vlastností, samostatnosti, koncentrace...

Cíle pro práci s rodiči předškolních dětí a 
dětí 0. a 1. ročníků:
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- vedení rodičů k tomu, aby věnovali pozor-
nost a péči svým dětem v souvislosti s je-
jich vzděláváním a školními aktivitami

- prakticky rodičům ukázat, jak s dětmi pra-
covat a učit je a jaké vědomosti a schop-
nosti si má dítě osvojit, aby uspělo na zá-
kladní škole

Cíle pro práci s dospělými:
- pomoci rozšířit jejich všeobecný rozhled
- podpora a pomoc při řešení jejich obtíž-

ných životních situací
- budování dobrých vztahů mezi členy rom-

ské komunity a většinové společnosti

Provoz: pondělí - pátek 9.00 - 14.00 hodin, 
pondělí - čtvrtek 18.00 - 20.00 hodin

2.2 Vzdělávací a motivační centrum pro 
romské děti ve Vsetíně

Vzdělávací centrum má za úkol poskytovat 
sociálně vzdělávací služby romským dětem 
ze ZŠ. Nabízí odpolední programy, jejichž 
cílem je připravit co nejvíce školních dětí ze 
ZŠ na úspěšné zvládnutí školní výuky. 

Cíle pro práci se školními dětmi:
- osvojení českého jazyka
- zlepšení studijních výsledků
- příprava na nástup do běžného typu ZŠ a 

na SŠ vzdělání

Provoz: pondělí - pátek 13.00 - 17.00 hodin

2.3 Kontaktní místo

Kontaktní místo má za úkol pomoci členům 
romské komunity v písemné komunikaci 
s úřady a institucemi popřípadě umožňuje 
zájemcům získávání nezbytných informací 
prostřednictvím internetu (hledání zaměst-
nání apod.).

 Cíle Kontaktního místa:
- ulehčení písemné komunikace pro členy 

romské komunity
- eliminace negativních dopadů z neporo-

zumění v komunikaci
- zefektivnění písemného styku 

Provoz: pondělí - pátek 11.00 - 15.00 hodin

3. Odlehčovací služby – Domácí péče

adresa:    Palackého 156, Vsetín
telefon:   571 411 722, 605 129 579
e-mail:    vsetin@diakoniecce.cz
kontakt:  Ilona Ostřanská, ved. pečovatelka 

Odlehčovací služba v domácnostech je ur-
čena především uživatelům, kteří trpí Alz-
heimerovou chorobou či jinou formou de-
mence. Je zajišťována v pracovní dny v roz-
sahu a době dle potřeb uživatelů. Poraden-
ské služby pečujícím rodinám či osobám v 
rané fázi onemocnění jsou poskytovány prů-
běžně ve sborovém domě Farního sboru 
ČCE ve Vsetíně (Horní sbor), případně i 
telefonicky. 

Cíl služby:
Kvalifikované funkční hodnocení, stanovení 
individuálního plánu péče a využívání pod-
půrných metod, které umožní nemocnému 
co nejdéle žít v domácím prostředí, pomoc 
rodinám nadále pečovat o své blízké a za-
chovat si přitom své vlastní zdraví (předchá-
zet stresu a vyhoření) bez nutnosti zásadních 
změn v životním stylu a organizaci rodin-
ného života.



- 13 -

4. Denní stacionář

adresa:   Strmá 34, Vsetín
e-mail:   vsetin@diakoniecce.cz
kontakt:  Mgr. Alena Polášková

Denní stacionář je určen především uživa-
telům, kteří trpí Alzheimerovou chorobou či 
těm, kteří mají problémy s pamětí a orientací 
a jejich rodinám. Služba je poskytována for-
mou pobytu uživatelů v Denním stacionáři 
ve vymezených hodinách v rámci pracov-
ního týdne. Služba je poskytována odborně 
vyškoleným personálem.

Cíle pro práci Denního stacionáře:
- podpořit příp. rozvíjet  kognitivní schop-

nosti uživatelů
- vytvořit stabilní, příznivé a kvalitní pro-

středí, které pomůže uživatelům a jejich 
rodinám v jejich nepříznivé životní situaci

- ulevit rodinám klientů
- podpořit setrvání uživatelů v rodinách

Provoz: pondělí - pátek 7.00 - 16.00 hodin 

ELIM, křesťanská společnost pro 
evangelizaci a diakonii, organizační 
jednotka Vsetín

adresa:       Horní Jasenka 119, Vsetín
telefon:      571 431 900, 
                  571 432 624 - stálá služba
e-mail:        ad@elimvsetin.cz 
                   http://www.elimvsetin.cz 
kontakt:      Ing. Jiří Růžička   

Předmět činnosti:

1. Provozování azylového domu pro 
bezdomovce - muže. 

2. Provozování agentury pro podporované 
zaměstnávání. 

3. Volnočasové aktivity dětí.

Popis činností:

1. Azylový dům pro bezdomovce - muže

adresa:   Horní Jasenka 119, Vsetín 755 01
telefon:  571 432 624

- noclehárna, 12 lůžek – poskytnutí noclehu 
a večeře

- azylový dům, 30 lůžek – pro  muže v tíživé 
životní situaci, se snahou situaci řešit a 
chutí spolupracovat

- sociální poradenství – informace o for-
mách pomoci, využití dostupných zdrojů, 
zprostředkování kontaktu s okolním pro-
středím, sociálně terapeutické činnosti, 
pomoc při uplatnění práv, duchovní pora-
denství, vzdělávací a osvětová činnost

- dům na ½  cesty - 2 lůžka – samostatné 
bydlení pro muže s kladným přístupem k 
vlastní resocializaci z doby pobytu v azylo-
vém domě

Provoz: nepřetržitý

2. Agentura podporovaného zaměstnávání

Sociální rehabilitace pro lidi se zdravotním 
postižením nebo sociálním vyloučením. In-
formační servis a zprostředkování služeb, 
poradenská činnost, doprovázení do za-
městnání a při jednání se zaměstnavatelem. 
Nácvik dovedností potřebných k úředním 
úkonům.

Agentura pro zdravotně handicapované
adresa:   Smetanova 1484 (věžový dům, 

2. patro), Vsetín
telefon:  571 412 018
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Agentura pro sociálně vyloučené (Romy)
adresa:   Smetanova 1484 (věžový dům, 

12. patro), Vsetín
telefon:  571 429 300
e-mail:    apz@elimvsetin.cz 
kontakt:  Daniel Perdoch, DiS. 

3. Práce s dětmi

Kluby pro holky
- každé pondělí ve 14.30 hod. v klubovně 

ELIM ve Vsetíně na Trávníkách nebo
- každou středu ve 14.30 hod. v prostorách 

Rodinného a mateřského centra Sluníčko 
(modrý pavilon MŠ Rokytnice)

Náplň: výtvarné činnosti, hry, biblické 
vyučování.
Vedoucí: Daniela Hurtová

Klub atletico – hrajeme pro radost
- každé pondělí v sezoně v 15.00 hod. na 

fotbalovém hřišti na Tyršově ulici
- každé pondělí mimo sezonu v 15.00 hod. 

v tělocvičně na Rybníkách.
Náplň: fotbal, atletické dovednosti, 
pohybové hry, turnaje
Vedoucí: Daniel Hurta

Letní tábory

Provoz: celoročně

CHARITA VSETÍN

adresa:    Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín
telefon:   571 411 709
e-mail:    charita_vsetin@quick.cz, 
               http://www.vsetin.caritas.cz 
kontakt:  Květoslava Othová - ředitelka 

Předmět činnosti:
Sociální a zdravotní služby: Charitní ošetřo-
vatelská a pečovatelská služba, denní staci-
onář pro seniory Vsetín, osobní asistenční 
služba pro zdravotně postižené děti, mládež 
a dospělé, centrum pro romské matky a děti, 
humanitární pomoc.

Projekty činnosti:

1. Osobní asistenční služba 

adresa:    Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín
telefon:   571 448 024
e-mail:    asistence.vsetin@caritas.cz 
kontakt:  Bc. Lenka Kučerová

Osobní asistenční služba je komplex služeb, 
jejichž cílem je pomoci osobám se zdravot-
ním postižením, chronickým onemocněním 
a osobám ve vysokém věku, aby mohly na-
dále vést běžný život ve svém prostředí. 
Služba osobní asistence je určena všem vě-
kovým skupinám  za účelem zlepšení kvality 
života.

Prostřednictvím osobního asistenta je kli-
entům poskytnuta podpora pro zachování 
soběstačnosti, běžných aktivit, svých zvyk-
lostí, zvládání domácnosti, studia či práce.
Osobní asistence je poskytována s finanční 
spoluúčastí  klienta dle ceníku služby.

Provoz: v pracovní dny od 7.00 do 15.30 
hodin, v odpoledních hodinách, ve dnech 
pracovního volna a svátcích –  dle individu-
ální domluvy a s ohledem na provoz a kapa-
citu služby.
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2. Centrum pro romské matky a děti

adresa:     Sychrov 53, 755 01 Vsetín
telefon:    571 429 817, mobil: 731 046 236
e-mail:     romcentrum.vsetin@caritas.cz 
kontakt:  Jana Škrobáková, DiS.

Centrum pro romské matky a děti nabízí 
služby, jejichž  cílem je integrace romských 
dětí a matek do plnohodnotného života 
majoritní společnosti, vyhledávání a rozvoj 
jejich potenciálu, zvyšování schopností a 
dovedností a rozvoj osobnosti prostřednic-
tvím výchovných, vzdělávacích a aktivizač-
ních činností.

Provoz: v pracovní dny 7.30 - 16.30 hod.

3. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská 
služba 

adresa:    Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín
telefon:   571 414 025, mobil: 604 437 921
adresa:   Středisko DPS : Pod Žamboškou 

253 a 1579
telefon:  571 420 677 a 571 410 001
e-mail:    chops.vsetin@caritas.cz 
kontakt:  Pavlína Lanžhotská - vrchní sestra 

Charitní ošetřovatelská služba je odborná 
zdravotní péče zaměřená převážně na geriat-
rické pacienty, chronicky nemocné, 
s poruchami soběstačnosti a mobility, po 
úrazech, operacích a pro nemocné propuš-
těné z hospitalizace.  Je poskytována kvalifi-
kovanými zdravotními sestrami v domácím 
prostředí nemocného na základě ordinace 
praktického lékaře. Péče je plně hrazena ze 
zdravotního pojištění nemocného.

Charitní pečovatelská služba je nedílnou 
součástí nabídky péče o seniory v jejich do-
mácím prostředí. Služba je určena osobám se 

sníženou soběstačností z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení. Pečovatelská služba je poskyto-
vána vyškolenými pečovatelkami a je zamě-
řena především na péči o vlastní osobu, 
osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy a 
péči o domácnost. Uživatel se podílí na 
úhradě pečovatelské služby na základě plat-
ného ceníku Charity Vsetín.

Provoz: 7 dnů v týdnu nepřetržitě.
Od 1. ledna 2006 převzala Charita Vsetín 
domy s pečovatelskou službou pro okrsek 
Vsetín a okolní obce: Bystřička, Hošťálková, 
Ratiboř, Kateřinice, Jablůnka, Mikulůvka, 
Oznice, Pržno, Růžďka, Lhota u Vsetína, 
Liptál, Janová, Ústí u Vsetína, Lužná, Valaš-
ská Polanka, Seninka, Leskovec, Lidečko, 
Horní Lideč, Francova Lhota, Valašská Se-
nice, Lačnov, Prlov, Pozděchov.

4. Denní stacionář pro seniory 

adresa:    Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín
telefon:   571 448 026
e-mail:    stacionar.vsetin@caritas.cz 
kontakt:  Mgr. Milena Hyžáková

Je určen převážně seniorům z města Vsetína  
a jeho blízkého okolí, kteří jsou částečně 
odkázáni na pomoc druhé osoby, mají ome-
zenou  schopnost sebeobsluhy, jsou osamo-
ceni, trpí nedostatkem sociálních kontaktů a 
chtějí aktivně prožít své stáří. 
Cílem je podpora aktivního stárnutí, napl-
nění individuálních potřeb každé osobnosti a 
posílení vědomí vlastní hodnoty, vytváření 
společenství, zajištění základních a vyšších 
potřeb, zprostředkování sociálních kontaktů, 
posílení soběstačnosti a samostatnosti.

Provoz: v pracovní dny 7.00 - 15.00 hod.
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CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ 
HROZENKOV

adresa:    Nový Hrozenkov 124, 756 04
telefon:   571 451 548
e-mail:    charita.nh@worldonline.cz, 
               http://nhrozenkov.caritas.cz 
kontakt:  Ing. Danuše Martinková

Předmět činnosti:
Zajištění komplexních služeb osamělým a 
nemocným seniorům v oblasti 7 obcí pohra-
ničního regionu Valašska od Hovězí po 
Velké Karlovice. Sociální a zdravotní služby: 
charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, 
denní stacionář pro seniory, dům pokojného 
stáří, osobní asistenční služba, aktivity pro 
seniory, půjčování rehabilitačních pomůcek, 
humanitární pomoc.

Projekty činnosti:

1. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská 
služba 

telefon:   571 451 548, mobil: 607 134 382
kontakt:  Jarmila Škarpová

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 
poskytuje seniorům komplexní péči 
v domácím prostředí. Pečovatelky ve spolu-
práci se sociální pracovnicí zajišťují klientovi 
pokrytí jeho základních hygienických a stra-
vovacích potřeb, zajištění základního chodu 
domácnosti, kontaktů se společenským pro-
středím, duchovní podporu, pomoc při pro-
sazování práv a zájmů, služby vzdělávací a 
aktivizační. 
Služby jsou v případě potřeby zajišťovány 24 
hodin denně včetně svátků.

2. Dům pokojného stáří

telefon:   571 451 548, 606 771 510
kontakt:  Ing. Danuše Martinková

Dům pokojného stáří nabízí seniorům uby-
tování ke stálému pobytu, přechodnému 
zimnímu pobytu a odlehčovací služby. Za-
jišťovány jsou komplexní služby 24 hodin 
denně. Služby jsou doplněny i lékařskou 
péčí. V průběhu dne je pro obyvatele domu 
připraven aktivizační program.

3. Denní stacionář pro seniory

telefon:   571 451 548
kontakt:  Marie Fedorová

Posláním denního stacionáře pro seniory je 
zamezení sociálního vyloučení osamělých a 
nemocných  seniorů ze společnosti. Zároveň 
je dána těmto seniorům možnost setrvat ve 
svém přirozeném prostředí. Denní stacionář 
je otevřen v pracovních dnech od 7 do 16 
hodin. Na každý týden je přichystán pro-
gram, do něhož je zahrnuta pracovní terapie, 
arteterapie, muzikoterapie a pohybové akti-
vity. Součástí je oběd a lze si objednat i kou-
pel či rehabilitaci. 

4. Osobní asistenční služba 

telefon:   571 451 548
kontakt:  Ing. Danuše Martinková

V rámci osobní asistence jsou zajišťovány 
prostřednictvím osobního asistenta služby, 
bez kterých by člověk se zdravotním handi-
capem nemohl žít běžným způsobem života. 
Při poskytování osobní asistence dětem se 
jedná o pomoc v průběhu pobytu ve škol-
ském zařízení.
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IMPULS, Sdružení pro léčebnou
a sociální rehabilitaci Vsetín

adresa:    Hippocentrum, 756 25 Růžďka
telefon:   721 980 722
kontakt:  Věra Borovičková
Předmět činnosti:

Hippoterapie – speciální rehabilitační cvi-
čení na koních pro zdravotně postižené ob-
čany, canisterapie, animalterapie, práce se 
zdravou populací, zájmové kroužky.

Rehabilitace – na základě odborného lékař-
ského doporučení. Masáže, lymfodrenáž, 
LTV atd. na objednání. Poradenská a před-
nášková činnost. Provádí zde praxi studenti 
– zdravotního, veterinárního, tělovýchov-
ného a zemědělského zaměření. Práce se 
zdravou populací spočívá ve spolupráci 
s MŠ, ZŠ, středními školami, organizaci tá-
borů, vození na koních na akcích. Výuka 
jízdy na koni, rekondiční projížďky na ko-
ních do přírody pro celé rodiny, začátečníky 
i pokročilé. Funguje zde jezdecký a chovatel-
ský kroužek.

Provoz: celoročně na základě objednání

LETOKRUHY, o.s.

sídlo:          Nemocniční 955, 755 01 Vsetín                                        
pracoviště:  Smetanova 1101, Vsetín 
                   (Centrum pro seniory)
telefon:       571 818 393, 777 565 030
e-mail: helena.petrouskova@letokruhy-vs.cz, 
                   http://www.letokruhy-vs.cz  
kontakt:      Mgr. Helena Petroušková

Předmět činnosti:
Péče o seniory postižené Alzheimerovou 
nemocí či jiným typem demence a pomoc 

rodinným či jiným pečovatelům. Kontaktní 
místo České alzheimerovské společnosti. 
Podle nového zákona o sociálních službách 
nabízíme:
1. Respitní (odlehčovací) službu 

v domácnostech klientů i v prostorách 
denního stacionáře.

2. Pobyt v denním stacionáři
Součástí služeb je:
- poskytnutí základního i odborného 

poradenství (sociální, psychologické, 
sociálně právní)

- terapeutické metody: trénink paměti, 
reminiscenční terapie

- organizace svépomocných skupin 
rodinných pečovatelů

NADĚJE, POBOČKA VSETÍN

telefon:  577 112 983
e-mail:   otrokovice@nadeje.cz 
kontakt: Ing. Eva Ludvíčková - ředitelka

NADĚJE, POBOČKA VSETÍN, 
STŘEDISKO KOBZÁŇOVA 1537

adresa:   Kobzáňova 1537, Vsetín
telefon:  571 415 241
e-mail:   kobzanova.vsetin@nadeje.cz 
kontakt: Ing. Michal Vodák 

Předmět činnosti:
Komplex sociálních služeb, které centrum 
poskytuje, je určen osobám od 2 do 26 let s 
tělesným, mentálním postižením a kombino-
vanými vadami.

Popis činnosti:
- Sociální služby: Zajišťujeme všechny

základní sociální služby, které klient není 
schopen vykonávat vlastními silami nebo 
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bez cizí podpory, a to na základě jeho in-
dividuálních potřeb.

- Ošetřovatelská péče včetně hygieny 
- Stravování 
- Výchovně-vzdělávací a aktivizační 

služby: Pomocí výchovných, vzdělávacích 
a aktivizačních programů podporujeme 
všestranný a celkový rozvoj klientů. Do 
programů jsou začleněny: sociální, smys-
lová, rozumová (včetně jazykové výchovy), 
výtvarná, hudební, tělesná, pracovní a es-
tetická výchova. Cílem udržování a pro-
hlubování získaných znalostí a dovedností 
je co největší začlenění do běžného života.

- Zajištění podmínek pro vzdělávání:  
Součástí centra je detašované pracoviště 
základní školy, kde pod vedením speciál-
ních pedagogů probíhá výuka na základě 
rehabilitačního vzdělávacího programu.  

- Sociálně terapeutické činnosti
- Fyzioterapie: Zařízení poskytuje různé 

typy léčebné rehabilitace prováděné od-
borným fyzioterapeutem. Bobathova a 
Vojtova metoda, cvičení VDT - vadné dr-
žení těla, LTV - léčebná tělesná  výchova 
dle metodik, magnetoterapie.

- Logopedie, arteterapie, muzikoterapie, 
aromaterapie

- Pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí

- Odlehčovací služby
- Poradenství
- Společenské akce:   Zahradní slavnosti 

(ke Dni dětí a ukončení léta), mikulášská a 
vánoční besídka, vynášení Moreny, spolu-
pořádáme pro veřejnost výstavu prací na-
šich klientů na slavnostní vernisáži s do-
provodnou akcí atd.

Spolupráce s PhDr. A. Švecovou - klinický 
psycholog, Speciálně pedagogickým centrem 
(Zlín, Kroměříž).

Provoz: v pracovní dny od 6.30 do 15.30 
hodin

NADĚJE, POBOČKA VSETÍN, 
STŘEDISKO ROKYTNICE 
„ČEKANKA“

adresa:    Rokytnice 327, Vsetín
telefon:   571 419 361
e-mail:     rokytnice.vsetin@nadeje.cz
kontakt:   Eva Trčálková

Předmět činnosti: 
Centrum denních služeb poskytuje uživate-
lům komplex služeb s cílem individuálního 
rozvoje každého uživatele. Mezi poskyto-
vané služby patří stravování, pracovní tera-
pie, arteterapie, teatroterapie, hippoterapie, 
fyzioterapie včetně infrasauny, výchovné a 
vzdělávací programy, nácvik sociálních do-
vedností, pomoc při orientaci v běžné ko-
munitě, sportovní aktivity, osobní asistence 
v bytech podporovaného bydlení, pravidelné 
poradenství a konzultace s psychologem. 
Centrum také nabízí návštěvy výstav, kon-
certů, divadel, výlety, účast na soutěžích a 
festivalech, léčebné a rekreační pobyty, spo-
lečenské večery, zahradní slavnosti, prodejní 
výstavy.
Podmínky pro poskytnutí služby:
Služby mohou být poskytnuty osobám se 
zdravotním postižením nad 15 let zvládají-
cím základní hygienické návyky. Uživatelé 
musí být schopni se přizpůsobit dle svých 
možností práci a životu v kolektivu a mít 
doporučení odborného lékaře. Služby jsou 
poskytovány po předchozím souhlasu od-
borného garanta projektu.
Kapacita zařízení: 18 uživatelů

Provoz: denní provoz od 7.00 hod. do 16.00 
hodin
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NA CESTĚ -
CENTRUM ARCHA

adresa:    Palackého 138, Vsetín
telefon:   571 412 164, 775 677 887
e-mail:    centrumarcha@centrumarcha.cz, 
               http://www.centrumarcha.cz 
kontakt:  Miriam Hurtová

Předmět činnosti:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

nabízí prostor pro pravidelné i jednorázové 
volnočasové aktivity (škola D.J.ingu, páteční 
filmové večery, koncerty začínajících kapel, 

zajímaví hosté, soutěže, víkendové pobyty,

zážitkové simulační hry), preventivní pro-
gramy a sociální poradenství. V centru jsou k 
dispozici stolní fotbálky, elektronické šipky, 
hry, internet, nealkoholový bar, občerstvení, 
možnost využití prostor zahrady.
Vstup do centra je volný (bez poplatků) a 
bez nutnosti pravidelné docházky. 

Zařízení je otevřeno: pondělí - čtvrtek 14.00 
- 21.00 hod., pátek 14.00 - 22.30 hod. 
(jednou za 14 dnů)

PORADNA PRO RODINU, 
MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ 
VZTAHY VSETÍN, 
příspěvková organizace Zlínského kraje

adresa:    Smetanova 1050, Vsetín
telefon:   571 415 093
e-mail:     rodinna.poradna@tiscali.cz 
kontakt:  PhDr. Marie Sítková

Předmět činnosti:
Výchovná a poradenská, psychoterapeutická  
péče v rodinných, manželských, partner-
ských a jiných mezilidských vztazích.

Pomáhá řešit:
- manželské, partnerské a rodinné problémy
- výchovné problémy
- osobnostní problémy jednotlivců 
- mezigenerační problémy 
- problémy lidí závislých na alkoholu, dro-

gách, automatech a jejich rodin 
- osvětovou činnost provádí p. ředitelka 

PhDr. Sítková, a to pouze na středních 
školách.

Konzultační hodiny: pondělí - čtvrtek  8.00 -
16.00 hod., pátek 8.00 - 14.00 hod. A podle 
požadavků se přizpůsobuje klientům.

ROSKA VSETÍN, 
regionální organizace Unie Roska v ČR

adresa:   Rokytnice 153, Vsetín
telefon:  737 405 993
e-mail:    roskavsetin@centrum.cz 
kontakt:  Hana Bláhová, Silvie Joštová

Předmět činnosti:
MS centrum pro osoby postižené roztrouše-
nou sklerózou mozkomíšní má pomoci 
předcházet, zmírňovat a napravovat příznaky 
a následky této nemoci.

Hlavní aktivity:
- pravidelné cvičení (každá středa)*
- plavání a cvičení v bazénu*
- hippoterapie (každé pondělí)*
- arteterapie *
- rekondiční pobyty (2x ročně – jaro, 

podzim)
- psychoterapeutická sezení (1x měsíčně)* 

pod odborným vedením psychologa
- přednášky (1x měsíčně)
- poskytování informačních materiálů
- zapůjčování publikací o roztroušené 

skleróze
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- klubová činnost 

* Upozornění:
1. termíny a program aktivit se přizpůsobují 

aktuálnímu zdravotnímu stavu účastníků a 
počasí

2. aktivity se provozují ve skupině i 
individuálně

Provozní doba centra: pondělí – pátek 9.00 
– 13.00 hodin, aktivity jsou provozovány v 
rozmezí 16.00 – 19.00 hodin

SJEDNOCENÁ ORGANIZACE 
NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH 
ČR, oblastní odbočka Vsetín

adresa:    Na Kamencoch 1332, Vsetín 
telefon:   571 424 370
kontakt:  Jaroslav David

Předmět činnosti: 
Zajišťování sociální a zájmové činnosti pro 
těžce zrakově postižené občany, sociálně 
právní poradenství, zajišťování rehabilitač-
ních pomůcek, rehabilitační pobyty. Mož-
nost rekvalifikace a pracovní uplatnění zra-
kově postižených.
Poradenství spočívá v tom, jak vyřídit různé 
příspěvky, půjčování knih, zvukových na-
hrávek atd. Pořádání zájezdů. 
Nabídka různých rehabilitačních pobytů:
- zdravotní pobyty – zdravotní tématika, 

masáže atp.
- výuka a zdokonalování vedení domácnosti, 

sebeobsluha
- výuka zdokonalování prostorové orientace 

a samostatného pohybu (bílá hůl, chození 
ve dvojících  atd.)

Hodiny pro občany: každý den od 8.00 do 
12.00 hodin a 1. a 3. středu v měsíci odpo-
ledne od 13.00 do 16.00 hodin

SLUNÍČKO - sdružení pro podporu ro-
dinného a mateřského centra Vsetín

RODINNÉ A MATEŘSKÉ CENTRUM 
SLUNÍČKO

adresa:     MŠ Rokytnice 425, Vsetín
telefon:    571 411 694, 605 765 192
e-mail:      mc-vsetin@seznam.cz,
                http://sweb.cz/mc-vsetin 
kontakt:   Pavla Fojtíková

Předmět činnosti:

Rodinné a mateřské centrum Sluníčko je 

komunitní centrum, zaměřené svou činností 

především na podporu fungující rodiny a 
omezování sociálního vyloučení rodin s 

dětmi v těchto oblastech:

- komunitní, integrační a společensko-
kulturní

- vzdělávání a výchovy

- sociální a terapeutické

Popis činnosti:
Komunitní prostředí vzniká na bázi vzá-

jemné pomoci, důvěry, dělby práce, výměny 

znalostí, zkušeností a nápadů. Dochází k 

vzájemnému obohacování matek, dětí i 

ostatních členů rodin. Zájemcům nabízí 

např. cvičení rodičů s dětmi, tvořivý pro-

gram pro děti i dospělé, jazykové kurzy, vý-

uku základů práce s PC a internetem, před-
nášky a besedy z různých oblastí...

Provoz: celoročně, pondělí 8.00 - 15.00 hod. 

a ostatní pracovní dny 8.00 - 13.00 hod.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSETÍN, 
příspěvková organizace Zlínského kraje

adresa:    Záviše Kalandry 1353, Vsetín
telefon:   571 412 142
e-mail:    socsluzbyvs.socialni@centrum.cz, 
               http://www.socsluzbyvsetin.cz 
kontakt:  František Dřevojánek

DOMOV DŮCHODCŮ - VSETÍN 
OHRADA

adresa:    Ohrada 1864, Vsetín
telefon:   571 437 846
e-mail:     dd.vsetin@centrum.cz 
kontakt:  Marie Zgabajová

Předmět činnosti:
Komplexní ústavní péče. Kulturní akce, 
sportovní hry, rukodělné práce aj.
Nepřetržitý provoz.

Dny pro občany: pondělí – pátek, 
v dopoledních hodinách nebo odpoledne do 
14.00 hodin

DOMOV - PENZION PRO DŮCHODCE 
– VSETÍN OHRADA

adresa:    G. Klapálka 1846, Vsetín
telefon:   571 436 284
e-mail:     dpd.ohradavs@centrum.cz 
kontakt:  Jaroslava Štachová

Předmět činnosti:
Ubytování starých a invalidních občanů, 
základní péče, ostatní služby – dovoz a po-
dávání obědů, praní, žehlení, pedikérské a 
kadeřnické služby – jsou poskytovány na 
požádání za úhradu. Kulturní akce, odborné 
přednášky, cvičení aj.

Dny pro občany: pondělí a středa – podle 
potřeby každý den

DOMOV - PENZION PRO DŮCHODCE 
– VSETÍN RAFANDA

adresa:    Tyršova 1271, Vsetín
telefon:   571 413 202
e-mail:    dpd.rafandavs@centrum.cz 
kontakt:  Jaroslava Štachová

Předmět činnosti: 
Ústavní sociální péče pro seniory. Kulturní 
akce, odborné přednášky, cvičení.

Hodiny pro občany: pondělí – pátek  6.00  -  
14.30 hodin

Mezi začleněná zařízení Sociálních služeb 
Vsetín patří i následující domovy pro seniory 
z oblasti Vsetínska:

DOMOV DŮCHODCŮ - KAROLINKA

adresa:    Bzové 308, 756 05 Karolinka
telefon:   571 459 100
e-mail:     dd.karolinka@centrum.cz 
kontakt:  Ing. Martin Hladký

DOMOV - PENZION PRO DŮCHODCE 
– HALENKOV

adresa:    Halenkov 3, 756 03 Halenkov
telefon:   571 457 051
kontakt:  Pavel Kopecký

DOMOV - PENZION PRO DŮCHODCE 
– VELKÉ KARLOVICE

adresa:    Tísňavy, 756 00 Velké Karlovice
telefon:   571 444 058
kontakt:  Ing. Martin Hladký



- 22 -

STACIONÁŘ, o.s. – DOMOV PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ S POSTIŽENÍM

adresa:    Jasenická 1362, 755 01 Vsetín
telefon:    571 424 850
e-mail:     vs-stacionar@quick.cz,
                http://web.quick.cz/vs-stacionar 
kontakt:   Lýdie Srbová, DiS. 

Předmět činnosti:
Týdenní stacionář pro děti od 6ti let neome-
zeně, respitní péče

Popis činnosti:
Cílem služby je rozvíjet a povzbuzovat 
smysluplný rozvoj osobnosti, pomoci uži-
vatelům začlenit se co nejlépe do běžného 
života a pomoci  jim překonat jejich handi-
cap. Vzhledem k tomu, že naše zařízení po-
skytuje služby  osobám s různým druhem 
postižení, klademe důraz na individuální 
přístup ke každému z nich a rozvíjíme jejich 
schopnosti a dovednosti  s ohledem na jejich 
specifické potřeby. Naším cílem je upevňo-
vat  hygienické návyky uživatelů, vést je 
k samostatnosti, zvyšovat jejich sociální 
adaptabilitu a zlepšovat prvky komunikace.

Nabízíme:
- individuální přístup ke každému uživateli 

služby
- opakování trivia a všech dosud získaných 

znalostí a dovedností
- výchovné činnosti (práce v keramické 

dílně, výtvarné a textilní práce)
- dramaticko hudební činnost
- výlety, rekreační a ozdravné pobyty
- psychologickou službu
- logopedickou péči
- duchovní péči

Do své péče přijímáme zpravidla děti a mlá-
dež od 6 do 26 let s lehkým a středním stup-

něm mentálního postižení a kombinovanými  
vadami.
Nynější uživatelé služby jsou osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením ve 
věku od 9 let výše. Současní uživatelé, kteří 
mají zájem o naši službu, zde najdou domov 
trvale. Kapacita je 11 osob.

Provoz: od pondělí 7.30 hod do pátku 18.00 
hodin

SVAZ DIABETIKŮ ČR, 
územní organizace Vsetín

adresa:    Benátky 1890, Vsetín 
telefon:   571 418 688 
kontakt:  Zdeňka Urbanová

Předmět činnosti: 
Poradenské a konzultační služby, organizo-
vání edukačně preventivních pobytů, plavání 
a rehabilitační cvičení, metodické zájezdy, 
turistika, 1x do měsíce edukačně motivační 
program s lékaři. Kancelář je umístěna 
v DPS Pod Žamboškou 1579. Celoroční 
program činnosti je uveřejněn na nástěnkách 
u lékařek diabetoložek MUDr. Medkové a 
MUDr. Zbrankové.

Návštěvní hodiny: každý čtvrtek od 15.00 do 
16.00 hodin mimo letní měsíce 

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A 
NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR, 
základní organizace Vsetín

adresa:    Na Kamencoch 1332, Vsetín 
telefon:   571 424 370
kontakt:  Jaroslava Ondriášová 
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Předmět činnosti:
Poskytování služeb sluchově postiženým 
občanům. Ochrana a obhajoba potřeb, práv 
a zájmů sluchově postižených občanů. Účast 
na sociální rehabilitaci a integraci sluchově 
postižených. Pomoc při výměně baterií do 
sluchadel, pomoc při vyřizování příspěvků. 
Dvakrát ročně pobytové akce – učení odezí-
rání -  logopedie. Každý rok – aktiv držitelů 
sluchadel – předvádění. Velmi dobrá a úzká 
spolupráce s MUDr. Brandovou.

Hodiny pro občany: každé pondělí od 8.00 
do 12.00 hodin a každé II. a IV. pondělí až 
do 15.00 hodin

SVAZ POSTIŽENÝCH 
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, 
základní organizace Vsetín

adresa:    Na Kamencoch 1332, Vsetín
telefon:   571 414 699
kontakt:  Marie Jarošová

Předmět činnosti: 
Péče o zdravotně postižené civilizačními 
chorobami, ozdravné a rehabilitační pobyty. 
Základní organizace sdružuje také ženy 
s onkologickým postižením v Klubu ONKO 
DUHA s celookresní působností.
Návaznost na pacienty MUDr. Zdeňka Ja-
náčka – zdravotní sestry předávají kontakt.
Paní Jarošová s paní Raškovou jsou 
k dispozici všem. Mají spojení s Ligou proti 
rakovině.

Hodiny pro občany: každé II. úterý v měsíci 
od 10.00 do 12.00 hodin

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 

V ČR, městská organizace Vsetín

adresa:   Smetanova 1484 (2. patro), Vsetín
telefon:  571 410 329, 736 254 665 
e-mail:    stpvsetin@volny.cz, 
               http://stp.unas.cz  
kontakt:  Alena Zubková

Předmět činnosti: 

Zajišťování a organizace ozdravných akcí 
pro postižené - rekondiční pobyty, rehabili-

tační plavání. Volnočasové a vzdělávací

aktivity, osvětová činnost.

Pro klienty je otevřena kancelář denně od 

8.00 do 12.00 hodin na výše uvedené adrese. 
Zde provádí poradenskou činnost.

VZDĚLÁVACÍ A KOMUNITNÍ 
CENTRUM INTEGRA VSETÍN o.p.s.

adresa:      Rybníky 1628, Vsetín
telefon:     571 411 957
e-mail:      podesva@zsintegra.cz
kontakt:    Ing. Libor Podešva, Ph.D.

Předmět činnosti: 
Zlepšování podmínek pro integraci osob 
s postižením do společnosti. 
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Projekty činnosti:

1. Poradensko informační centrum 
pomoci pro osoby se zdravotním 
postižením (PIC)

adresa:      Pod Žamboškou 920, Vsetín
telefon:     571 420 330
e-mail:      poradna@pic-vsetin.cz
                 http://www.pic-vsetin.cz 
kontakt:    Mgr. Martina Bierská

Popis činnosti:
Poradensko informační centrum pomoci pro 
osoby se zdravotním postižením:
- poskytuje pomoc a odborné poradenství 

osobám se zdravotním postižením (těles-
ným, sluchovým, zrakovým, mentálním), 
s poruchami komunikace, se specifickými 
poruchami učení, zadavatelům a poskyto-
vatelům sociálních služeb,

- poskytuje poradenství v oblasti pracovní a 
právní,

- analyzuje potřeby osob se zdravotním 
postižením,

- organizuje odborné semináře, školení a 
kurzy pro zadavatele a poskytovatele 
sociálních služeb,

- vydává odborné příručky a manuály pro 
zadavatele a poskytovatele sociálních 
služeb,

- provádí šetření bezbariérovosti objektů 
veřejnoprávních institucí, zdravotnických, 
kulturních a sportovních zařízení včetně 
přístupových cest s plánem vybudování 
bezbariérových tras, vypracování mapy a 
popisu těchto tras.

Provozní doba: pondělí – pátek  8.00 –
12.00, 13.00 – 16.00 hodin

2. Koordinační a informační centrum
(KIC)

adresa:  Jiráskova 419, Vsetín (do konce 
roku 2006 Rokytnice 428, tel. 571 
410 231)

telefon:  731 482 559
e-mail:    lumir.vavra@vkci.cz,
               http://www.vkci.cz 
kontakt:  Ing. Lumír Vávra 

Popis činnosti:
Koordinační a informační centrum vytváří 
prostor pro pravidelné školící, vzdělávací a 
volnočasové aktivity osob s postižením. 
Předmětem činnosti bude např. zajištění 
rekondičních, resocializačních a motivačních 
kurzů pro zdravotně postižené, vzdělávacích 
a osvětových programů atd.

ZDISLAVA VSETÍN, o.p.s.

adresa:   Nemocniční 955, Vsetín
telefon:  571 818 393, 777 565 030
e-mail: helena.petrouskova@letokruhy-vs.cz 
kontakt: Mgr. Helena Petroušková

Předmět činnosti: 
Komplexní domácí a hospicová péče pro 
seniory a zdravotně postižené. Pečovatelská 
a ošetřovatelská služba v domácnosti klienta. 
Zapůjčování kompenzačních pomůcek. 
Službu nabízíme celodenně, 7 dní v týdnu.
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2.2. Další organizace působící v sociální oblasti

ADOREA - DOBROVOLNICKÉ 
CENTRUM VSETÍN, o.s. 

adresa:   Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
telefon:  571 818 519, 603 475 418
e-mail:   dobrovolnik@adorea.cz,
              http://www.adorea.cz
kontakt: Ivana Tomečková

Předmět činnosti:
Dobrovolnické centrum ve Vsetíně působí 
jako zprostředkovatel mezi zájemcem o dob-
rovolnickou službu - dobrovolníkem - a 
organizací, která aktivity dobrovolníků vyu-
žívá ve své činnosti. 
Dobrovolník je člověk, který bez nároku na 
finanční odměnu poskytuje svůj čas, svou 
energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch 
ostatních lidí či společnosti. Je to osoba 
starší 15 let, pro výkon dobrovolné služby na 
území ČR, a starší 18 let, vykonává-li dobro-
volnickou činnost v zahraničí. Horní věková 
hranice není omezena.
Dobrovolník si sám určí, v jaké oblasti by 
chtěl pracovat i kolik času věnuje dobro-
volné činnosti. Dobrovolnické aktivity ne-
mají omezení - záleží jen na nápadu a kreati-
vitě dobrovolníka.
Dobrovolnické centrum spolupracuje s ne-
ziskovými organizacemi ve Vsetíně a jeho 
blízkém okolí, převážně sociálního zaměření, 
a realizuje v současnosti dva dobrovolnické 
programy: 

- akreditovaný program: Pomoc nezaměst-
naným, osobám sociálně slabým, zdravotně 
postiženým, seniorům, příslušníkům národ-
nostních menšin, osobám po výkonu trestu 
odnětí svobody, osobám drogově závislým, 
pomoc při péči o děti, mládež a rodiny 
v jejich volném čase. 

- neakreditovaný program: Dobrovolníci 
v nemocnici

Další aktivity dobrovolnického centra souvi-
sející s dobrovolnickou činností: vyhledávání 
a získávání dobrovolníků, příprava dobro-
volníků na vykonávanou činnost, školení 
dobrovolníků, smluvní ošetření dobrovol-
nické činnosti, supervize činnosti dobrovol-
níků, propagace dobrovolnictví, vedení da-
tabáze dobrovolníků a registru spolupracují-
cích organizací, realizace  dobrovolnických 
projektů.
Adorea - DC Vsetín je členem Koalice dob-
rovolnických iniciativ, kterou navenek repre-
zentuje Hestia - Národní dobrovolnické 
centrum v Praze.

Úřední hodiny:  pondělí 9.00 – 13.00 hod., 
úterý 13.30 – 17.30 hod., středa - pátek 8.00 
– 12.00 hod.

CYRILLOS, o.s.

adresa:    Dětská 1840, Vsetín
telefon:    777 062 732
e-mail:     cyrillos@seznam.cz
                http://www.cyrillos.cz 
kontakt:   Ing. Jan Plšek

Předmět činnosti:
Osvětová činnost v rámci prevence sociálně 
patologických jevů. Prevence proti drogám, 
HIV/AIDS, kampaně proti rasismu. Besedy, 
osvěta, vzdělávací akce a semináře zejména 
na školách. Cílová skupina – děti, mládež a 
široká veřejnost.
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, 
oblastní spolek Vsetín

adresa:   Ul. 4. května 252, Vsetín
telefon:  571 413 029
kontakt: Milan Sekáč

Předmět činnosti:
Zdravotnická školení (základní normy zdra-
votních znalostí), humanitární činnost, zdra-
votnická osvěta, dárcovství krve,  vzdělá-
vání mládeže (plošné proškolování, soutěž 
„Hlídek mladých zdravotníků“).

Hodiny pro občany: pondělí až pátek  7.00 –
14.30 hod.

MĚSTO VSETÍN - MĚSTSKÝ ÚŘAD 
VSETÍN, odbor sociálních věcí

adresa:    Svárov 1080, Vsetín
telefon:   571 491 111
e-mail:     alena.bekova@vs.inext.cz, 
               alena.bekova@mestovsetin.cz,
               http://www.mestovsetin.cz 
kontakt:  Mgr. Alena Beková

Předmět činnosti:
- rozhodovací činnost v oblasti dávek soci-

ální péče pro občany s nízkými příjmy a 
pro občany zdravotně handicapované,

- poradenství a výkon některých pravomocí 
v oblasti sociálně právní ochrany dětí a so-
ciální prevence,

- poradenství v oblasti sociálních služeb a 
bytových záležitostech, 

- přidělování bytů v domech s pečovatelskou 
službou.

Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hod.
Středa:   8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hod.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ 
PORADNA VSETÍN SVAZ 

adresa:    Hrbová 1561, Vsetín
telefon:   571 411 426
e-mail:    ppp@vs.inext.cz 
kontakt:  Mgr. Ema Vrchovská

Předmět činnosti:
Poskytování poradenství a preventivních 
služeb dětem a žákům ve školských zaříze-
ních zpravidla ve věku od 3 let do ukončení 
vzdělávání na střední škole. Participace na 
vzdělávacím procesu dětí a žáků zvláště v 
těch případech, kdy vzdělávací proces je 
nějakým způsobem znesnadněn. Přímá práce 
s dětmi, žáky a jejich rodiči formou individu-
ální či skupinové práce. Prevence sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže.

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA 
VSETÍN

adresa:    Mostecká 303, Vsetín
telefon:   571 497 426
e-mail:    mhromada@pms.justice.cz 
kontakt:  Mgr. Marek Hromada

Předmět činnosti:
Probační a mediační služba usiluje o zpro-
středkování účinného a společensky pro-
spěšného řešení konfliktů spojených s trest-
nou činností a současně organizuje a zajiš-
ťuje efektivní a důstojný výkon alternativ-
ních trestů a opatření s důrazem na zájmy 
poškozených, ochranu komunity a prevenci 
kriminality. Integrace pachatele, participace 
poškozeného, ochrana společnosti.
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SLOVO ŽIVOTA VSETÍN –
křesťanský sbor

adresa:    Mostecká 362, Vsetín
telefon:  736 158 088
e-mail:    marian.stanek@centrum.cz, 
               http://www.slovozivotavsetin.cz 
kontakt:  Marian Staněk

Předmět činnosti:
Zajišťování duchovní, diakonické a prak-
tické služby, sociální práce a koncepty vý-
stav. Integrace romské komunity. Schází se 
každou neděli v 9.00 hodin v Lidovém domě 
Vsetín, III. patro.

SPOLEČNOST PRO KOMUNITNÍ 
PRÁCI VSETÍN o.p.s.

adresa:    Svárov 1080, Vsetín
telefon:   571 491 554
e-mail:    info@spkp.cz, pavel.pelc@spkp.cz, 
               http://www.spkp.cz 
kontakt:  Ing. Pavel Pelc

Předmět činnosti:

- administrace grantových systémů města
- poskytování služeb neziskovým organiza-

cím (např. vedení databáze těchto organi-
zací, monitoring a informování o mož-
nostech získávání finančních prostředků, 
poradenství a pomoc při sestavování pro-
jektových žádostí)

- realizace vlastních projektů
- koordinace a administrace projektu Komu-

nitní plánování sociálních služeb, Zdravé 
město Vsetín a Bezpečná komunita Vsetín

- zpracovávání projektů a žádostí o dotaci 
včetně příloh ze všech dostupných domá-

cích i zahraničních zdrojů, včetně struktu-
rálních fondů EU

- pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, 
publikační, osvětová a poradenská činnost

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 –
11.30, 12.30 – 17.00 hod., ostatní pracovní 
dny 8.00 – 11.30, 12.30 – 14.30 hod. 

ÚŘAD PRÁCE VE VSETÍNĚ

adresa:    Pod Žamboškou 1024, Vsetín
telefon:   571 413 640, 571 412 321
e-mail:    posta.up@vs.mpsv.cz 
http://portal.mpsv.cz/sz/local/vs_info 

Předmět činnosti:
Realizuje služby pro znevýhodněné cílové 
skupiny na trhu práce v rámci aktivní poli-
tiky zaměstnanosti. Evidence uchazečů a 
zájemců o zaměstnání, poradenství, rekvali-
fikace, státní sociální podpora aj.

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 
hod., ostatní pracovní dny 8.00 – 13.00 hod.
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3. Informace o komunitním plánování sociálních služeb
3.1. Proces komunitního plánování sociálních služeb ve Vsetíně

Historie
Komunitní plánování sociálních služeb má ve městě Vsetíně již svou historii. Existuje usnesení 
Rady města Vsetína konaného dne 18. 2. 2003, kde Rada města Vsetína schvaluje účast města 
Vsetín v programech zaměřených na komunitní plánování sociálních služeb. Existují však i další 
realizované projekty s komunitním charakterem, které mají pozitivní dopad na měkké dovednosti 
v našem projektu. Jedná se o projekty Vsetín - Zdravé město a Místní Agenda 21 ve Vsetíně, na 
kterých Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. již od svého založení spolupracuje s městem 
a v rámci kterých probíhají snahy o zapojení veřejnosti do života města. Díky projektu Vsetín -
zdravé město zde existuje dokument - Akční plán zdraví a kvality života, který se člení do sedmi 
sekcí: Životní prostředí, Sociální oblast, Školství a vzdělávání, Kultura a volný čas, Prosperita a 
podnikání, Strategický rozvoj a Prevence. V každé z těchto sekcí se sejdou dvakrát ročně zástupci 
organizací působících ve městě a také široká veřejnost, která má právo vznést námitky či 
požadavky ke každé sekci Akčního plánu. Jedná se o prezentaci aktivit jednotlivých organizací 
před veřejností a také vůči městu, které následně aktivity zahrnuté v Akčním plánu finančně 
podporuje z grantového systému města.
Co se týče sociálních služeb a organizací ve městě, tak z 1. fáze projektu komunitní plánování 
sociálních služeb ve Vsetíně, kdy původní nositel projektu o.s. Ledňáček získalo v roce 2004 
dotaci z MPSV na zavádění procesu komunitního plánování, již máme výsledky v podobě 
zmapování terénu poskytovatelů sociálních služeb – tj. kdo byl aktivní v rámci jakých pracovních 
skupin, kdy některé se vůbec nepodařilo otevřít. Tímto máme eliminováno riziko, že budeme 
vytvářet pracovní skupiny, které posléze nebudou schopny se scházet či pracovat k dosažení 
výstupů. V roce 2005 se nepodařilo získat další finanční zdroje na projekt, a tak bylo z financí 
města pouze zaplaceno tazatelské šetření společnosti Agora CE pro sociální skupinu seniorů a 
zdravotně postižených. Nicméně výsledky tohoto tazatelského šetření dávají k dispozici spíše 
obecné trendy ve vývoji vnímání potřebnosti sociálních služeb, nedávají však k dispozici 
informace, které by se mohly stát podkladem pro rozhodování orgánů města. 

Přístup radnice k neziskovému sektoru a sociálním službám 
Aktivita v neziskovém sektoru ve Vsetíně je dána zejména přístupem radnice k podpoře 
neziskového sektoru a k sociálním službám, kdy se radnice zřekla provozování sociálních služeb 
ve vlastní režii a místo toho vytvořila mechanismy podpory a pomoci neziskovým organizacím 
provozujícím sociální služby na území města.
Ve městě Vsetíně v důsledku tohoto rozhodnutí existuje velké množství zejména neziskových 
organizací a institucí zabývajících se sociální problematikou (cca 30), jejichž činnosti se ale 
mnohdy překrývají, prolínají. Proto je zde potřeba komunitně proplánovat sociální služby 
v tržním pojetí, které svou činností zastřeší aktivity těchto organizací, nejprve ve spádovém území 
Vsetínska. Jejich působnost se však postupem času, a děje se tak i nyní, bude rozrůstat i do celého 
mikroregionu i za jeho hranice. Pro takovou expanzi svědčí i fakt, že tyto organizace jsou samy 
schopny projektově řešit a řídit své aktivity, a ty, které tyto zkušenosti ještě nemají, se mohou se 
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žádostí o zpracování projektů do Operačních programů strukturálních fondů EU obrátit na mj. 
k tomuto účelu založenou Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.

3.2. Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska (KPSS)

Výchozí situace a zdůvodnění projektu
Ve městě Vsetíně jsou mimo jiné realizovány projekty Vsetín - Zdravé město a Místní Agenda 21
ve Vsetíně, na kterých Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. již od svého založení 
spolupracuje a v rámci kterých probíhají snahy o zapojení veřejnosti do života, kde všichni 
občané řešeného území mají možnost se vyjádřit k celkovému dění v oblasti. 
Projekt KPSS Vsetínska je však založen na zcela jiném přístupu, metodice a obsahové hloubce 
jednotlivých aktivit. Projektem se v konečném důsledku vytvoří partnerství mezi triádou (tj. 
trojúhelník 3 aktérů v procesu KPSS – zadavatel, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb) 
vertikálně i horizontálně, tj. mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb, dále se zjistí 
skutečné potřeby uživatelů sociálních služeb ve spádové oblasti města a těm se pak uzpůsobují 
kapacity sociálních služeb. Pro sběr informací chceme kromě klasických forem využít i odlehčené 
formy zapojení neangažované veřejnosti na neformálních akcích - kampaních. Výstup v podobě 
Akčního komunitního plánu sociálních služeb prospěje zejména konečným uživatelům, protože 
jim prioritně nastaví kvalitně i kapacitně takové služby, o které mají zájem. Uživatelé si tudíž sami 
určují pod odborným metodickým vedením podobu sociálních služeb tak, aby byla 
maximalizována jejich prospěšnost co největšímu počtu obyvatel v požadované kvalitě.

Všeobecný cíl projektu
Smyslem projektu je v konečném důsledku zvýšit kvalitu života občanů Vsetínska. To nastane na 
základě objektivních rozhodnutí orgánů samospráv v rámci zvolené problematiky sociálních 
služeb. Objektivními se mohou stát tato rozhodnutí tehdy, jestliže existují informace od občanů, 
jaké sociální služby v oblasti chtějí využívat, chtěli by využívat či výhledově budou využívat. 
Takové sociální služby a jejich formy budou podporovány. Tyto informace se zjišťují v projektu 
na bázi komunitního plánování sociálních služeb, kdy do rozhodování o optimálním nastavení 
sociálních služeb zasahují všechny 3 složky triády – zadavatel, poskytovatelé i uživatelé sociálních 
služeb. 
Výstupem je pak adekvátní nabídka služeb a zlepšení kvality života v řešené oblasti pro širší 
spektrum obyvatel, zejména se však jedná o minority ohrožené sociální exkluzí, tj. vyloučením ze 
společnosti ve snaze je aktivovat a integrovat do komunity. Jelikož se jedná o rozsáhlý projekt s 
cílovou skupinou analyticky zastoupené veřejnosti Vsetínska, jsou do projektu zapojeni stěžejní 
partneři z řad poskytovatelů sociálních služeb, kterými jsou ve zkrácených názvech Charita 
Vsetín, Diakonie Vsetín a Elim Vsetín, dále také z řad uživatelů sociálních služeb i partneři z obcí 
ve spádové oblasti Velkokarlovicka, jejichž oblast je projektem také řešena.
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Specifické cíle projektu
Specifickými cíli jsou milníky, které vedou k dosažení všeobecného cíle projektu, jako jsou:

 vytvořit Akční komunitní plán sociálních služeb, který bude založen na skutečné potřebě 
sociálních služeb u občanů,

 vytvořit fungující komunikační organizační strukturu pro kontinuální zjišťování potřeb 
sociálních služeb v řešené oblasti,

 vytvořit funkční místní partnerství a spolupráci mezi subjekty působícími v sociální 
oblasti za účelem společného řešení problematiky sociální integrace, 

 vytvořit relevantní podklady pro rozhodování orgánů samospráv,

Pro koho je projekt v konečné fázi určen
Hlavní cílové skupiny projektu vyplývají z rozložení pracovních skupin, jimiž se projekt zabývá. 
Jsou to následující 3 pracovní skupiny:
1. skupina - Zdravotně postižené osoby se speciální samostatnou podskupinou Senioři.
2. skupina - Ohrožené skupiny jako jsou osoby bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaní, 
absolventi škol a mladiství bez praxe, drogově závislí a děti a mládež ohrožení delikvencí. Jako 
speciální samostatná podskupina zde figuruje Rodina, resp. rodinní příslušníci.
3. skupina - Národností a etnické menšiny.
Odůvodnění dvou specifických podskupin je jednoduché. Senioři tvoří velkou část cílové skupiny 
zdravotně postižení. Rodinní příslušníci či obecně rodina zaujímají své specifické místo v 
ohrožených skupinách a jejich jednotlivých cílových podskupinách. Jedná se zejména o matky po 
návratu z mateřské dovolené, které tvoří velkou část cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. 
Nicméně i další ohrožené skupiny, jako jsou osoby bez přístřeší, drogově závislí a děti a mládež 
ohrožení delikvencí, mají své odůvodnění v rozpadu tradičního modelu fungování rodiny, proto 
chápeme celou problematiku této pracovní skupiny v kontextu ohrožení současné rodiny jako 
takové. 

Úspěšnost dosažení takových výstupů je poměřována zejména počtem zapojených partnerů 
projektu z řad poskytovatelů i z řad uživatelů sociálních služeb. Dá se říci, že čím větší je počet 
aktivovaných osob a organizací do projektu, tím větší je i kvalita projektu a ustanovená 
partnerství pomohou také ke kontinuálnímu šetření v oblasti vybavenosti a efektivitě sociálních 
služeb v řešené oblasti i v  budoucnu. 
Na dosažení co nejkvalitnějších výstupů se podílí celá organizační struktura projektu. Od nejnižší 
úrovně organizační struktury to je v pracovních skupinách asistent, v koordinační struktuře 
manažer projektu, v expertní skupině pak předseda Sociální komise Rady města Vsetín a 
v zastřešující politické skupině pak starosta města předsedající Radě města Vsetína. Hlavní osoba 
pro dosažení výsledku projektu je manažer projektu, který na realizační úrovni využívá nejvíce 
asistenta projektu a zapracovává podněty z expertního týmu. Pro dosažení větší míry zapojení 
uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb pak v projektu figuruje metodik, který je k dispozici 
jednak jako znalec sociální problematiky, tak také je znalý realizace projektů na komunitní 
plánování sociálních služeb i z jiných měst. 
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Organizační struktura projektu Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska

Celkové náklady, celkové uznatelné náklady
Celkové náklady jsou 2.695.560 Kč, veškeré náklady jsou uznatelné. 
Na první etapu projektu – Analytická fáze – připadá 1.494.025 Kč a trvá 10 měsíců.
Na druhou etapu projektu – Strategická fáze – připadá 1.201.535 Kč a trvá 12 měsíců.

Místo realizace projektu
Projekt je realizován ve spádové oblasti města Vsetína, kdy poskytovatelé sociálních služeb ve 
městě Vsetíně mají klientelu také z přilehlých obcí, nebo poskytují sociální služby v přilehlých 
obcích, čímž kapacitně obsluhují kromě uživatelů z města Vsetína také uživatele z přilehlých obcí. 
Jedná se tedy o město Vsetín a 3 velké obce z přirozené spádové oblasti Velkokarlovicka, které 
chtějí poskytovat sociální služby občanům. Jedná se o obce Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké 
Karlovice. Malé obce ležící mezi městem Vsetín a těmito obcemi využívají kapacit v některé 
z těchto obcí, takže také patří k řešené oblasti, nicméně nevstupují do projektu aktivně na úrovni 
starostů, kteří tudíž nebudou účastníky koordinačního týmu projektu. Jedná se o zbylých 6 obcí 
v této hlavní spádové oblasti: Ústí, Janová, Hovězí, Huslenky, Halenkov a Zděchov. Celkem tedy 
projekt bude řešit problematiku v 10 obcích.

Přínosy projektu
Celý projekt je inovativní v přístupu k občanovi, práci s ním a v systematickém zapojení 
neangažovaných a problematických minorit do dění v řešené oblasti. Dále je inovativní, i co se 
týče práce mezi jednotlivými poskytovateli při plánování budoucího podílu a rozložení kapacit na 
trhu se sociálními službami. U uživatelů zapojených do projektu vzrůstá jejich schopnost 
orientace v sociální problematice v řešené oblasti. Díky podpůrným školením na podporu 
integrace získávají lepší orientaci na trhu práce a zvyšují si svoje dovednosti v obecných 
oblastech, jako jsou komunikační dovednosti, osobní rozvoj, práce v týmu, zvládání krizových 
situací  a  efektivní využití volného času. Tyto 3 obecná školení na podporu sociální integrace 
jsou nabízena najednou dle zájmu pro všechny 3 pracovní skupiny. Dále se učí zacházet 
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s osobním počítačem, protože všechna práce ve skupinách a rozesílka materiálů je směřována 
přes toto médium. Získávají také nové postoje a návyky, díky vlastní aktivizaci vzrůstá jejich 
vnímaná identifikace s děním v oblasti a s náležitostí ke komunitě.
Pro poskytovatele sociálních služeb představuje přidanou hodnotu zmapování terénu pro 
poskytování různých forem sociálních služeb, práce uvnitř skupin, kdy se učí spolupracovat na 
dosažení celkového cíle při sledování svých dílčích cílů a zájmů, vzrůstá též povědomí o 
jednotlivých poskytovatelích, na základě kterého dochází k zefektivnění činnosti některých 
poskytovatelů či k přesunu finančních prostředků od zadavatele. 
Celkově pak má projekt přidanou hodnotu v efektivním nastavení sociálních služeb v řešené 
oblasti, v lepším využití zdrojů lidských i finančních, ve zvýšení zapojení cílových skupin obyvatel 
do komunity a minimalizaci výskytu sociálně patologických jevů v oblasti díky ustanovení 
pracovní aktivity v jednotlivých skupinách v tomto projektu. Na základě takových ukazatelů se 
poměřuje celkové zvýšení kvality života  v dané oblasti vzniklé v důsledku tohoto projektu.

Výstupy projektu
Jelikož projekt Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska si klade za hlavní cíl zvýšení 
kvality života obyvatel, zejména osob ohrožených sociální exkluzí, je účelem projektu vytvořit a 
organizačně zabezpečit výstupy, jako jsou:

 zpracovaný Akční komunitní plán sociálních služeb obsahující i predikci vývoje 
požadavků na zajištění sociálních služeb ve střednědobém časovém horizontu,

 fungující komunikační organizační struktura pro kontinuální zjišťování potřeb 
sociálních služeb v oblasti,

 funkční místní partnerství a spolupráce mezi subjekty působícími v sociální oblasti za 
účelem společného řešení problematiky sociální integrace,

 zlepšení informovanosti o vnímaných potřebách sociálních služeb v oblasti,
 nastavení komunikace se zvolenými skupinami obyvatel a vytvoření relevantních 

podkladů pro rozhodování orgánů samospráv,
 zkvalitnění životní úrovně obyvatel, uživatelů sociálních služeb.

Poskytování doplňujících informací o projektu
Případní zájemci o podrobnější detaily projektu si je mohou vyžádat u projektového manažera 
projektu Komunitní plánování sociálních služeb, kde po dohodě obdrží všechny informace dle 
jejich zájmu v ústní i písemné podobě formou e-mailu. Kontaktní osobou pro projekt je Ing. 
Petr Kozel, tel: 571 491 551, 739 529 448, e-mail: petr.kozel@mestovsetin.cz.

3.3. Zapojení uživatelů a veřejnosti do projektu

Vybrané principy metodiky pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR
Pro realizaci komunitního plánování sociálních služeb existují ustálené principy, které se obecně 
dodržují tak, aby mohla být řeč o komunitním plánování. V tomto oddíle uvádíme některé 
principy, které mají vztah k zapojování uživatelů a veřejnosti do projektu pro vytvoření lepší 
představy o způsobu realizace komunitního plánu. Jedná se o následující principy:
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Přání lidí je víc než normativy
Komunitní plán je především dohodou mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě 
sociálních služeb. Analýzy popisující stav sociálních služeb a jejich porovnání s normativy může 
být užitečnou pomůckou pro tuto dohodu, nemůže ji však nahradit.
Z účastníků komunitního plánování sociálních služeb jsou jednoznačně nejdůležitější uživatelé 
sociálních služeb, neboť pokud by jich nebylo, nebyli by poskytovatelé ani zadavatelé sociálních 
služeb. Na zapojování uživatelů je nutné klást od počátku největší důraz.
Cílem uživatelů je vést plnohodnotný a spokojený život, k jehož dosažení potřebují služby, které 
jsou poskytované lidsky, jsou dostupné fyzicky i finančně, jsou kvalitní a především jsou 
poskytovány s respektem k důstojnosti a jedinečnosti každého člověka. 
V procesu KPSS mají uživatelé jedinečnou, nezastupitelnou a nenahraditelnou roli. Především 
jedině oni mohou poskytnout důležité informace o kvalitě sociálních služeb. Bez jejich účasti 
nelze hodnotit efektivitu sociálních služeb. Uživatelé také mají ohromný potenciál ke svépomoci, 
která může v mnoha případech velmi vhodně uspokojovat nově vznikající potřeby a doplňovat 
mezery ve stávající nabídce služeb. Bez aktivní spolupráce uživatelů si nelze představit žádný 
systém pro průběžný sběr informací o nově vznikajících potřebách. 

Bez dohody není KPSS
Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se (přinejmenším) tři strany, tj. uživatelé, 
poskytovatelé a zadavatelé navzájem zavazují. Svobodný a informovaný souhlas musí být 
výsledkem svobodné rozpravy. Dohoda musí být nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu 
realizace odsouhlasených aktivit.

Posílení principů občanské společnosti
Každý má právo starat se o věci veřejné a společné. Komunitní plánování je z principu napojeno 
na městský (obecní) úřad čili zadavatele. Mnoho poskytovatelů a všichni uživatelé jsou mimo 
rámec tohoto úřadu. Komunitní plánování propojuje aktivitu občanů s rozhodováním na úřadě. 

Bez uživatelů není KPSS
Dosáhneme-li svobodného, aktivního a rovného zapojení uživatelů na všech úrovních, teprve 
tehdy můžeme hovořit o komunitním plánování sociálních služeb. Do té doby jde o užitečné 
kroky na přípravě komunitního plánování. Princip pozitivní diskriminace uživatelů je užitečný. 
Cílem pro uživatele je: „Už nikdy o nás bez nás“. 

Demokratická spolupráce
Do sociálních služeb můžeme dodržování lidských práv a demokratických principů zavést jedině 
tehdy, budeme-li je sami dodržovat. V komunitním plánování má přednost souhlasné rozhodnutí 
– tj. „dokud nesouhlasí všichni, není odsouhlaseno nic“. Hlasování je nouzový prostředek, jímž 
přiznáváme, že se neumíme dohodnout.
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Vše je veřejné
Komunitní plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění 
v komunitním plánování jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a 
výstupech komunitního plánování jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu. 

Svoboda vyjadřování
Každý má právo se vyjádřit a každý má právo mluvit. Je legitimní mluvit za sebe samotného i bez 
pověření, funkce či mandátu od zájmové skupiny. Tato svoboda se ovšem musí řídit pravidly 
stanovenými facilitátorem tak, aby nebyla zatěžující pro ostatní a pro realizaci výstupů 
z jednotlivých setkání.

Rovnost mezi všemi účastníky
Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy komunitního plánování musí 
zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Jedině pak je možná 
spolupráce, při níž jsou ke společnému prospěchu využity jedinečné znalosti, zkušenosti, 
dovednosti a nakonec i formální a mocenská postavení jednotlivců.

Průběh je stejně důležitý jako výsledek
Kvalitně probíhající proces komunitního plánování je pro komunitu stejně přínosný jako vlastní 
plán. Kvalita výstupů komunitního plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu.

Cyklický proces
Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a je 
nutné se jimi znovu zabývat na nové úrovni vývoje.

Hledání nových lidských a finančních zdrojů
Na služby, které chceme, si musíme zajistit peníze. Získávání finančních prostředků není možné 
bez konkrétního plánu. Při hledání zdrojů je nutné zohlednit již vytvořené a osvědčené. Řešení, 
v něž komunitní plán vyústí, budou kompromisem přání a možností místních lidských a 
finančních zdrojů. Hranice tohoto kompromisu však nejsou dány zvenčí. 

Řešit dosažitelné
Komunitní plánování může být zaměřeno na jeden nebo více problémů v sociální oblasti. Šíře 
záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a lidským i 
materiálním zdrojům.

Zapojení veřejnosti
Veřejností rozumíme všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování a 
poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci.3 Je nutné 
připomenout, že každý občan je potenciálním uživatelem sociálních služeb. Uživatelem sociálních 
služeb se může stát překvapivě rychle kdokoliv. 

                                                
3 Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb, MPSV 2004
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Veřejnost může doplnit zcela nové náměty a potřeby, které se v pracovních strukturách neobjeví, 
a může také podpořit přijetí změn v místním systému sociálních služeb. Veřejnost je nutné o 
plánovacím procesu informovat a zapojovat do něj. Zapojováním veřejnosti můžeme získat nové 
spolupracovníky, nápady i zdroje. Zapojení veřejnosti je základem pro transparentnost celého 
plánování. 

Zapojování veřejnosti obecně probíhá v 5 stupních účasti veřejnosti:
1. přístup veřejnosti k informacím,
2. aktivní informování,
3. konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění 

pozice veřejnosti k dokumentu),
4. spoluúčast veřejnosti na plánování,
5. vyhodnocení procesu KPSS z hlediska zapojení veřejnosti.

Ad 4. Spoluúčast veřejnosti při plánování
Základní pravidlo: 
Pracovní skupiny jsou klíčovým nástrojem zajištění spoluúčasti veřejnosti při KPSS.
Zpracovatel je povinen zajistit, aby se pracovních skupin účastnili zadavatelé, poskytovatelé a 
uživatelé sociálních služeb a další zájemci z neorganizované veřejnosti. 
K vytvoření pracovních skupin slouží úvodní seminář, kde je představen záměr zpracovávat 
KPSS a zároveň je nabídnuta zájemcům spolupráce na zpracování KPSS prostřednictvím 
pracovních skupin. Pro uspořádání úvodního semináře je nutné pečlivě identifikovat a pozvat 
zainteresované skupiny. V případě KPSS je vhodné uspořádat úvodní seminář po zpracování 
analytické části, kdy jsou již dostatečně zmapováni poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb 
v řešeném území.

Při zapojení veřejnosti do KPSS se dodržuje následující postup:
1. úvodní seminář
2. vytvoření pracovních skupin 
3. vytvoření informačních nástrojů a počátek konzultací  s veřejností
4. iniciovaná konzultace s veřejností k projednání analytické části dokumentu
5. veřejná diskuse k projednání návrhu strategické a implementační části
6. vyhodnocení procesu z hlediska účasti veřejnosti.

Kontakt pro veškeré informace
Celý postup zapojení veřejnosti a zpracování komunitního plánu sociálních služeb Vsetínska 
zabezpečuje Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., sídlící v budově MěÚ Vsetín, Svárov 
1080, kde se můžete dozvědět všechny relevantní informace, které jsou dostupné také 
elektronicky na stránkách společnosti www.spkp.cz v oddíle Komunitní akce.
Kontaktní osobou pro projekt je Ing. Petr Kozel, tel: 571 491 551, 739 529 448, e-mail: 
petr.kozel@mestovsetin.cz.
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4. Aktivity města v sociální oblasti
4.1. Poskytování sociálních služeb

Město Vsetín bylo do roku 2003 zřizovatelem a provozovatelem tří zařízení sociálních služeb –
Centra pro zdravotně postiženou mládež Čekanka ve Vsetíně - Rokytnici, Stacionáře pro 
zdravotně postižené děti na Kobzáňově ulici a Krizového centra na Hrbové. Z důvodu zajištění 
vyšší finanční spoluúčasti z jiných než městských zdrojů byly Čekanka v Rokytnici a Stacionář na 
Kobzáňově ulici předány občanskému sdružení Naděje, které je zkušeným zřizovatelem a 
provozovatelem mnoha obdobných zařízení sociálních služeb v celé naší republice. Služby 
Krizového centra pak převzala obecně prospěšná společnost Azylový dům pro ženy a matky 
s dětmi. Přímým poskytovatelem sociálních služeb ve městě jsou nestátní neziskové organizace a 
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Zlínského kraje. S odstupem času lze říci, že 
přenesení funkce poskytovatele do sféry nestátního neziskového sektoru bylo dobrým počinem, a 
to nejen z hlediska financování. Služby poskytované potřebným těmito zařízeními jsou na velmi 
dobré odborné úrovni.
Město samo je vlastníkem čtyř bytových domů s pečovatelskou službou (Pod Žamboškou 252, 
253 a Rybníky 1579, 1580). Jedná se o 156 nájemních bytů zvláštního určení sloužících k bydlení 
lidem, kteří jsou poživateli starobního či invalidního důchodu. Pečovatelské služby jsou zde 
poskytovány za úhradu Charitou Vsetín. Město je rovněž zakladatelem obecně prospěšné 
společnosti Azylový dům pro ženy a matky s dětmi a obecně prospěšné společnosti Společnost 
pro komunitní práci Vsetín.

4.2. Péče města o zajištění kvality sociálních služeb

Od 1. 1. 2007 nabývá účinnosti nový zákon o sociálních službách, který stanovuje všem 
subjektům poskytujícím sociální služby povinnost registrace u krajského úřadu a stanovuje 
podmínky této registrace. Registrace bude podmínkou pro získání dotací od státu i kraje. Sociální 
služby budou podléhat inspekci vykonávané krajskými úřady. Inspekci bude provádět nejméně 
tříčlenný tým odborníků, kteří nesmí být v pracovněprávním vztahu k žádnému z poskytovatelů 
sociálních služeb v kraji. Inspekce bude ověřovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb podle 
standardů kvality sociálních služeb, které budou mít republikovou platnost.
Město Vsetín v zájmu zajištění co nejvyšší kvality sociálních služeb poskytovaných občanům 
vyvíjelo již v minulosti snahu motivovat jejich poskytovatele ke včasnému zavádění těchto 
standardů do jejich praxe a část dotace, kterou jim každoročně poskytuje, účelově vázalo na 
provedení auditu kvality poskytovaných služeb prováděného v rámci ověřování navržených 
standardů. Organizace, které tímto zkušebním auditem prošly (např. Charita – pečovatelská 
služba, denní stacionář pro seniory, ELIM – Azylový dům, Agentura podporovaného 
zaměstnávání, Naděje - Čekanka v Rokytnici), dosáhly velmi dobrého výsledku. Do konce 
letošního roku proběhne audit u dalších poskytovatelů sociálních služeb (Charita – asistenční 
služba,  o.s. Stacionář - Domov pro děti a mládež s postižením ve Vsetíně - Luhu, Azylový dům 
pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Diakonie ČCE – Nízkoprahový klub pro romské děti a mládež, 
AuXilium – osobní asistence).
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4.3. Podíl města na vytváření podmínek pro poskytování sociálních služeb

Zajištění prostorového zázemí
Město Vsetín jako vlastník řady objektů přispívá k rozvoji sociálních služeb na svém území tím, 
že řadě organizací pronajímá nebytové prostory (např. o.s. Naděje, Centru pro zdravotně 
postižené Zlínského kraje, Agentuře podporovaného zaměstnávání ELIM, Diakonii ČCE). Na 
nájemné spojené s užíváním těchto prostor jim každoročně poskytuje dotace ve výši nájemného. 
V tomto roce je v městském rozpočtu vyčleněna na nájemné pro tyto organizace dotace ve výši
1.324.486 Kč. 
Některým poskytovatelům sociálních služeb město převedlo vlastnictví k různým objektům s tím, 
že ve smlouvách o převodu vlastnictví (kupních či darovacích) je sjednáno předkupní právo 
města pro případ, že by tyto organizace chtěly vlastnictví k objektům převést na jiný subjekt. 
Například Charitě Vsetín prodalo město dům na Palackého ulici čp. 135 za cenu 50.000 Kč,  
ELIMu darovalo budovu bývalé školy na Jasence, občanskému sdružení Na cestě darovalo 
budovu bývalé mateřské školy na Palackého ulici, Azylovému domu pro ženy  a matky s dětmi 
darovalo budovu bývalé mateřské školy na Hrbové. 

Finanční spoluúčast města na provozních výdajích
Město Vsetín poskytuje od roku 1995 dotace nestátním neziskovým organizacím na neinvestiční 
výdaje spojené s poskytováním sociálních služeb. Za účelem jednotného přístupu k těmto 
poskytovatelům schválilo Zastupitelstvo města Vsetína poprvé pro rok 2004 Program pro 
nestátní neziskové organizace na úseku sociálních služeb obsahující podmínky pro přiznání dotací 
z rozpočtu města. Tento program je zveřejněn na webových stránkách města. O jeho vyhlášení 
jsou poskytovatelé každoročně  informováni prostřednictvím Vsetínských novin. Své žádosti na 
období nadcházejícího kalendářního roku pak podávají na jednotném formuláři. Závěrečné 
hodnocení jednotlivých projektů provádí Sociální a zdravotní komise jako poradní orgán Rady 
města Vsetína. Na přípravě podkladů pro hodnocení jednotlivých projektů se spolupodílí odbor 
sociálních věcí městského úřadu a Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Přidělení dotací 
schvaluje jako součást rozpočtu pro nadcházející rok Zastupitelstvo města Vsetína.
Celková výše částky vyčleněná přímo pro podporu sociálních služeb pro rok 2006 činí 5.823.000   
Kč. V prvním kole grantového řízení bylo rozděleno 5.104.000 Kč. Částka 719.000 Kč byla 
ponechána v rozpočtové rezervě s cílem pomoci poskytovatelům, kteří se vlivem nedostatečného 
financování z jiných zdrojů dostanou do nesnází a jimi poskytované služby by tak mohly být 
ohroženy. Rada města Vsetína rozhodla v měsíci červnu 2006 o vyhlášení druhého kola 
grantového řízení.

Městem poskytnuté dotace v oblasti sociálních služeb (celkové výdaje vyjma dotací na 
nájemné placené městu)

Rok 2003 2004 2005 2006

Dotace (v Kč) 4.783.048 5.379.090 7.275.863 8.128.250
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5. Realizátoři projektu Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska
5.1. Nositel projektu: Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. 

SPOLEČNOST PRO KOMUNITNÍ PRÁCI VSETÍN O.P.S.

Nositelem projektu „Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska“ je Společnost pro 
komunitní práci Vsetín o.p.s., která tím pádem zodpovídá za správnou realizaci řešeného 
projektu.
Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (SPKP) byla založena představiteli města Vsetína 
v červnu roku 2004 a v současné době zaměstnává 8 pracovníků. Hlavní činnost společnosti je 
zaměřena na trvalé zlepšování podmínek práce neziskových organizací na území města Vsetína, 
zejména v oblastech přístupu k informacím, posílení absorpčních kapacit a možností využívání 
různých zdrojů financování vlastní činnosti neziskových organizací. 
Důležitým prvkem práce SPKP je projektová činnost, kde kromě práce na vlastních projektových 
záměrech je schopna poskytnout součinnost při přípravě i realizaci projektu, zejména pokud jde o 
procesní, realizační a finanční pohled na problematiku projektového řízení.

V prvním pololetí roku 2006  realizovala SPKP celkem 8 projektů přímo, v dalších 4 se účastnila 
partnersky. Finanční účast je vyjádřena částkou 17 mil. Kč.

YoungPool II Vsetín – vzdělávací program pro mladé nezaměstnané a matky vracející se na trh 
práce, vytvoření mostu mezi nezaměstnanými a zaměstnavateli v regionu prostřednictvím 
akvizicí.

Call Center Region – vzdělávací program pro nezaměstnané, zřízení telefonického centra, 
v budoucnu vznik nových pracovních míst, získávání nových investorů v regionu.

Vstávat, jde se do práce! –  rekvalifikační kurz pro nezaměstnané „Administrativní pracovník“, 
vznik 15 pracovních míst na MěÚ Vsetín a v Rodinném a mateřském centru Sluníčko.

Správci – rekvalifikační kurz pro nezaměstnané „Správce nemovitosti“, vznik 7 pracovních míst 
na základních školách a NNO na území města Vsetína.

Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska – příprava a realizace jednání v pracovních 
skupinách za účelem vytvoření komunitního plánu sociálních služeb a optimalizace sociálních 
služeb v oblasti Vsetínska za přítomnosti uživatelů, poskytovatelů i zadavatelů.
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Místní Agenda 21 – tvorba plánu udržitelného rozvoje území, dodržování stanovených kriterií 
místní Agendy 21 s důrazem na životní prostředí.

Zdravé město – realizace osvětových kampaní a akcí na podporu zdravého životního stylu (Dny 
zdraví), realizace veřejných projednávání a zpracování Akčního plánu zdraví a kvality života.

Bezpečná komunita - zvýšení informovanosti a změna postoje v problematice ochrany zdraví a 
prevence úrazů, pořádání kampaní jako Dny bez úrazu a Na kolo jen s přilbou.

Jako partner pak naše společnost vystupuje v projektech LARA – vytvoření metodiky lokálních a 
regionálních akčních komunitních plánů, Partnerství ve Zlínském kraji, Charta občana, C2ENET.

Mezi další aktivity SPKP patří:
- administrace grantových systémů města Vsetína
- poskytování služeb neziskovým organizacím jako např. vedení databáze těchto organizací, 

monitoring a informování o možnostech získávání finančních prostředků, poradenství a pomoc 
při sestavování projektových žádostí aj.

- pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, publikační, osvětová a poradenská činnost

KONTAKT:
Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.
adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín (budova městského úřadu)
tel: 571 491 554
e-mail: info@spkp.cz 
web: http://www.spkp.cz 

Činnost SPKP finančně podporují:
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 5.2. Partner projektu: Diakonie ČCE – středisko ve Vsetíně

  středisko ve Vsetíně
Z rozhodnutí expertního týmu projektu „Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska“, 
kterým je Sociální a zdravotní komise Rady města Vsetína, byla dne 23. 3. 2006 vybrána jako 
partner projektu Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko ve Vsetíně. V projektu 
zastává roli garanta pracovní skupiny „Etnické menšiny“. V rámci svých pravomocí poté 
reprezentuje činnost dané pracovní skupiny v řídící skupině projektu, která je za správnou 
realizaci celého projektu zodpovědná.
Diakonie (z řeckého diakonein - sloužit) Českobratrské církve evangelické je nevládní křesťanská 
charitativní organizace, která nabízí sociální, zdravotnické, duchovní a pastorační služby člověku 
v nouzi. Středisko ve Vsetíně je jedním z 33 středisek Diakonie ČCE, které působí v různých 
regionech České republiky. Služby střediska ve Vsetíně se zaměřují na seniory a na menšiny.

Domácí péče a Denní stacionář
Cílem Domácí péče a Denního stacionáře (pro cca 8 seniorů) je pomoci lidem v prostředí jejich 
domova, místa, které důvěrně znají, není jim cizí a kde se cítí bezpečně. Odbornou 
specializovanou péči v domácnosti a ve stacionáři poskytuje zejména seniorům s poruchami 
paměti a orientace. Díky této pomoci je možné oddálit případnou hospitalizaci či ústavní péči. 
Služby jsou vykonávány na základě individuální dohody s rodinou (po domluvě i o víkendech a v 
noci). Ceny jsou smluvní, částečně hrazeny z dotací MěÚ Vsetín, Krajského úřadu Zlín, 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a sponzory. Službu poskytují celkem 4 pečovatelky.

ROMAklub
ROMAklub nabízí dětem a mládeži od 6 do 26 let bezpečný prostor, kde se mohou svěřit se 
svým trápením, najít podporu, pomoc nebo naplnění svého volného času. Je to nízkoprahový 
klub, který je otevřen každý všední den odpoledne. Denně přichází 30 až 40 romských dětí a 
mládežníků. Pracovníci ROMAklubu pro ně připravují různé aktivity v klubu, venku nebo v 
tělocvičně. Každý rok využívá nabídky ROMAklubu přes 130 dětí a mládežníků. Pracuje s nimi 
celkem 5 zaměstnanců střediska.

Komunitní centrum
Komunitní centrum má za úkol poskytovat sociální služby Romům. Dopolední hravě vzdělávací 
program je určen dětem od 3 do 5 let a jejich rodičům. Hlavním cílem je pomoci připravit 
předškolní děti na vstup do základní školy a k přípravě dětí motivovat také jejich rodiče.
V podvečerních hodinách slouží centrum pro dospělé Romy, kterým centrum nabízí neformální a 
tvořivá setkávání, vzdělávací a osvětové programy a sportovní aktivity. Nabídky služeb 
komunitního centra využívá 20 – 25 předškoláků a  více než 80 dospělých Romů. Pracují s nimi 
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celkem 4 zaměstnanci střediska. Součástí práce je také Kontaktní místo, v rámci kterého 
pracovníci pomáhají uživatelům s písemnou korespondencí, formuláři a internetem.

Vzdělávací centrum
Vzdělávací centrum má za úkol poskytovat sociální služby romským dětem ze ZŠ formou 
odpoledního doučování. Nabídky služeb centra využívá přes 30 školáků. Pracují s nimi celkem 4 
zaměstnanci střediska.

Terénní práce
Terénní práce spočívá zejména v navazování a budování kontaktů s Romy s cílem pomoci 
rodinám při řešení aktuálních i dlouhodobých nesnází a zjišťování aktuálních a konkrétních 
potřeb romské komunity. 

Akce pro širokou veřejnost a uživatele služeb Diakonie ČCE
Výstavy, hudební a taneční vystoupení, besedy a setkání, dny otevřených dveří, sběr šatstva, 
sportovní turnaje, Společně – plesání s Diakonií, Společně při hudbě, Pochod s broučky, 
Drakiáda, zážitkové akce apod.

KONTAKT:
Diakonie ČCE – středisko ve Vsetíně
adresa: Palackého 156, 755 01 Vsetín
tel: 731 517 257
e-mail: vsetin@diakoniecce.cz
web: http://www.diakonievsetin.cz

Činnost Diakonie ČCE – střediska ve Vsetíně je podporována Evropskou unií, MPSV ČR, 
MŠMT ČR, MěÚ Vsetín, KÚ Zlín, F-nadací, Via – nadací  a dárci.
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5.3. Partner projektu: ELIM Vsetín

ELIM Vsetín
Odpočinek pro unavené, pomoc pro opuštěné

Z rozhodnutí expertního týmu projektu „Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska“, 
kterým je Sociální a zdravotní komise Rady města Vsetína, byl dne 23. 3. 2006 vybrán jako 
partner projektu ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii, organizační jednotka 
Vsetín. V projektu zastává roli garanta pracovní skupiny „Ohrožené skupiny“. V rámci svých 
pravomocí poté reprezentuje činnost dané pracovní skupiny v řídící skupině projektu, která je za 
správnou realizaci celého projektu zodpovědná.

KOMU POMÁHÁ

V azylovém domě:
- mužům, kteří se často ne vlastní vinou ocitli bez střechy nad hlavou, mají problémy se 
zabezpečením svého života.

V agentuře podporovaného zaměstnávání:
- nezaměstnaným, kteří
… jsou mentálně nebo fyzicky handicapovaní, duševně nemocní, bezdomovci, Romové
… potřebují pomoc při hledání práce a podporu první dny v zaměstnání
… skutečně chtějí pracovat

CO NABÍZÍ SVÝM KLIENTŮM

Azylový dům
Provozuje noclehárnu, azylový dům a dům na ½  cesty pro bezdomovce-muže.
Svým klientům nabízí:
- ubytování,
- sociální poradenství,
- individuální plánování průběhu služby,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktuální pomoc dle individuálních potřeb.

Agentura podporovaného zaměstnávání
V rámci agentury zaručuje ELIM osobní a lidský přístup všech pracovníků ke klientům.
Poskytuje služby sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením. Konkrétně se jedná o:
- vytvoření představy vhodného pracovního místa podle schopností a potřeb klienta,
- pomoc při vyhledávání zaměstnání, 
- nácvik důležitých dovedností - sepsání životopisu a průvodního dopisu, telefonování do firem, 

zvládnutí přijímacího pohovoru, komunikace se zaměstnavatelem atd., 
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- doprovod k přijímacím pohovorům,
- možnost spolupráce s rodinou nebo odborníky (lékař, psycholog, pečovatel atd.),
- pracovní asistence - první dny v zaměstnání můžeme pomáhat přímo na pracovišti.

Vzdělávání
Svým klientům ELIM nabízí také účast na vzdělávacích programech zaměřených na získání 
dovedností práce na PC, komunikačních schopností a základních znalostí sociální problematiky. 
Všechny kurzy jsou pro účastníky zcela zdarma.

- Kurzy práce na počítači:
Pro klienty azylového domu. 50 hodin kurzu práce na počítači. Získání znalostí pro obsluhu 
počítače, programů Word, Excel, internetu.

- Motivační kluby: 
Skupinová setkání lidí s handicapem, kde mohou společně probrat pracovně-právní témata, 
nacvičovat komunikaci a další dovednosti důležité pro získání zaměstnání, diskutovat a vzájemně 
se seznámit.

KONTAKT:
Azylový dům ELIM Vsetín
adresa: Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín
tel.: 571 432 624, fax: 571 431 900
e-mail: ad@elimvsetin.cz

Agentura podporovaného zaměstnávání ELIM Vsetín
adresa: Smetanova 1484 („Věžák“ u autobusového nádraží, 2. patro), 755 01  Vsetín
tel: 571 412 018; fax: 571 412 120
e-mail: apz@elimvsetin.cz

http://www.elimvsetin.cz

Činnost ELIMu Vsetín finančně podporují:
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5.4. Partner projektu: Charita Vsetín

  Charita Vsetín

Z rozhodnutí expertního týmu projektu „Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska“, 
kterým je Sociální a zdravotní komise Rady města Vsetína, byla dne 23. 3. 2006 vybrána jako 
partner projektu Charita Vsetín. V projektu zastává roli garanta pracovní skupiny „Zdravotně 
postižení“. V rámci svých pravomocí poté reprezentuje činnost dané pracovní skupiny v řídící 
skupině projektu, která je za správnou realizaci celého projektu zodpovědná.
Charita Vsetín působí jako oblastní charita. Svou činnost provozuje na území města Vsetína a v 
obcích v okruhu 20 km již od roku 1992. Rok 2005 byl pro Charitu Vsetín rokem zaměřeným na 
zvyšování kvality a zavádění standardů kvality sociálních služeb na všech střediscích. Přípravě na 
audit a dalšímu vzdělávání pracovníků se věnovaly též projekty finančně podpořené z fondů EU.

Projekt „Cesta ke kvalitě“
V roce 2005 bylo zřízeno nové pracovní místo managera kvality a realizována série školicích 
seminářů na témata standardů kvality. Od roku 2005 se jednou měsíčně schází realizační tým,
který je tvořen pracovníky Charity Vsetín a partnerských organizací a společně pro jednotlivé 
sociální služby tvoří metodiku dle doporučení MPSV. První službou, která absolvovala nezávislý 
audit kvality, byla pečovatelská služba a nato denní stacionář pro seniory.

Cíl projektu:
- zavádět standardy kvality sociálních služeb
- připravit jednotlivé sociální služby provozované Charitou Vsetín na dobrovolné audity kvality
- zvýšit kvalifikaci personálu
- realizovat vzdělávací aktivity pro zaměstnance Charity Vsetín a partnerské organizace
- společně s partnerskými organizacemi předávat „dobrou praxi“ při zavádění standardů kvality
- vytvořit nové pracovní místo „managera kvality“ pro Charitu Vsetín a materiálně jej vybavit
- prohloubit spolupráci s partnerskými organizacemi ELIM Vsetín, Naděje Vsetín, Azylový dům 

pro ženy a matky s dětmi

Projekt „Osobní asistenční služba – cesta k zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu 
práce“
V roce 2005 byli přijati noví osobní asistenti, kteří byli školeni i se stávajícími pracovníky v nově 
vytvořeném vzdělávacím programu. 

Cíl projektu: 
- rozšířit počet pracovních míst na pozici osobní asistent o 8 nových osob z řad dlouhodobě 

nezaměstnaných 
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- vytvořit a realizovat vzdělávací program pro osobní asistenty 
- aktualizovat standardy kvality ve službě osobní asistence 
- poskytovat osobní asistenční službu osobám s těžkým zdravotním postižením a tím umožnit 

přípravu na zaměstnání, samostatné bydlení a návrat pečujících na trh práce

Důraz na kvalitu se projevil také v získání akreditace Zlínského kraje na provozování služby 
osobní asistence. Od 1. ledna 2006 navíc převzala Charita Vsetín domy s pečovatelskou službou 
pro okrsek Vsetín a okolní obce.

KONTAKT:
Charita Vsetín
adresa: Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín
tel: 571 411 709
e-mail: charita_vsetin@quick.cz
web: http://www.vsetin.caritas.cz 

Činnost Charity Vsetín finančně podporují:
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Závěr

Právě jste dočetli publikaci „Přístup radnice k sociálním službám“, kterou pro vás připravila 
Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. v rámci projektu Komunitní plánování sociálních 
služeb Vsetínska. Součástí publikace je také katalog poskytovatelů sociálních služeb (kapitola 2.1), 
soupis spolupracujících organizací (kapitola 2.2) a popis procesu komunitního plánování 
sociálních služeb (kapitola 3).
Vyspělost společnosti se mimo jiné pozná podle toho, jak pečuje o své seniory a hendikepované 
spoluobčany. Pro město Vsetín je zabezpečení dostupnosti a kvality sociálních služeb prioritou. 
To je také vidět z objemu prostředků a činností, které město Vsetín podporuje (viz kapitola 4).
Kapitola 5 obsahovala informace o koordinátorovi a partnerech projektu komunitního plánování 
sociálních služeb.
Všechny zde uvedené texty si můžete také vyžádat v elektronické podobě u vedoucí odboru 
sociálních věcí Městského úřadu Vsetín (e-mail: alena.bekova@mestovsetin.cz) nebo u 
koordinátora projektu (e-mail: petr.kozel@mestovsetin.cz). Jim také můžete zaslat své názory, 
náměty a připomínky k publikaci. Publikaci je také možné získat v elektronické podobě na 
internetové adrese města Vsetín (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Publikace) a na 
internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz 
Dokumenty).

Společně s touto publikací je vydáván leták s mapou, v níž jsou zakreslena sídla jednotlivých 
poskytovatelů sociálních služeb. Leták kromě mapy obsahuje stručný návod, kam se obracet 
v jednotlivých sociálních situacích.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb za 
jejich nelehkou a velmi záslužnou práci. Poděkování patří také pracovníkům sociálního odboru 
městského úřadu a všem, kteří se podíleli na vydání této publikace. Rovněž děkujeme všem, kteří 
jakkoli přispěli nebo se zapojili či ještě zapojí do procesu komunitního plánování sociálních 
služeb.

Za kolektiv autorů:
Mgr. Alena Beková, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Vsetín,
Ing. Petr Kozel, koordinátor komunitního plánování sociálních služeb SPKP o.p.s.,
Ing. Milan Půček, MBA, tajemník Městského úřadu Vsetín.



���������	�
��	����	��	���������������
����	�����
����	����������������
�������������� 
 �!��"��#�$���	�
��	����	��	���������������
����	����

�,&��(��-�.%#" �����"#$�%&/���()*$/
%����	&��	���	���
�'�	�������(���)
*��
�����

�����0123452676824




