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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Sociální služby v našem městě zahrnují celou škálu činností, které 
jsou běžnému obyvateli téměř neviditelné a to je dobře, protože 
pomoc potřebným nemá být viditelná, slyšitelná a oslavovaná, má 
být především účinná.  

Na druhou stranu ale tenhle přirozený běh věcí sebou nese jedno 
riziko – občas máme my všichni, kdo pomáhající profese 
a profesionály nepotřebujeme, tendenci na ně zapomínat a brát je 
jako samozřejmost. Jaksi někde vzadu víme a tušíme, že tyto 
služby existují, nevnímáme však jejich existenci či neexistenci 
jako něco životně důležitého.  

Ovšem až do chvíle, kdy náš vlastní život sebou přinese situaci, 
kdy se na tuto účinnou pomoc zvenčí, musíme spolehnout sami.  

V tomto kontextu dnes vyprovázím do světa i publikaci, kterou 
právě držíte v rukou.  

Na jednu stranu je to strohý výčet organizací s patřičnými 
kontakty, který má pomoci nalézt službu, která je aktuálně třeba.  

Na druhou stranu je to velmi působivé čtení. Už při zběžném 
prolistování si čtenář uvědomí, kolik organizací a jednotlivců 
v našem městě pomáhá a slouží potřebným. Kolik je to lidských 
příběhů, kolik je to osudů, vzájemných vztahů, péče, lásky 
a trpělivosti.  

 



 

Všem těm, kdo dnes v našem městě pracují v sociálních službách, 
patří náš velký dík: uvědomujeme si, co pro vás je ještě práce 
a jaký díl už je nezištná a obětující péče. Jen to nezaznívá tak 
často, jak by bylo třeba.  

Děkujeme tedy.  

Radovan Necid 
starosta Velkého Meziříčí 
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ÚVODNÍ INFORMACE 
 
Co jsou sociální služby? 
Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu 
získat své místo ve společnosti, kde žijí. 
 
Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, definuje základní druhy a formy sociálních služeb. 
Sociální služby zahrnují: 

• sociální poradenství 
• služby sociální péče 
• služby sociální prevence 

 
Sociální poradenství 
 
Základní sociální poradenství 
Poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich 
nepříznivé sociální situace. 
Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech 
druhů sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy 
povinni tuto činnost zajistit. 

Odborné sociální poradenství 
Je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských 
a rodinných poradnách, 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.  
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Služby sociální péče 
 

Pečovatelská služba 
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 se poskytuje 
ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních 
sociálních služeb vyjmenované úkony. 

Tísňová péče 
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 
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. 

Podpora samostatného bydlení 
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 
Terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno 
v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit 
pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 
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Centra denních služeb 
Poskytují se 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 se 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 se 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 se pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Při poskytnutí 
ubytování, stravy, pomoci při osobní hygieně, při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu. 

Domovy pro seniory 
Poskytují se pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Domovy se zvláštním režimem 
Poskytují se 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. 
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Chráněné bydlení 
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. 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 
ústavní péče 
Poskytují se pobytové sociální služby osobám, které vzhledem 
ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci 
jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze 
zdravotnického zařízení ústavní péče. 

 
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. 

Raná péče 
Je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, 
poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je 
zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 
nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu 
rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické 
potřeby. 
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Telefonická krizová pomoc 
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. 

Tlumočnické služby 
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, které jsou 
propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. 

Kontaktní centra 
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 
Terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu 
poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví 
nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou 
sociální situaci vlastními silami. 

Intervenční centra 
Poskytují bezprostřední i následnou psychologickou, zdravotní, 
sociální a právní pomoc osobám ohroženým násilným chováním 
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ze strany osob blízkých nebo osob obývajících společné obydlí. 
Sociální služba v intervenčním centru je poskytovaná jako služba 
ambulantní, terénní nebo pobytová. Je–li poskytována pobytovou 
formou, pak zahrnuje také ubytování a stravu, nebo pomoc při 
jejím zajištění. 

Nízkoprahová denní centra 
Poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez 
přístřeší. 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku 
od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem 
služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením 
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí 
a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Noclehárny 
Poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají 
zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. 
Služby následné péče 
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 
Terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině 
s dítětem, u kterého 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. 
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 
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 trhu práce. Jejich účelem je 
podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností 
podporujících soběstačnost a začlenění do společnosti. 

Terapeutické komunity 
Poskytují pobytové služby 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 
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. 

Sociální rehabilitace 
Soubor specifických činností směřujících k dosažení 
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním 
postižením, 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 
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Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 
 
  

 

   
Druh 
služby: Odlehčovací služba  

     
Forma: terénní    
     
Charakteristika služby: 
V rámci terénní odlehčovací služby je poskytována domácí 
hospicová péče, jejímž posláním je podpora osobám v konečném 
stádiu nemoci a rodinám, které se doma o nemocného starají. 
Vlastní odlehčovací služba pak umožňuje poskytnout osobám, 
pečujícím o nemocného nebo starého člena rodiny, čas 
k regeneraci sil a k odpočinku. 
   
Adresa: Žďárská 612, 

592 31 Nové Město na 
Moravě 

Pracoviště: 
Nad Gymnáziem 464, 
594 01 Velké Meziříčí 

    
Kontakt: Ing. Petr Havlíček 

 – ředitel  
731 679 933 
566 615 196 

 MVDr. Olga Pospíšilová 739 507 587 
  
Email: petr.havlicek@hhv.cz 
 olga.pospisilova@hhv.cz 
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Domov pro seniory Mitrov 
 
 

 

 

   
Druh 
služby: Domov pro seniory  

     
Forma: pobytová    
     
Charakteristika služby: 
Sociální služba je poskytována jako celodenní pobytová 
(nepřetržitý provoz). 
Kapacita Domova pro seniory je 103 lůžek, Domova se zvláštním 
režimem je 27 lůžek. 
     
Adresa: Mitrov 1, 

592 53 Strážek 
    
Kontakt: Mgr. Josef Myslivec  

– ředitel 
566 591 813 
739 371 529 

  
Email: reditel@domovmitrov.cz 
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Domov pro seniory VELKÉ MEZIŘÍČÍ, p.o. 
 
  

 

   
Druh 
služby: Domovy pro seniory  
  
     
Forma: pobytová    
     
Charakteristika služby: 
Služba domov pro seniory je určená osobám nad 65 let, které mají 
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba domov se zvláštním režimem je určena osobám nad 50 let 
samostatně se pohybujícím, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu onemocnění demence, včetně demence Alzheimerova 
typu, a jejichž situace vyžaduje bezpečné prostředí oddělení 
domova se zvláštním režimem a pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby.  
     
Adresa: Zdenky Vorlové 2160, 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: Mgr. Vítězslav Schrek 

– ředitel 
736 523 653 

  
Email: schrek@domovvelkemezirici.cz 

 
  

mailto:schrek@domovvelkemezirici.cz
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Chaloupky, o.p.s. 
 
  

 

   
Druh 
služby: 

Sociální rehabilitace  

   
Forma: ambulantní  
     
Charakteristika služby: 
Nabízíme pravidelný program pro klienty postavený na principech 
zahradní terapie v nově zrekonstruovaném bezbariérovém areálu 
v Balinách u Velkého Meziříčí. Budeme pečovat o rostliny, 
zpracovávat úrodu ze zahrady, tvořit z přírodních materiálů 
a pracovat se dřevem. Čas bude vyhrazen i pro relaxaci v zahradě. 
Naším cílem je rozvoj smyslových, sociálních i pracovních 
dovedností klientů podle jejich individuálních možností. 
     
Adresa: Baliny 1 

Velké Meziříčí 
 

    
Kontakt: Hana Valová 608 635 561 
  
Email: hana.valova@chaloupky.cz 
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Charitní domov Moravec 
 
 

 

 

   
Druh 
služby: Domov pro seniory  

     
Forma: pobytová    
     
Charakteristika služby: 
Charitní domov poskytuje celoroční pobytové služby zajištěné 
nepřetržitě 24 hodin denně. Služby jsou poskytovány kněžím, 
řeholníkům, řeholnicím a ostatním seniorům (osobám, které 
dovršily 65. rok života) – mužům i ženám, kteří pro svůj věk, 
ztrátu nebo snížení soběstačnosti, nemohou uspokojovat své 
životní potřeby a ty nejsou ani jinak zabezpečovány.  
     
Adresa: Moravec 53, 

592 54 Moravec 
    
Kontakt: Ing. Vladimír Jindra 

Vedoucí charitního 
domova 

603 464 783 

  
Email: vedouci@charitamoravec.cz 
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Městys Křižanov 
 
 

 

 

   
Druh 
služby: Pečovatelská služba  

     
Forma: ambulantní, terénní   
     
Charakteristika služby: 
Služba je poskytována na území městyse Křižanova a v jeho 
místní části Bojanov. Další rozšíření poskytování služeb na 
občany z okolních obcí je možné po domluvě se zřizovatelem. 
 Služby jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytování 
pečovatelské služby a to jak ambulantně tak v terénu 
(v domácnosti klientů). 
     
Adresa: Dlouhá 103, 

594 51 Křižanov 
    
Kontakt: Květoslava Hanáková, DiS  

sociální pracovník 
566 543 443 
722 163 950 
722 163 951 
728 597 701 

  
Email: dpskrizanov@seznam.cz 
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Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Domácí hospicová péče 
 

 
   
Druh 
služby: Odlehčovací služba 

     
Forma: terénní    
     
Charakteristika služby: 
Cílovou skupinou jsou těžce nemocní a umírající lidé všech 
věkových kategorií, u kterých byla ukončena léčba vedoucí 
k uzdravení a není bezpodmínečně nutná hospitalizace. Zdravotní 
péči poskytují registrované zdravotní sestry a lékař se specializací 
v oboru paliativní medicíny. Službu odlehčovací sociální 
pracovník a pečovatelky. Dále je zajištěna pro pacienty též 
psychologická a duchovní péče. Pomoc a podporu poskytujeme 
i osobám blízkým. 
     
Adresa: Horní 22, 

591 01 Žďár nad Sázavou 
    
Kontakt: Marie Miličková  

– vedoucí 
739 389 244 

  
Email: marie.milickova@zdar.charita.cz 
Web: www.zdar.charita.cz 
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Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Charitní ošetřovatelská služba 
 

 
   
Druh služby: Zdravotní služby  
     
Forma: terénní    
     
Charakteristika služby: 
Zdravotní službu poskytují registrované zdravotní sestry na 
základě doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře, 
a to v domácím prostředí pacientů. Péče je poskytována ve 
spolupráci s rodinnými příslušníky pacienta nepřetržitě 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu, a je hrazena zdravotní pojišťovnou pacienta.  
     
Adresa: Poříčí 11 (Dům zdraví, kancelář u vstupních 

dveří) 
594 01 Velké Meziříčí 

    
Kontakt: Anna Janů  

– vrchní sestra  777 755 435 

 Zdravotní sestra pro 
Velké Meziříčí 

608 068 162 

  
Email: chos@zdar.charita.cz 
Web: www.zdar.charita.cz 
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Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Osobní asistence Velké Meziříčí 
 

 
   
Druh 
služby: Osobní asistence  

     
Forma: terénní    
     
Charakteristika služby: 
Osobní asistence Velké Meziříčí je terénní službou pro děti, 
dospělé a seniory s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. 
Posláním služby je zajistit těmto lidem podporu při naplňování 
jejich potřeb v jejich přirozeném prostředí tak, aby mohli žít 
běžným způsobem života. 
     
Adresa: Čechova 1660/30, 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: Mgr. Jaroslava Pavlíčková  733 755 870 
  
Email: oa.velmez@zdar.charita.cz 
Web: www.zdar.charita.cz 
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Sociální služby města VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
 
   

   
Druh 
služby: Odlehčovací služba  

     
Forma: pobytová    
     
Charakteristika služby: 
Pobytová odlehčovací služba – poskytuje čas na odpočinek, 
regeneraci sil pečující osobě a současně zajistí kvalitní péči osobě, 
o kterou je pečováno. Uživatelům zajišťuje nepřetržitou sociální 
službu, maximálně na 3 měsíce. Je poskytována seniorům 
a osobám s jiným zdravotním postižením od 18 let výše. 
     
Adresa: Zdenky Vorlové 2001, 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: 566 782 500   
 Mgr. Jana Jurková 

– ředitelka 
566 520 154 
603 967 714 

  
Email: ssm.vm@outlook.cz 
Web: www.ssmvm.cz 
 
  

mailto:ssm.vm@outlook.cz
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Sociální služby města VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
 
   

   
Druh 
služby: Pečovatelská služba  

     
Forma: terénní, ambulantní   
     
Charakteristika služby: 
Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba, která zajišťuje 
péči o vlastní osobu a běžné úkony v domácnostech občanů nebo 
ve středisku osobní hygieny v domě s pečovatelskou službou. 
Služba se poskytuje ve vymezeném čase. Poskytuje se seniorům, 
osobám s chronickým onemocněním a osobám se zdravotním 
postižením od 19 let výše. 
     
Adresa: Zdenky Vorlové 2001, 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: 566 782 500   
 Mgr. Jana Jurková  

– ředitelka 
566 520 154 
603 967 714 

  
Email: ssm.vm@outlook.cz 
Web: www.ssmvm.cz 
 
  

mailto:ssm.vm@outlook.cz
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Sociální služby města VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
 
   

   
Druh 
služby: 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

     
Forma: ambulantní    
     
Charakteristika služby: 
Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením podporuje aktivní život seniorů a osob se zdravotním 
postižením, s tělesným postižením a s mentálním postižením od 27 
let. Udržuje dovednosti, nabízí aktivity podle individuálních 
zájmů, vytváří příležitosti k navazování nových sociálních 
kontaktů. 
     
Adresa: Zdenky Vorlové 2001, 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: 566 782 500   
 Mgr. Jana Jurková  

– ředitelka 
566 520 154 
603 967 714 

 Bc. Dana Pospíšilová 566 782 505 
  
Email: ssm.vm@outlook.cz 
Web: www.ssmvm.cz 
 
  

mailto:ssm.vm@outlook.cz
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Zdeňka Lancmanová osobní asistent – pečovatel 
 
  

 

   
Druh 
služby: Pečovatelská služba  
  
     
Forma: terénní    
     
Charakteristika služby: 
Pečovatelská služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, se zdravotním postižením 
a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob. 
     
Adresa: Nad Sv. Josefem 1719/17, 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: Zdeňka Lancmanová 790 207 226 

604 869 998 
  
Email: karel.lancman@seznam.cz 
 
  

mailto:schrek@domovvelkemezirici.cz
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CÍLOVÁ SKUPINA 
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Centrum Kociánka Brno – pracoviště Březejc 
 
 

   
Druh 
služby: 

Denní stacionář  
Týdenní stacionář 
Sociálně terapeutické dílny 
Odlehčovací služby 

 

     
Forma: ambulantní, pobytová   
     
Cílová 
skupina: 

Osoby s mentálním postižením, tělesným 
a kombinovaným postižením 

     
Charakteristika služby: 
Hlavním cílem všech našich poskytovaných služeb je zajištění 
plného rozvoje osobnosti našich uživatelů, jejich schopností 
a nácvik potřebných dovedností, aby byla co nejvíce snížena jejich 
závislost na podpoře okolí.  
Podporujeme co nejvyšší míru sociálního začlenění uživatelů 
a jejich odpovídající účast na společenském životě. Příprava na 
začlenění a na budoucí povolání je realizována ve spolupráci se 
Základní a Střední školou Březejc, které sídlí v pronajatých 
prostorách pracoviště Březejc. 
     
Adresa: Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: Marie Doležalová  

– vedoucí CK 
pracoviště Březejc 

566 522 089 
720 118 147 

  
Email: dolezalova@dsbrezejc.cz 
Web: www.dsbrezejc.cz 
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Domov Kamélie Křižanov, příspěvková 
organizace 
 
 

   
Druh 
služby: 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Chráněné bydlení 

     
Forma: pobytová   
     
Cílová 
skupina: 

Osoby s mentálním postižením a přidruženými 
kombinovanými vadami 
Osoby s lehkým a středně těžkým mentálním 
postižením a přidruženými kombinovanými 
vadami 

     
Charakteristika služby: 
Domov Kamélie Křižanov poskytuje nezbytnou podporu lidem 
s mentálním postižením na cestě k běžnému způsobu života 
s ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti. Zařízení má 
registrované dvě sociální služby, které zajišťuje tým pracovníků, 
kteří poskytují pomoc a podporu obyvatelům při běžných 
úkonech, včetně zdravotní, aktivizační a rehabilitační péče – 
Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení. 
     
Adresa: Zámek 1, 594 51 Křižanov 
    
Kontakt: Mgr. Silvie Tomšíková  

– ředitelka 
566 543 401 
774 369 100 

  
Email: reditelka@domovkamelie.cz 
Web: www.domovkamelie.cz 
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Domov pro seniory VELKÉ MEZIŘÍČÍ, p.o. 
 
  

 

   
Druh 
služby: Domovy se zvláštním režimem  

     
Forma: pobytová    
     
Cílová 
skupina: 

Osoby s chronickým onemocněním 
Osoby s chronickým duševním onemocněním 

     
Charakteristika služby: 
Služba domov se zvláštním režimem je určena osobám nad 50 let 
samostatně se pohybujícím, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu onemocnění demence, včetně demence Alzheimerova 
typu, a jejichž situace vyžaduje bezpečné prostředí oddělení 
domova se zvláštním režimem a pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby.  
     
Adresa: Zdenky Vorlové 2160, 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: Mgr. Vítězslav Schrek 

– ředitel 
561 201 572,  
736 523 653 

  
Email: schrek@domovvelkemezirici.cz 
Web: www.domovvelkemezirici.cz 
  

mailto:schrek@domovvelkemezirici.cz
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Hospicové hnutí – Vysočina, o.s. 
 

 

   
Druh 
služby: 

Odlehčovací služby – 
domácí hospicová péče  

     
Forma: terénní    
     
Cílová 
skupina: 

Osoby s onkologickým onemocněním 
v terminálním stádiu 

     
Charakteristika služby: 
V rámci terénní odlehčovací služby je poskytována domácí 
hospicová péče, jejímž posláním je podpora osobám v konečném 
stádiu nemoci a rodinám, které se doma o nemocného starají. 
Vlastní odlehčovací služba pak umožňuje poskytnout osobám, 
pečujícím o nemocného nebo starého člena rodiny, čas 
k regeneraci sil a k odpočinku. 
   
Adresa: Žďárská 610, 

592 31 Nové Město na 
Moravě 

Pracoviště: 
Nad Gymnáziem 464, 
594 01 Velké Meziříčí 

    
Kontakt: Ing. Petr Havlíček  

– ředitel  
731 679 993, 
777 950 199, 
566 615 196   

  
Email: petr.havlicek@hhv.cz 
Web: www.hvv.cz 
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Chaloupky, o.p.s. 
 
  

 

   
Druh 
služby: Sociální rehabilitace 

   
Forma: ambulantní  
     
Cílová 
skupina: 

osoby s kombinovaným, mentálním a tělesným 
postižením 

     
Charakteristika služby: 
Nabízíme pravidelný program pro klienty postavený na principech 
zahradní terapie v nově zrekonstruovaném bezbariérovém areálu 
v Balinách u Velkého Meziříčí. Budeme pečovat o rostliny, 
zpracovávat úrodu ze zahrady, tvořit z přírodních materiálů 
a pracovat se dřevem. Čas bude vyhrazen i pro relaxaci v zahradě. 
Naším cílem je rozvoj smyslových, sociálních i pracovních 
dovedností klientů podle jejich individuálních možností. 
     
Adresa: Baliny 1 

Velké Meziříčí 
 

    
Kontakt: Hana Valová 608 635 561 
  
Email: hana.valova@chaloupky.cz 
Web: www.chaloupky.cz 
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Liga vozíčkářů 
 
 

 

 

   
Druh 
služby: Sociální rehabilitace  

     
Forma: ambulantní, terénní   
     
Cílová 
skupina: Osoby se zdravotním postižením 

     
Charakteristika služby: 
Posláním Ligy vozíčkářů je podporovat lidi se zdravotním 
postižením v každodenním životě, v práci, volném čase a při 
řešení obtížných situací, aby mohli žít podle svých představ. 
Věříme, že každý má svůj potenciál. 
     
Adresa: Novosady 879/109, 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: Mgr. Bc. Michaela Beranová 

– sociální pracovnice 
725 104 848 

  
Email: michaela.beranova@ligavozic.cz 
Web: www.ligavozic.cz/velke–mezirici 
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Oblastní charita Třebíč –  
Raná péče Třebíč 
 

 
   
Druh 
služby: Raná péče 

     
Forma: terénní, popř. doplněná ambulantní 
     
Cílová 
skupina: 

Rodiny s dětmi s mentálním, tělesným 
a kombinovaným postižením, rodiny s dětmi 
s poruchami autistického spektra, rodiny s dětmi 
s ohrožením vývoje. Děti ve věku 0 – 7 let. 

     
Charakteristika služby: 
Posláním Rané péče Třebíč je poskytovat komplex služeb 
orientovaný na podporu celé rodiny a podporu vývoje dítěte 
raného věku se zdravotním postižením či ohrožením ve vývoji na 
Třebíčsku, Jihlavsku, Znojemsku a v přilehlých regionech. 
     
Adresa: Karlovo nám. 41/30 (2.patro),  

Třebíč 674 01 
    
Kontakt: Mgr. Pavlína Kovářová  

– koordinátor Raná péče 
Třebíč 

606 860 551 

  
Email: ranapece@trebic.charita.cz 
Web: www.ranapecetrebic.cz 
  



39 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Domácí hospicová péče 
 

 
   
Druh 
služby: Odlehčovací služba 

     
Forma: terénní    
     
Charakteristika služby: 
Cílovou skupinou jsou těžce nemocní a umírající lidé všech 
věkových kategorií, u kterých byla ukončena léčba vedoucí 
k uzdravení a není bezpodmínečně nutná hospitalizace. Zdravotní 
péči poskytují registrované zdravotní sestry a lékař se specializací 
v oboru paliativní medicíny. Službu odlehčovací sociální 
pracovník a pečovatelky. Dále je zajištěna pro pacienty též 
psychologická a duchovní péče. Pomoc a podporu poskytujeme 
i osobám blízkým. 
     
Adresa: Horní 22, 

591 01 Žďár nad Sázavou 
    
Kontakt: Marie Miličková 

– vedoucí 
739 389 244 

  
Email: marie.milickova@zdar.charita.cz 
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Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního 
zdraví 
 

 
   
Druh služby: Sociální rehabilitace  
     
Forma: ambulantní, terénní   
     
Cílová 
skupina: 

Osoby s duševním onemocněním, popř. 
kombinace lehkého mentálního postižení 
a duševního onemocnění 

     
Charakteristika služby: 
Klub v 9 poskytuje sociální rehabilitaci pro dospělé osoby 
s duševním onemocněním. Doprovázíme uživatele k lékaři, na 
úřad, při vyřizování nutných pochůzek, trénujeme činnosti spojené 
s chodem domácnosti, poskytujeme poradenství při řešení běžných 
záležitostí, posilujeme pracovní dovednosti a smysluplné využití 
volného času a podporujeme uživatele ve zvládnutí režimu dne. 
Terénní i ambulantní služba je poskytována zdarma 
     
Adresa: Hornoměstská (vedle Billy), 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: Bc. Ivana Ptáčková  

– vedoucí zařízení 
777 756 410 
731 646 773 

  
Email: klubv9@zdar.charita.cz 
Web: www.zdar.charita.cz 
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Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Nesa – denní stacionář 
 

 
   
Druh 
služby: Denní stacionář  

     
Forma: ambulantní    
     
Cílová 
skupina: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

     
Charakteristika služby: 
V denním stacionáři Nesa poskytujeme služby lidem s mentálním 
a kombinovaným postižením ve věku od 6 do 55 let. 
Prostřednictvím našich služeb podporujeme rozvoj člověka 
s postižením, jeho začlenění do společnosti a také rodinu, ve které 
žije. 
     
Adresa: Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: Mgr. Ing. Alena Poulová 

– vedoucí zařízení 
777 155 376 
566 522 867 

  
Email: stacionar.velmez@zdar.charita.cz 
Web: www.zdar.charita.cz 
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Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Osobní asistence Velké Meziříčí 
 

 
   
Druh 
služby: Osobní asistence  

     
Forma: terénní    
     
Cílová 
skupina: 

Osoby se zdravotním postižením nebo 
dlouhodobým onemocněním 

     
Charakteristika služby: 
Osobní asistence Velké Meziříčí je terénní službou pro děti, 
dospělé a seniory s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. 
Posláním služby je zajistit těmto lidem podporu při naplňování 
jejich potřeb v jejich přirozeném prostředí tak, aby mohli žít 
běžným způsobem života. 
     
Adresa: Čechova 1660/30, 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: Mgr. Jaroslava Pavlíčková 

– vedoucí 
733 755 870 
566 531 158 

  
Email: oa.velmez@zdar.charita.cz 
Web: www.zdar.charita.cz 
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Portimo, o.p.s. – Raná péče 
 

 
   
Druh 
služby: Raná péče 

     
Forma: ambulantní, terénní   
     
Cílová 
skupina: 

Raná péče rodinám, které pečují o dítě 
s mentálním, tělesným nebo kombinovaným 
postižením nebo jehož vývoj je ohrožen 
v důsledku různých vlivů (biologických, 
psychických, sociálních) a které není starší 7 let 
a dosud nezahájilo povinnou školní docházku. 

     
Charakteristika služby: 
Služba Raná péče, PORTIMO, o.p.s. je sociální služba poskytující 
odbornou pomoc a podporu rodinám dětí se zdravotním 
postižením nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku různých 
vlivů (biologických, psychických, sociálních). Jejím posláním je 
zvyšovat kvalitu jejich života a eliminovat riziko sociální izolace.  
     
Adresa: Drobného 301, 

592 31 Nové Město na Moravě 
    
Kontakt: Mgr. Jitka Popelová  

– vedoucí 
566 617 939 
739 035 430 

  
Email: ranapece@portimo.cz 
Web: www.portimo.cz 
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Sociální služby města VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
 
   

   
Druh 
služby: Pečovatelská služba  

     
Forma: ambulantní, terénní   
     
Cílová 
skupina: 

Osoby s chronickým onemocněním 
Osoby se zdravotním postižením 

     
Charakteristika služby: 
Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba, která zajišťuje 
péči o vlastní osobu a běžné úkony v domácnostech občanů nebo 
ve středisku osobní hygieny v domě s pečovatelskou službou. 
Služba se poskytuje ve vymezeném čase. Poskytuje se seniorům, 
osobám s chronickým onemocněním a osobám se zdravotním 
postižením od 19 let výše. 
     
Adresa: Zdenky Vorlové 2001, 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: 566 782 500   
 Mgr. Jana Jurková  

– ředitelka 
566 520 154 
603 967 714 

  
Email: ssm.vm@outlook.cz 
Web: www.ssmvm.cz 
 
  

mailto:ssm.vm@outlook.cz
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Sociální služby města VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
 
   

   
Druh 
služby: 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

     
Forma: ambulantní    
     
Charakteristika služby: 
Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením podporuje aktivní život seniorů a osob se zdravotním 
postižením, s tělesným postižením a s mentálním postižením od 27 
let. Udržuje dovednosti, nabízí aktivity podle individuálních 
zájmů, vytváří příležitosti k navazování nových sociálních 
kontaktů. 
     
Adresa: Zdenky Vorlové 2001, 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: 566 782 500   
 Mgr. Jana Jurková  

– ředitelka 
566 520 154 
603 967 714 

 Bc. Dana Pospíšilová 566 782 505 
  
Email: ssm.vm@outlook.cz 
 
  

mailto:ssm.vm@outlook.cz


46 

Středisko rané péče SPRP Brno 
 

 
   
Druh 
služby: Raná péče 

     
Forma: terénní   
     
Cílová 
skupina: 

Osoby s kombinovaným postižením, se zrakovým 
postižením, rodiny s dítětem/dětmi 

     
Charakteristika služby: 
Středisko rané péče SPRP Brno poskytuje ranou péči pro rodiny 
s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením v Kraji 
Vysočina. Služba je poskytována zdarma v domácím prostředí 
dítěte. 
     
Adresa: Nerudova 321/7, 

602 00 Brno 2 
Dolní 165/1,  
591 01 Žďár nad Sázavou 

    
Kontakt: Mgr. Karla Němcová 

– ředitelka 
541 236 743 
777 234 034 

Detašované pracoviště 774 240 234 
  
Email: brno@ranapece.cz 
Web: www.ranapece.cz 
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Tyfloservis, o.p.s. 
 

 
   
Druh 
služby: Sociální rehabilitace 

     
Forma: ambulantní, terénní 
     
Cílová 
skupina: 

Lidé ve věku 15 a více let, kteří jsou nevidomí či 
slabozrací nebo mají kombinované zrakové a další 
postižení. 

     
Charakteristika služby: 
Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí podporu, 
informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové 
potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Služby 
jsou poskytovány bezplatně. 
     
Adresa: Benešova 46 

586 01 Jihlava  
 

    
Kontakt: Bc. Jana Kuczová  

– vedoucí střediska 
608 572 343 

  
Email: kuczova@tyfloservis.cz 
Web: www.tyfloservis.cz 
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Zdeňka Lancmanová osobní asistent – pečovatel 
 
  

 

   
Druh 
služby: Osobní asistence  

     
Forma: terénní    
     
Cílová 
skupina: 

Osoby se zdravotním postižením 
Osoby s tělesným postižením 

     
Charakteristika služby: 
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají 
tělesné postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném 
sociálním prostředí osob a při činnostech, které uživatelé 
potřebují. 
     
Adresa: Nad Sv. Josefem 1719/17, 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: Zdeňka Lancmanová 790 207 226,  

604 869 998 
  
Email: karel.lancman@seznam.cz 
 
  

mailto:schrek@domovvelkemezirici.cz
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CÍLOVÁ SKUPINA 
„Děti, mládež, rodina“ 
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Chaloupky, o.p.s. 
 
 

 

 

   
Druh služby: Sociální rehabilitace 
   
Forma: ambulantní  
     
Cílová skupina: osoby s kombinovaným, mentálním 

a tělesným postižením 
     
Charakteristika služby: 
Nabízíme pravidelný program pro klienty postavený na principech 
zahradní terapie v nově zrekonstruovaném bezbariérovém areálu 
v Balinách u Velkého Meziříčí. Budeme pečovat o rostliny, 
zpracovávat úrodu ze zahrady, tvořit z přírodních materiálů 
a pracovat se dřevem. Čas bude vyhrazen i pro relaxaci v zahradě. 
Naším cílem je rozvoj smyslových, sociálních i pracovních 
dovedností klientů podle jejich individuálních možností. 
     
Adresa: Baliny 1 

Velké Meziříčí 
 

    
Kontakt: Hana Valová 608 635 561 
  
Email: hana.valova@chaloupky.cz 
Web: www.chaloupky.cz 
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Ječmínek, o.p.s. 
 

 
   
Druh služby: Azylový dům 
     
Forma: pobytová, terénní 
     
Cílová skupina: Rodiny s dětmi  
     
Charakteristika služby: 
Domov pro matky (otce) s dětmi poskytuje přechodné ubytování 
(nejdéle na 1 rok) těhotným ženám, matkám nebo otcům 
s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci 
spojené se ztrátou bydlení a nedokáží ji řešit vlastními silami. 
Kapacita 30 míst (10 dospělých a 20 dětí). 
     
Adresa: Jiřího z Poděbrad 402/15, 

591 01 Žďár nad Sázavou 
    
Kontakt: Mgr. Miroslava Machková 

– ředitelka 
566 620 008 

  
Email: opsjecminek@centrum.cz 
Web: www.ops–jecminek.cz 
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Linka důvěry STŘED 
 
 

 

 

   
Druh služby: Telefonická krizová pomoc 
     
Forma: terénní   
     
Cílová skupina: Osoby s chronickým onemocněním 

Osoby s chronickým duševním onemocněním 
     
Charakteristika služby: 
Linka důvěry STŘED prostřednictvím telefonického hovoru, 
chatového hovoru a e–mailového kontaktu poskytuje podporu 
a pomoc lidem (především) z Vysočiny, kteří se nacházejí 
v obtížné životní situaci, kterou nemohou či neumí zvládnout 
vlastními silami. Služba je anonymní a poskytována celé populaci 
bez věkového omezení. Provozní hodiny jsou denně od 9 do 21 
hodin včetně víkendů a svátků.  
     
Adresa: Sídlo Linky důvěry STŘED je utajované,  

pro písemný kontakt slouží adresa sídla 
 STŘED, z. ú., Mládežnická 229,  
674 01  Třebíč 

    
Kontakt: Tereza Nekulová, DiS. 

– koordinátor programu 
775 22 33 11 
568 44 33 11 
775 725 656 

  
Email: linkaduvery@stred.info 
Web: www.stred.info 
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Oblastní charita Třebíč –  
Raná péče Třebíč 
 

 
   
Druh služby: Raná péče 
     
Forma: terénní, popř. doplněná ambulantní 
     
Cílová 
skupina: 

Rodiny s dětmi s tělesným, mentálním, 
kombinovaným postižením 
Rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra 
Rodiny s dětmi s ohrožením vývoje 
Děti ve věku 0 –7 let. 

     
Charakteristika služby: 
Posláním Rané péče Třebíč je poskytovat komplex služeb 
orientovaný na podporu celé rodiny a podporu vývoje dítěte 
raného věku se zdravotním postižením či ohrožením ve vývoji na 
Třebíčsku, Jihlavsku, Znojemsku a v přilehlých regionech. 
     
Adresa: Karlovo nám. 41/30 (2.patro),  

Třebíč 674 01 
    
Kontakt: Mgr. Pavlína Kovářová 

– koordinátor Raná péče 
Třebíč 

606 860 551 

  
Email: ranapece@trebic.charita.cz 
Web: www.ranapecetrebic.cz 
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Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Centrum prevence 
 

 
   
Druh služby: Centrum prevence 
     
Forma: terénní   
     
Cílová skupina: Děti a mládež 
     
Charakteristika služby: 
Centrum prevence realizuje programy školské všeobecné 
a selektivní primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají 
upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího 
člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání 
legálních a nelegálních návykových látek, agresivita, vandalismus 
apod.). Žáky a studenty podporuje v posílení zdravého 
sebevědomí, sebedůvěře, v komunikačních dovednostech, 
toleranci a v přijetí odpovědnosti za své chování. 
     
Adresa: Horní 22, 

591 01 Žďár nad Sázavou 
 

    
Kontakt: Mgr. Stanislava Kubíková 

– vedoucí 
777 755 658 
731 405 530 

  
Email: prevence@zdar.charita.cz 
Web: www.prevence–ochzr.cz 
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Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 

 
   
Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
     
Forma: terénní   
     
Cílová skupina: Rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivé 

sociální situaci nebo ohrožené rizikovým 
způsobem života 

     
Charakteristika služby: 
Naším posláním je pomoc a podpora rodinám s dětmi, jejichž 
vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé situace, 
kterou rodiny nedokáží samy překonat.  
Jsme tu pro rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální 
situaci nebo ohrožené rizikovým způsobem života, žijící v okrese 
Žďár nad Sázavou. 
     
Adresa: Horní 22, 

591 01 Žďár nad Sázavou 
 

    
Kontakt: Petra Válková, DiS.  

– vedoucí zařízení 
733 741 566 

  
Email: sas@zdar.charita.cz 
Web: www.zdar.charita.cz 
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Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež 
 

 
   
Druh služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
     
Forma: ambulantní, terénní   
     
Cílová skupina: Děti a mládež ve věku 10 – 20 let 
     
Charakteristika služby: 
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez je 
poskytovat podporu a pomoc dospívajícím, kteří se ocitli 
v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi, a přispívat ke 
zlepšení kvality jejich života. Naše služba je určena pro děti 
a mládež nacházející se ve Velkém Meziříčí nebo Velké Bíteši.  
     
Adresa: Hornoměstská (vedle Billy) 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: Bc. Martina Horníčková, DiS. 

– vedoucí zařízení 
731 626 116 
731 626 117 

  
Email: wellmez.velmez@zdar.charita.cz 
Web: www.wellmez.cz 
  
 



57 

Sociální asistence a poradenství STŘED 
 

 
   
Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
     
Forma: ambulantní, terénní  
     
Cílová skupina: Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi. Jedná se 

např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně 
postiženými osobami, rodiny v krizi (rozvod, 
ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, 
exekuce, změna bydliště, neplánované 
těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými 
problémy, rodiny s dětmi v pěstounské péči 
nebo dětmi osvojenými a podobně. 

     
Charakteristika služby: 
Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které 
nepříznivě ovlivňují jejich život. 
Cílem je nabídnout nové možnosti vedoucí ke změně ohrožující 
situace rodiny. 
     
Adresa: Mládežnická 229 

674 01 Třebíč 
 

    
Kontakt: Mgr. Hana Oravcová 

– koordinátor služby 
775 725 664 

  
Email: email@stred.info  
Web: www.stred.info  
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CÍLOVÁ SKUPINA 
„Osoby ohrožené 

sociálním vyloučením“ 
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Ječmínek, o.p.s. 
 

 
   
Druh služby: Terénní programy 
     
Forma: terénní 
     
Cílová skupina: Rodiny s dětmi, dospělé osoby ohrožené 

sociálním vyloučením, rodiče s dětmi v nepříznivé 
sociální situaci 

     
Charakteristika služby: 
Prostřednictvím terénní práce pomáháme osobám ohroženým 
sociálním vyloučením nebo jeho prohloubením. Provádíme 
základní sociální poradenství, snažíme se podpořit uživatele 
služby ke zvládnutí jejich nepříznivé životní situace. 
     
Adresa: Jiřího z Poděbrad 402/15, 

591 01 Žďár nad Sázavou 
    
Kontakt: Mgr. Miroslava Machková 

– ředitelka 
566 620 008 

  
Email: opsjecminek@centrum.cz 
Web: www.ops–jecminek.cz 
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Občanská poradna Žďár nad Sázavou 
 

 
   
Druh služby: Odborné sociální poradenství 
     
Forma: ambulantní   
     
Cílová skupina: Osoby v krizi 
     
Charakteristika služby: 
Občanská poradna poskytuje odborné sociální poradenství 
občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a zároveň 
neznají svá práva a povinnosti nebo dostupné služby, nejsou 
schopni dostatečně vyjádřit své potřeby, hájit své oprávněné zájmy 
a vlastními silami zvládnout v potřebném čase svoji životní situaci 
vlivem nejrůznějších právních a sociálních událostí. 
     
Adresa: Dolní 165/1, 

591 01 Žďár nad Sázavou 
Radnická 29/1,  
594 13 Velké Meziříčí 

    
Kontakt: JUDr. Dagmar Čížková 566 520 165 
  
Email: info@opzdar.cz 
Web: www.opzdar.cz 
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Oblastní charita Třebíč –  
K–centrum Noe Třebíč 
 
 

   
Druh služby: Kontaktní centrum 
     
Forma: terénní   
     
Cílová skupina: Osoby závislé na návykových látkách 

Osoby ohrožené závislostí na návykových 
látkách 

     
Charakteristika služby: 
K–centrum Noe je víceúčelové regionální zařízení pro 
problematiku drog. Posláním K–centra Noe v Třebíči je omezit 
sociální a zdravotní dopad rizikového užívání drog u osob 
užívajících drogy, jejich partnerů a rodin i další veřejnosti na 
okrese Třebíč, formou profesionálních služeb vycházejících 
z individuálních potřeb uživatelů služeb a přitom zachovávajících 
základní lidská práva a lidskou důstojnost. Ve Velkém Meziříčí 
probírá terénní forma práce. 
     
Adresa: Hybešova 10 

674 01 Třebíč 
 

    
Kontakt: Mgr. Jaroslav Žák  

– vedoucí 
568 840 688 
739 389 230 

  
Email: noe@trebic.charita.cz 
Web: www.kcentrumnoe.cz 
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Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 

 
   
Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
     
Forma: terénní   
     
Cílová skupina: Rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivé 

sociální situaci nebo ohrožené rizikovým 
způsobem života 

     
Charakteristika služby: 
Naším posláním je pomoc a podpora rodinám s dětmi, jejichž 
vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé situace, 
kterou rodiny nedokáží samy překonat.  
Jsme tu pro rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální 
situaci nebo ohrožené rizikovým způsobem života, žijící v okrese 
Žďár nad Sázavou. 
     
Adresa: Horní 22, 

591 01 Žďár nad Sázavou 
 

    
Kontakt: Petra Pálková, DiS. 

 – vedoucí zařízení 
733 741 566 

  
Email: sas@zdar.charita.cz 
Web: www.zdar.charita.cz 
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Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR, z.s. klub Velké Meziříčí 
 

 
   
 společné aktivity rodin se zdravotně postiženými 

dětmi 
     
Forma: volnočasové aktivity – výlety, hipoterapie, 

pobytové akce, tvořivé dílny 
     
Cílová 
skupina: 

rodiny s dětmi se zdravotním postižením 

     
Charakteristika služby: 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., 
klub Velké Meziříčí je otevřeným, nepolitickým spolkem s právní 
subjektivitou. Usiluje o komplexní péči o osoby s různým 
handicapem a to vše v kombinaci se zdravými. Nabízí 
volnočasové aktivity pro rodiče a děti. 
     
Adresa: Čermákova 1902/3,  

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: Ing. Zdeněk Jůda  

– předseda 
607 630 126 

  
Email: asociacevm@seznam.cz 
Web: www.asociacevm.cz 
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Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 
Raná péče pro Moravu a Slezsko 
 

 
   
 Raná péče 
     
Forma: terénní   
     
Cílová 
skupina: 

Rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným 
postižením.  
Rodiny, ve kterých vyrůstají děti raného věku 
v péči rodičů se sluchovým postižením.  Děti ve 
věku 0 – 7 let.  

     
Charakteristika služby: 
Posláním Rané péče pro Moravu a Slezsko Centra pro dětský 
sluch Tamtam, o. p. s. je posilovat kompetence rodiny s dětmi 
(nejvýše do sedmi let věku) se sluchovým nebo kombinovaným 
postižením a snižovat její závislost na sociálních systémech. Cílem 
rané péče je sociální integrace rodiny a dítěte. Cílovou skupinou 
služby jsou rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným 
postižením raného věku na Moravě, Slezsku, na Vysočině 
a částečně v Pardubickém kraji.  
     
Adresa: Jungmannova 25, 

779 00 Olomouc 
    
Kontakt: Mgr. Anna Kučerová, PhD. 

– vedoucí služby 
739 642 677 

  
Email: ranapecemorava@detskysluch.cz 
Web: www.tamtam–olomouc.cz 
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Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, příspěvková 
organizace 
 
 

 

 

   
 Dům dětí a mládeže  
     
Forma: ambulantní, terénní   
     
Cílová 
skupina: 

Děti až senioři 

     
Charakteristika služby: 
Dům dětí a mládeže je volnočasové zařízení, kde všechny věkové 
skupiny z Velkého Meziříčí a okolí mohou trávit volný čas, 
vzdělávat se, prohlubovat své znalosti a dovednosti, v bezpečném 
prostředí pod vedením kvalifikovaných pracovníků. 
     
Adresa: Komenského 10/2, 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: 566 782 500   
 Ing. Alena Vidláková  

– ředitelka 
566 781 850 

 
  
Email: vidlakova@ddmvm.cz 
Web: www.ddmvm.cz 
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Handicap Sport Club Velké Meziříčí o.s. 
 

 
   
 Handicap sport club 
     
Forma: terénní sportovní aktivity provozujeme v rámci celé 

České republiky 
     
Cílová 
skupina: 

Osoby zdravotně handicapované 

     
Charakteristika služby: 
Handicap Sport Club Velké Meziříčí o.s. (dále jen HSC VM), je 
dobrovolným sdružením fyzických osob, provozující tělovýchovu, 
sport a osvětovou činnost se zaměřením na sportovní aktivity 
zdravotně postižených. 
Poslání a cíle – provozování a organizování sportovní činnosti pro 
zdravotně handicapované 
– Aktivní a pasivní činnost i v jiných sportech, pokud je 
jejich provozování v duchu těchto stanov 
     
Adresa: Čermákova 2040/55,  

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: Jiří Charvát  

– předseda 
605 297 013 

  
Email: hscvm@seznam.cz 
Web: www.hscvm.cz 
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Klub Naděje  
 
 

 

 

   
 Spolek onkologických pacientů oblasti Velkého 

Meziříčí 
     
Forma: Každou středu dopoledne mimo školních prázdnin 

v Klubu důchodců na Komenského 6 ve Velkém 
Meziříčí 

     
Charakteristika služby: 
Jedná se o spolek onkologických pacientů po ukončení léčby. 
Cílem je pomáhat k vrácení do plnohodnotného života. 
Pořádáme besedy, přednášky lékařů, rekondiční pobyty. 
     
Adresa: Poříčí 11 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: Jana Michalová 774 904 248 
  
Email: michal.zavist10@seznam.cz 
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Náhradní rodinná péče 
 

 
   
 Náhradní rodinná péče 
     
Forma: ambulantní, terénní  
     
Cílová skupina: Klienti jsou náhradní rodiny s dětmi a žadatelé o 

náhradní rodinnou péči. Jedná se o:  
osoby pečující (pěstouni nebo poručníci); osoby 
v evidenci (žadatelé o pěstounskou péči a pěstouni 
na přechodnou dobu)  
děti v rodině (svěřené i vlastní) 

     
Charakteristika služby: 
Posláním programu je podporovat, doprovázet a vzdělávat rodiny, 
kterým budou nebo již byly svěřeny nezletilé děti do náhradní rodinné 
péče.  
Cílem je náhradní rodina, která: vytváří stabilní zázemí pro zdravý 
fyzický i psychosociální vývoj dítěte; je připravena přiměřeně řešit 
výchovné situace a předcházet vzniku rizik s nimi spojených; se 
průběžně a trvale vzdělává v oblasti péče a výchovy dětí; je orientovaná 
v nabídce základních odborných služeb souvisejících s výkonem 
náhradní rodinné péče; která je připravena spolupracovat s biologickou 
rodinou svěřených dětí. 
     
Adresa: Mládežnická 229 

674 01 Třebíč 
 

    
Kontakt: Mgr. Hana Oravcová  

– koordinátor služby 
775 725 664 

  
Email: email@stred.info  
Web: www.stred.info  
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Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Kambala – dobrovolnické centrum 
 

 
   
 Dobrovolnické centrum 
     
Forma: terénní   
     
Cílová skupina: Neomezena. Pro všechny zájemce o 

dobrovolnickou činnost. 
     
Charakteristika služby: 
Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací 
s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů 
Charity, a humanitární pomocí v případě potřeby. Projekt ve svém 
konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, 
zdravotních a humanitárních služeb. 
     
Adresa: Horní 22, 

591 01 Žďár nad Sázavou 
 

    
Kontakt: Veronika Dobrovolná  

– vedoucí 
777 755 444 

  
Email: dc@zdar.charita.cz 
Web: www.kambala.zdarsko.cz 
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Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi 
 

 
   
 Prorodinné služby 
     
Forma: ambulantní   
     
Cílová 
skupina: 

Rodiny s dětmi,  
Matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené 
Těhotné ženy a jejich patrneři 

     
Charakteristika služby: 
Naším posláním je podpora rodiny, zvyšování rodičovských 
kompetencí a zodpovědnosti. Pomocí našich programů působíme 
preventivně proti negativním jevům v rodině, podporujeme 
mezigenerační komunikaci, vztahy a soudržnost rodiny. 
Realizujeme vzdělávací a kulturní akce pro rodiny s dětmi 
i širokou veřejnost. 
     
Adresa: Ostrůvek 288/2, 

594 01 Velké Meziříčí 
 

    
Kontakt: Mgr. Zdenka Šrámková  

– vedoucí zařízení 
Koordinátorka pobočky 

732 126 905 

777 183 388 
  
Email: kopretina.velmez@zdar.charita.cz 
Web: www.zdar.charita.cz 
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SLEPÍŠI nezisková organizace 
 

 
   
 Řemeslně–výtvarné vzdělávání v oboru 

modelování se šamotovou hlínou 
     
Forma: individuální studium s možností následného 

zaměstnání ve výtvarné dílně nebo při výchovně–
vzdělávacích programech 

     
Cílová 
skupina: 

Nevidící a zrakově postižení lidé, lidé 
s kombinovaným handicapem, lidé s mentálním 
handicapem 

     
Charakteristika služby: 
Vyučení v oboru modelování se šamotovou hlínou je u nás 
základem pro nacházení nových možností pracovního uplatnění 
lidí s handicapem a to ve formě řemeslné, výtvarné či lektorské. 
Nabízíme také výtvarné dílny (kreslení, modelování) pro 
stacionáře a speciální školy, dále vzdělání a poradenství pro 
odborné pracovníky, jejichž náplní jsou tvořivé aktivizační 
činnosti.  
     
Adresa: Tasov 3 

675 79 Tasov  
 

    
Kontakt: Ing. arch. Tereza Axmanová 

(předsedkyně organizace) 
777 760 151 

 Štěpán Axman  
(vedoucí výuk) 

566 547 000 

  
Email: info@slepisi.eu 
Web: www.slepisi.eu 
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Středisko výchovné péče 
 
 

 

 

   
 Středisko výchovné péče  
     
Forma: ambulatní 
     
Charakteristika služby: 
Středisko výchovné péče je školské zařízení poskytující 
preventivně–výchovnou péči určenou dětem a mladistvým, jejich 
rodičům, zákonným zástupcům, pedagogům, přátelům 
a pracovníkům OSPOD.  
Nabízíme poradenskou, konzultační a terapeutickou činnost 
v případě obtíží s chováním, výchovnými dilematy, rodinnými 
problémy, při zneužívání návykových látek, při trestné činnosti 
a dalších výchovných komplikací v životě dětí a jejich 
vychovatelů.  
Naše středisko je ambulantního typu, návštěvy u nás si můžete 
domluvit telefonicky nebo e-mailem. 
     
Adresa: Náměstí 79/3 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt:  778 546 210 
  
Email: svpvm@vuvm.cz 
Web: www.stredisko–vm.cz 
 
  



76 

Svaz postižených Civilizačními chorobami v ČR – 
o.s. 
 
 

 

 

   
 Svaz postižených 

Civilizačními chorobami 
 

     
Forma: Každé pondělí v Klubu důchodců na 

Komenského 6 ve Velkém Meziříčí 
     
Charakteristika služby: 
Členové SPCCH se schází každé pondělí od 9–11h, kde se můžou 
přihlásit na rekondiční a lázeňské pobyty v lázních Luhačovice 
a Poděbrady. Veškeré informace o vycházkách a zájezdech 
dáváme do vývěsky na ulici Komenského 
     
Adresa: Komenského 6 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: Jana Bůrková  776 002 492 
  
Email: j.burkova@seznam.cz 
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ZO Neslyšících a nedoslýchavých Velké Meziříčí 
 

 
   
 Pomoc sluchově postiženým osobám 
     
Forma: ambulantní   
     
Cílová 
skupina: Osoby se sluchovým postižením 

     
Charakteristika služby: 
Poradenství v získávání kontaktů (např. lékařů, foniatrů, opraven 
sluchadel, akcí pro neslyšící, atd.) 
Na schůzkách provádíme drobnější opravy sluchadel a zajišťujeme 
zakoupení baterií a hadiček. 
     
Adresa: Komenského 6, 

594 01 Velké Meziříčí 
    
Kontakt: Zdenka Ryšánová 776 693 679 
  
Email: zrysanova@centrum.cz 
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