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Slovo úvodem  

 

Vážení spoluob čané, 

 

Dostává se Vám do rukou druhé vydání katalogu 

poskytovatelů služeb a služeb vztahujících se k sociální 

oblasti. Vzhledem k stále se měnící legislativě, rozšíření a 

rozvoji některých služeb, jsme se rozhodli stávající katalog 

zaktualizovat. 

 

V tomto průvodci naleznete základní informace o nabízených 

sociálních službách v našem městě a okolí, a služeb 

vztahujících se k sociální oblasti. Naleznete zde rovněž údaje 

o státních i neziskových organizacích, sdruženích, 

zdravotních zařízeních a školských institucí působící v našem 

městě. 

 

Jsme přesvědčeni, že Vám tento ucelený přehled nabízených 

služeb ve Vrbně pod Pradědem a blízkém okolí, poskytne 

dobrou orientaci při výběru vhodných sociálních a 

navazujících služeb, které pro Vás budou nejvhodnější při 

hledání východiska z Vaší obtížné životní situace. 

 
 
     Ivana Remešová, DiS. 
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I. Informace pro zájemce i uživatele 
sociálních služeb a jejich rodinné p říslušníky 
 
Co je to sociální služba? 
 
Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností 
uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
v platném znění (dále jen zákon), a podrobněji rozepsaných 
ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona (dále jen vyhláška). Zákonem a vyhláškou 
definované činnosti mají zajistit pomoc a podporu osobám 
(uživatelům služeb) tak, aby se tyto osoby mohly lépe začlenit 
do společnosti či aby nedošlo k jejich vyloučení. Rozsah a 
forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, pomoc 
musí vycházet z individuálních potřeb osob, kterým je 
poskytována. Sociální služby musí na osoby působit aktivně a 
podporovat rozvoj jejich samostatnosti. Mají být poskytovány 
v zájmu těchto osob a musí být přitom zajištěno dodržování 
lidských práv a základních svobod. 
 
Pro koho je sociální služba ur čena? 
 
Uživatelem sociální služby se může stát každá osoba, která 
potřebuje pomoc a podporu při zapojení do společnosti 
(sociálním začleňování) nebo při předcházení a prevenci 
sociálního vyloučení. Sociální služby (stejně jako příspěvek 
na péči) mohou být ze zákona poskytovány těmto osobám: 
• osobě, která je na území České republiky hlášena k 
trvalému pobytu, 
•  osobě, které byl udělen azyl, 
• cizinci bez trvalého pobytu na území České republiky, 
kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva, 
• občanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu 
Evropské unie, pokud jsou hlášeni k pobytu na území České 
republiky po dobu delší než tři měsíce, 
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• cizinci, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s 
přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího 
rezidenta v Evropském společenství na území jiného 
členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území 
České republiky k dlouhodobému pobytu podle zvláštního 
právního předpisu po dobu delší než tři měsíce. 
 
Kdo sociální služby poskytuje? 
 
Poskytovatelem mohou být územní samosprávné celky a jimi 
zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické 
osoby a ministerstvo a jím organizované složky státu. Z 
hlediska právnických osob to mohou být např. příspěvkové 
organizace kraje (p. o.), obecně prospěšné společnosti (o. p. 
s.), občanská sdružení (o. s.), a další.  
 
Sociálních služeb je celá řada. Jak tedy zjistím, která 
služba mi m ůže nejlépe pomoci? 
 
Vyberte si konkrétní sociální službu z tohoto katalogu. Pokud 
si nejste jisti, zda bude daná služba skutečně vhodná právě 
pro vás či vaše blízké, obraťte se na kteréhokoli 
poskytovatele – všichni poskytovatelé totiž mají povinnost 
poskytnout vám bezplatné základní sociální poradenství. 
Můžete se dotázat např. na uvedeném telefonním čísle 
vybrané služby nebo přímo v místě sídla poskytovatele. Další 
možností je seznámit se se službou přímo na její webové 
stránce. V případě, že vám pracovníci nejsou schopni nebo 
nemohou účinně pomoci, vyžádejte si kontakt na jinou 
sociální službu. 
 
Jaké jsou podmínky pro p řijetí do sociální služby? 
 
Se všemi podmínkami pro přijetí vás seznámí přímo 
poskytovatel služby. Informujte se o potřebných formulářích a 
žádostech. U pobytových služeb bývá také potřeba dokládat 
posudek praktického lékaře o zdravotním stavu. Zásadní 



 
         Komunitní plánování sociálních služeb   

  Vrbno pod Prad ědem 
 

 5 

podmínky poskytování služby, na kterých se s 
poskytovatelem dohodnete, pak budou upraveny ve smlouvě, 
se kterou by vás měl poskytovatel podrobně seznámit před 
jejím uzavřením. Máte přitom právo ptát se na cokoliv, co vám 
není jasné. Důležité je, abyste porozuměli obsahu smlouvy, 
neboť upravuje veškerá práva a povinnosti mezi vámi a 
poskytovatelem. Pro lepší porozumění můžete také využít 
možnosti doprovodu rodinného příslušníka, asistenta či 
někoho jiného, komu důvěřujete. Smlouva o poskytnutí 
sociální služby může být buď písemná, nebo také ústní. Je 
povinností každého poskytovatele s vámi tuto smlouvu 
uzavřít. 
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II. Zdravotnická za řízení  
 

(kontakty, ordina ční hodiny, ostatní služby)  
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Prakti čtí léka ři pro dosp ělé 
 
MUDr. Holajová Vlasta 
Myslivecká 357, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 751 890 
Ordinační hodiny: 
Po  6.30 – 12.00  
Út   6.30 – 11.00  
St   6.30 – 13.00 
Čt 13.00 – 17.00  
Pá   6.30 – 13.00  
 
MUDr. Kop řiva Otakar  
Sadová 310, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 751 605 
Ordinační hodiny: 
Po  8.00 – 13.00  
Út   8.00 – 10.00 - Karlovice          13.00 – 16.00 - Vrbno p. P. 
St   8.00 – 13.00  
Čt   8.00 – 13.00  
Pá  8.00 – 12.30  
 
MUDr. Martínková Zuzana 
Jesenická 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 790 464; 554 751 931  
Ordinační hodiny: Po, St, Čt, Pá – 8.00 – 12.30 hod 
      Út – 13.00 – 18.00 hod  
 
MUDr. Matelová Eva 
Sadová 310, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 752 091 
Ordinační hodiny: Po, Út, St, Pá – 08.00 – 13.00 hod 
     Čt – 13.00 – 16.00 hod; od 16.00 hod na objednání 
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Prakti čtí léka ři pro d ěti a dorost  
 
MUDr. Strouhalová Hana 
Bezručova 113, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 751 332 
Ordinační hodiny:  
Po – Pá 7.30 – 8.00 odběry 
Po  8.00 – 12.00 
Út   8.00 – 10.30 od 12.00 Karlovice 
St   8.00 – 11.00 13.00 – 15.00 Vrbno p. P. 
Čt   8.00 – 12.00 
Pá  8.00 – 12.00 
 
MUDr. Schubert Miroslav 
Jesenická 448, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 753 023 
Ordinační hodiny: 
Po  7.30 – 11.00 13.00 – 15.30 Bruntál (554 721 454/455) 
Út   7.30 – 11.00  13.00 – 15.30 Bruntál  
St   7.30 – 11.00 12.30 – 14.00 Vrbno p. Pradědem 
Čt   7.30 – 11.00  
Pá  7.30 – 11.00  
 
Chirurgické ambulance  
 
MUDr. Procházka Miloslav 
Nádražní 224, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 752 543 
Ordinační hodiny: 
Po    8.00 – 15.00 
Čt     8.00 – 18.00 18.00 – 20.00 na objednání 
Pá  16.00 – 17.00 
So    9.00 – 13.00 
 
MUDr. Yifru Assefa 
Nádražní 224, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 751 577 
Ordinační hodiny: 
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Út   8.00 – 18.00    Pá  8.00 – 14.00  

Gynekologické ambulance  
 
MUDr. Svoboda Petr 
Jesenická 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 790 473; 554 751 815 
Ordinační hodiny: 
Po   7.00 – 12.00 12.30 – 15.30 
Út    7.30 – 12.00 
St  13.00 – 18.00 
Čt    7.30 – 12.00 12.30 – 15.00 
Pá   7.30 – 12.00 
 
MUDr. Stejskal Jan 
Jesenická 12, 793 26 Vrbno pod Pradědem   
Tel.: 722 631 201 
Ordinační doba: 
Út  13.00 – 18.00 tel. Objednávky 
Čt    8.00 – 14.00 
 

Stomatologické ambulance  
 
MUDr. Šaňková Blanka 
Školní 477, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 230 947 
Ordinační hodiny: 
Po  8.00 – 14.00 
Út   8.00 – 14.00 
St   8.00 – 15.00 
Čt   8.00 – 15.00 
Pá  8.00 – 12.00 
 
 
MUDr. Koudelka Stanislav 
Nádražní 202, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 751 870 
Ordinační hodiny: 
Po, Út, Čt, Pá                8.00 – 16.00 Vrbno p. P. 
St - ordinace Karlovice  8.00 – 12.00 13.00 – 16.00  
(554 744 114) 
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MUDr. Stan ěk Tomáš 
Jesenická 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 790 467 
Ordinační hodiny: 
Po  7.15 – 12.00 13.00 – 14.30 
Út   7.15 – 12.00 13.00 – 15.30 
St   7.15 – 12.00 
Čt   7.15 – 12.00 
Pá  7.15 – 12.00 
 

Interní a diabetologická ambulance  
 
MUDr. Alena Húsková 
Jesenická 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 790 465 
Ordinační hodiny: 
Čt   6.30 – 14.30 
Pá  7.00 – 14.30 
 

Ortopedické ambulance  
 
MUDr. Zuzana Jurá ňová 
Jesenická 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 790 465 
Ordinační hodiny: 
St   8.00 – 13.00 
 
MUDr. Miroslav Halí ř 
Jesenická 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 790 465 
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Rehabilitace, akupunktura, homeopatie  
 
MUDr. Hana Jurajdová 
Sv. Čecha 268, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 752 401; mobil: 723 847 099 
Ordinační hodiny: 
Po 15.30 – 20.00 hod 
St  15.30 – 18.00 hod 
1. středu v měsíci ordinuje MUDr. Tomáš Vilhelm – 15.00 – 18.00 hod 

 
Rehabilitace/Fyzioterapie  
 
Regina Kudrnová 
Jesenická 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 790 461, mobil: 608 859 220 
Ordinační hodiny: 
Po – Pá  7.00 – 11.30     12.00 – 15.30 

 
Lékárny/dopravní zdravotní služba/o ční optik  
 
Lékárna 111 
Nádražní 202, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 751 619 
Otevírací doba: 
Po – Pá  7.30 – 17.00 hod 
So   8.00 – 11.00 hod 
 
 
Lékárna Magnus 
Jesenická 633, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel: 554 752 506 
Otevírací doba: 
Po – Pá   8.00 – 16.30 hod 
So     8.00 – 11.00 hod 
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HORI dopravní zdravotní služba, s.r.o. 
Bezručova 83, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 554 751 333 
Mobil: 602 101 893 
 
 
Optika Josef Ková ř – Vrbno p. P. 
Zlatohorská 103, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel: 774 402 513 
Otevírací doba: 
Po, St, Pá  09.00 – 12.00 12.30 – 16.00 
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III. Poskytovatelé 
sociálních služeb ve  
Vrbně pod Prad ědem 
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1. DOMOV PRO SENIORY VRBNO 
příspěvková organizace 

793 26 Vrbno pod Prad ědem, Mnichov 262 
IČ:70645710 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontakt:  
 
Adresa:  Mnichov 262, 793 26 Vrbno pod Prad ědem  
Telefon:  554 752 227, 554 230 419 
E-mail:   reditelka@dd-vrbno.cz 
                       socialnikancelar@dd-vrbno.cz 
web:            www.dd-vrbno.cz 
Zřizovatel:      Město Vrbno pod Pradědem  
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1. Druh poskytované služby:   Domov pro seniory dle § 49 
zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
 
2. Komu je služba ur čena (cílová skupina):   
Domov pro seniory Vrbno poskytuje sociální služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (mladším i 
starším seniorům od 60 let) a potřebují pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby. Jde o osoby, které potřebují zejména 
pravidelnou podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o sebe, při zajištění stravování, ubytování, hygieny, 
zdravotní a ošetřovatelské péče.  
 
3. Poslání sociální služby:     
Posláním Domova pro seniory Vrbno je umožnit prožití 
důstojného života, podporovat soběstačnost a samostatnost 
uživatelů služby a jejich kontakty s přirozeným prostředím. 
Zařízení vytváří klidné, sociální prostředí, přináší uživatelům 
úctu a zpříjemnění podzimu života. 
 
4. Cíle služby: 

• vytvoření důstojného, bezpečného prostředí a zázemí  
• zachování soběstačnosti a schopností uživatelů  
• vytváření příležitostí k tomu, aby senioři mohli 

přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu 
uplatňovat své dovednosti   

• zohlednění tradic a zvyků uživatelů 
• vytvoření důvěry a spolupráce mezi uživateli, 

rodinnými příslušníky a personálem domova 
• poskytnutí podpory uživatelům, aby využívali 

veřejných služeb  
• podpora uživatelů v navazování přátelských 

mezilidských vztahů 
• motivace seniorů k aktivnímu životu vytvářením 

příležitostí pro rozvíjení jejich zálib a společnou 
zábavu 
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5. Poskytované služby:   

  a) Ubytování (úklid, praní a drobné opravy ložního a 
osobního   prádla a ošacení, žehlení) 

  b) Stravování (celodenní)  

     c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu   
včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na 
lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, 
změna 

         poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při 
prostorové    orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
i vnějším prostoru 

    d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro  osobní hygienu 

    e)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
    f)   Sociálně terapeutické činnosti 
    g) Aktivizační činnosti - trénink motorických, psychických, 

sociálních schopností a upevňování získaných 
dovedností.   

Uživatelé mají možnost zú častnit se pravideln ě konaných 
aktiviza čních činností: 

- ranní cvičení  
- dílna volnočasových aktivit – výroba dekorace domova 

a jiné rukodělné činnosti     
- trénink paměti  
- vaření pro radost  
- kavárničky s živou hudbou 
- klub přátelství 
- bohoslužby  
- soutěže (v kuželkách, vědomostní a jiné)   
- posezení na zahradě, táboráky  
- canisterapie  
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Jak je to se zdravotní pé čí?         
Uživatelé mají možnost využít služeb praktické lékařky, která 
do Domova dochází. Ostatní zdravotnickou péči zajišťuje  
kvalifikovaný personál. 

Kapacita  Domova pro seniory Vrbno je 79 míst, obyvateli 
jsou muži i ženy. Služba je poskytována celoročně 24 hodin 
denně. 

Pokud jste v situaci, kdy zvažujete využít našich služeb, jako 
první krok Vám doporučujeme prohlédnout si náš domov. 
Neumožňuje-li Vám to Váš zdravotní stav, požádejte o 
prohlídku domova osobu vám blízkou.  Je vhodné termín 
návštěvy předem dohodnout se sociálním pracovníkem na tel. 
č. 554 230 419, 554 751 823.  
Obyvatelům Vrbna pod Pradědem nabízíme osobní návštěvu 
našeho sociálního pracovníka, který poskytne informace o 
službách Domova pro seniory Vrbno.  
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2. HELP-IN, o.p.s. BRUNTÁL  

 
 
Kontaktní adresa sídla spole čnosti:  
Help-in, o.p.s.  
U Rybníka 4, 792 01  Bruntál 
Tel.: 554 219 210 
E-mail: helpinops@atlas.cz 
www.help-in.cz 
 
 
Druh registrované služby – číslo registrace:  
 

1. Pečovatelská služba - 7463781 
2. Odborné sociální poradenství  - 2018841 
3. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 7588833 

 
Cílové skupiny:  

• senioři 
• osoby se zdravotním postižením 
• osoby s chronickým onemocněním 
• osoby se sníženou schopností prosazovat své zájmy 
• oběti trestné činnosti a osoby komerčně zneužívané 
• osoby v krizi 
• etnické menšiny 

 
Co je naším cílem:  
Cílem naší organizace je podpora života občana v jeho přirozeném 
prostředí. Společnost byla založena za účelem provozování 
terénních a ambulantních sociálně-zdravotních služeb, které 
podporují život občana v jeho přirozeném prostředí, to je v rodině, 
v domácnosti, mezi blízkými, a to na celém území okresu Bruntál. 
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1. pečovatelská služba  - Domy s pe čovatelskou službou   
 
Kontakty : st ředisko Vrbno pod Prad ědem, Husova 627 
                  tel: 554 751 046, 733 535 589 
                  email: help-pecovatel@atlas.cz 
 
Cena: dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění 
 
Druh úkon ů:  

• běžné úkony péče o vlastní osobu 
• pomoc při osobní hygieně 
• poskytnutí stravy nebo pomoc s jejím zajištěním 
• pomoc při zajištění chodu domácnosti 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
• fakultativní úkony 

 
Pracovní doba:  
 
Doba pro vyřízení služby (kontaktní doba):  
Po – Pá 7.00 – 12.00, 12.30 – 15.30  
Doba pro zajištění služby: Po – Pá 7.00 – 20.00 hod 

So – Ne dle individuální smlouvy o 
poskytnutí   pečovatelské služby uživatele   

 
2. odborné sociální poradenství – Sociální poradna   
 
Cena:  bezplatně s výjimkou krátkodobého pronájmu 
kompenzačních pomůcek 
 
Oblast pomoci :   
 

1. sociálně terapeutické činnosti 
2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních 

záležitostí 
3. zprostředkování navazujících služeb 
4. fakultativní činnost – pronájem kompenzačních pomůcek 

 
Pracovní doba:     Po, St    9.00 – 12.00    14.00 – 16.00 hod 
                              Út, Čt    8,00 – 10.00    14.00 – 16.00 hod 
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Kontakty :  sídlo poradny viz. hlavní sídlo společnosti 
                   Tel.: 554219210, 733535582 – kompenzační pomůcky 
                      E-mail:´help-poradna@atlas.cz , helppomucky@atlas.cz 
 
3.  sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi – Rodinná asistence  
 
Cena: Veškeré služby poskytované v rámci výkonu Rodinné asistence jsou 
bezplatné. 
 
Oblasti pomoci: V rámci Rodinné asistence se poskytují zejména tyto 
úkony a vykonávají se tyto činnosti: 
 

1. Pracovně výchovná činnost s dětmi a s dospělými (zaměření na 
sestavení výdajových rozpočtů, příp. splátkových kalendářů). 

2. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 
schopností dětí (vhodné hry rozvíjející tvořivost a představivost 
dětí). 

3. Zajištění podmínek a podpory pro vzdělávání dětí (zejména 
pravidelná příprava na vyučování a podpora zlepšení školního 
prospěchu). 

4. Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 
(aktivity vedoucí k rozvoji trávení volného času nezl. a k podpoře 
jejich tvůrčích a rozumových schopností).  

5. Doprovod dětí do školy, školských zařízení, k lékaři, na zájmové 
aktivity i zpět. 

6. Socioterapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo uchování 
osobních a sociálních schopností a dovedností podporující 
sociální začleňování. 

7. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. doprovod na 
úřady, do školy atd.) 

8. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou (např. 
navázání nebo zlepšení kontaktu s rodiči či sourozenci).  

9. Dohled nad činnostmi 1-8. 
 
Pracovní doba:  
Pondělí – 7.00-12.00; 12.30-15.30 
Úterý – 7.00-12.00; 12.30-17.00 
Středa – 7.00-12.00; 12.30-17.00 
Čtvrtek – 7.00-12.00; 12.30-17.00 
Pátek – 7.00-13.00 
 
Pracovní přestávka je od pondělí do čtvrtka v době od 12.00-12.30. 
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3. SLEZSKÁ DIAKONIE  
PORADNA RANÉ PÉČE 

 
Zřizovatel: Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český 
Těšín 737 01 
Název a adresa poskytované služby:  Poradenské 
centrum Krnov, Šmeralova 3, 794 01 Krnov 
Identifikátor služby ( číslo registrace): 8788535  
Druh poskytované sociální služby (dle zákona č. 
108/2006 Sb.):  raná péče      

Kontakt: 731 191 868, 737 702 896, ranapece@sdk.cz 
Web:  www.sdk.cz, www.slezskadiakonie.cz 
 
 
POPIS ČINNOSTI ŽADATELE VČETNĚ POSLÁNÍ  

 
Raná péče je terénní služba. Převážná část služeb se 
odehrává v přirozeném prostředí rodin, v jejich domovech. 
Každá rodina má svou poradkyni, která ji navštěvuje 
přibližně 1 x měsíčně. Náplň konzultací vychází z nabídky 
služeb rané péče a individuálních potřeb členů rodiny. 
 
Posláním Poradenského centra Krnov - rané péče je 
provázet rodinu prvními roky života dítěte s postižením, 
podporovat všechny členy rodiny a společně hledat cesty k 
rozvoji dítěte. Raná péče probíhá v domácím prostředí 
rodiny. 

Cíle rané pé če 
• Stabilizovaná a sebevědomá rodinná 

atmosféra. 
• Rodina, která má možnost využívat stejné příležitosti, 

jaké mají ostatní rodiny v regionu. 
• Podpora rozvoje dítěte se specifickými potřebami. 
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• Přiblížit veřejnosti specifika života lidí s postižením a 
měnit pohled veřejnosti na tuto problematiku. 

 

Nabídka služeb: 

Konzultace v rodinách:  
• podpora všech členů rodiny formou rozhovoru a 

naslouchání  
• poradenství v oblasti postižení a vývoje dítěte  
• návrh aktivit a her pro stimulaci – podporu vývoje 

dítěte 
• podpora rodiny v době krize  
• zprostředkování kontaktů na odborníky  
• sociálně právní poradenství  
• pomoc při prosazování práv a zájmů 
• pomoc při výběru předškolního či školního zařízení  
• půjčování hraček, pomůcek, literatury  
 

Mimo rodinné prost ředí:  
• doprovod na jednání (k lékaři, do školy, na úřad)  
• zprostředkování setkání s ostatními rodiči  
• vzdělávání (semináře, besedy) 
 

Ambulantní služby v Krnov ě: 
• zprostředkování rehabilitací (rehabilitace jsou 

placené)  
• stimulace dítěte v „prenatální místnosti“  
• konzultace s poradcem 

 
KOMU JE SLUŽBA UR ČENA  
 
I. Rodinám, které mají malé dít ě s postižením ve v ěku od 
narození do 7 let 

• rodiny s dítětem s mentálním, pohybovým, 
kombinovaným postižením nebo s autismem         
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• rodiny s dětmi s opožděným, nerovnoměrným či 
ohroženým vývojem ze zdravotních důvodů 

• rodiny, kterým se vývoj dítěte nezdá v pořádku, a 
potřebují se poradit. 

II. Program pro rodiny s p ředčasně narozeným dít ětem 
 

Působnost Poradenského centra Krnov – rané pé če  

Bydliště rodin je v těchto oblastech: Krnovsko, Bruntálsko, 
Osoblažsko, Opavsko, Vítkovsko, Rýmařovsko, Kravařsko, 
Hlučínsko, Novojičínsko, Moravský Beroun a Jesenicko.     
 
Kapacita služby rané péče je 25 rodin.  
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4. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, o. s. 

pracovišt ě Vrbno pod Prad ědem 

 
Kontaktní údaje:  
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského 
kraje, o.s.,Detašované pracoviště Bruntál, 
Dr. E. Beneše 1497/21,  
792 01  Bruntál 
Vedoucí za řízení: Ing. Aleš Šupina 
tel.: 554 718 068, 774 993 215 
email: czp.bruntal@czp-msk.cz  
web: www.czp-msk.cz  
 

Návšt ěvní hodiny:  

Pondělí: 8:30-12:00, 13:00-15:30 Pracovišt ě Krnov , Slezská 
1 (Klub seniorů) 

Úterý : 8:00-12:00  Pracovišt ě Rýmařov , Revoluční 30, 1. 
úterý v měsíci 

2. Úterý v m ěsíci  12:30-14:30  Pracovišt ě Vrbno pod 
Pradědem , Nádražní 389 (budova MěÚ) 

Středa: 8:00-12:00, 13:00-16:30 Pracovišt ě Bruntál , Dr. E. 
Beneše 1497/21 (budova bývalého Arsu), 2.patro 

Čtvrtek : 8:00-12:00,13:00-16:00  jen pro objednané 
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Jedná se o sociální službu registrovanou podle zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou se 
zaměřením na potřeby osob se zdravotním postižením, 
seniory a jejich blízké. Tato služba je bezplatně poskytována 
na všech našich pracovištích a zajišťují ji odborní sociální 
pracovníci. Mohou Vám nabídnout: 

• sociální poradenství  v oblasti:  
o státní sociální podpory  (dávky). Jedná se 

o pomoc a podporu při vyřizování přídavku na 
dítě, rodičovského příspěvku, sociálního 
příplatku, příspěvku na bydlení, dávek 
pěstounské péče, porodného, pohřebného. 

o sociální pé če (výhody pro osoby se 
zdravotním postižením). Jedná se o pomoc 
a podporu při vyřizování jednorázových 
příspěvků na opatření zvláštních pomůcek 
a dalších příspěvků dle "vyhlášky 
č. 182/1991 Sb." (na provoz motorového 
vozidla, atd.) souvisejících s průkazy 
mimořádných výhod TP, ZTP a ZTP/P. 

o sociálních služeb a zákona o sociálních 
službách.  Jedná se zejména o pomoc 
a podporu s vyřízením a při využití příspěvku 
na péči, s vyhledáním a výběrem vhodné 
sociální služby. 

o výhod a slev  mimo zákonem stanovené 
oblasti. Jedná se například o slevy mobilních 
operátorů, slevy u energie a plynu, 
pojištění, apod. 

o invalidních d ůchod ů. Jedná se o pomoc 
a podporu při vyřizování nároku na invalidní 
důchod. 

o zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením.  Jedná se zejména o pomoc 
a podporu při vyhledávání pracovních 
příležitostí, zprostředkování údajů 
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o rekvalifikačních programech a jiných 
možnostech usnadnění vstupu do zaměstnání. 
Dále nabízíme pomoc a podporu při přípravě 
motivačního dopisu a životopisu. 

• vzdělávací činnost,  která zahrnuje osvětovou činnost 
pro větší či menší skupiny osob formou přednášky či 
prezentace v rozsáhlé síti dobrovolných svazů 
sdružujících osoby se zdravotním postižením nebo 
seniory. 

• poradenství p ři výb ěru kompenza čních pom ůcek  
i podmínek s nimi spojenými pro různé druhy 
zdravotního postižení včetně poradenství při výběru 
vhodného výrobce kompenzačních pomůcek 
a vyhledání odborného lékaře pro vypsání poukazu · 
poskytování informací  o ozdravných, relaxačních, 
životosprávných a rehabilitačních pobytech, kurzech, 
rehabilitačním plavání nebo cvičení aj. 

• zprost ředkování odborných konzultací  v oblasti 
životního prostředí zdravotně postižených (stavební 
úpravy bytů, domů, komunikací apod.), při kterých 
spolupracujeme s externími odborníky. 

Poslání poradny pro osoby se zdravotním postižením  

Posláním je poskytovat odbornou pomoc a podporu občanům 
se zdravotním postižením, a přispívat tak k řešení jejich 
nepříznivé situace. 

Cíle poradny  

• podávání kvalifikovaných a odborných informací 
• podpora v orientaci v systémech sociální podpory, 

sociální péče a sociálních služeb 
• zprostředkovat kontakt s veřejnou správou 

a navazujícími službami 
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• rozšířit vědomí klientů o svých právech, povinnostech 
a oprávněných zájmech 

• podpora při uplatnění osob se zdravotním postižením 
na trhu práce a jiných zájmových a společenských 
aktivitách. 

Okruh osob, kterým je poradna ur čena 

Služba je určená zdravotně postiženým občanům, seniorům 
a jejich blízkým, bez ohledu na rozsah a druh zdravotního 
postižení. Minimální věk uživatele služby je 15 let. 

Principy poradny  

• Bezplatnost  - služby poradny jsou uživatelům 
poskytovány bezplatně 

• Nestrannost  - je kladen důraz na rovný přístup ke 
všem uživatelům 

• Nezávislost  - služba je nezávislá na subjektech, které 
se podílejí na řešení sociální situace uživatele 

• Respektování uživatel  - respektování uživatel v 
oblasti soukromí, přání a projevech svobodné vůle 

• Partnerství a komunikace  - vztah mezi uživatelem a 
poradcem se zakládá na vzájemné důvěře 
a spolupráci 

• Individuální p řístup  - přistupujeme ke každému 
uživateli s ohledem na jeho potřeby a osobní plány 

• Profesionalita  - odborný přístup k uživateli 

 

 
 
 
 



 
         Komunitní plánování sociálních služeb   

  Vrbno pod Prad ědem 
 

 28 

 

 
 

IV. Návazné služby 
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5. VRBENSKÉ KLUBÍ ČKO 
Kontakty:  
vedoucí klubu: Hana Kauerová  
tel.: 554 752 079  
e-mail: klubicko.vrbno@seznam.cz 
Otevírací doba: každý čtvrtek od 15.00 – 18.00 hod 
 
 
Vrbenské Klubíčko je klub pro rodiny vychovávající a starající 
se o děti a mladé lidi vyžadující zvláštní péči – s dětskou 
mozkovou obrnou, kombinovanými vadami, epilepsií, 
mentálním hendikepem i dalšími diagnózami. Klub je otevřen 
všem zájemcům, kteří hledají kontakt s dalšími rodiči, 
s vrstevníky pro své děti a mládež, možnosti smysluplného 
využití volného času, kamarádství, pomoc a porozumění i 
relaxaci. 

• Klubí čko je otev řeno v pr ůběhu školního roku 
každý čtvrtek odpoledne, od 15 hod (zpravidla do 
18 hod) ve spole čenské místnosti Domu 
s pečovatelskou službou na Husov ě ulici ve Vrbn ě 
pod Prad ědem 

• Připravuje výlety, soutěže, kreativní aktivity, lekce 
jednoduchého vaření, víkendové výpravy 

• Vyvrcholením celoročních aktivit je letní integrovaný 
dětský tábor v přírodě, zpravidla na lesní základně ve 
Žďárském Potoce na Rýmařovsku, kde pobývají jak 
děti vyžadující zvláštní péči, tak jejich zdraví vrstevníci 

Vrbenské Klubíčko provozuje s podporou Města Vrbna pod 
Pradědem Sdružení rodi čů a přátel zdravotn ě postižených 
dětí Eva , 793 23 Karlovice 353, IČ 45235171, tel. 
554 744 328 (večer), statutární zástupce: Mgr. Alena 
Kiedroňová, tel. 732 356 552, www.klubickobruntal.wbs.cz  
 
 
 



 
         Komunitní plánování sociálních služeb   

  Vrbno pod Prad ědem 
 

 30 

Naše projekty:  
• Integrované letní stanové tábory pro d ěti a mládež  

– integrace dětí a mladých lidí vyžadujících zvláštní 
péči a jejich zdravých vrstevníků; smyslem je bořit 
předsudky a zbytečné bariéry, dopřát dětem 
s nejrůznějšími zdravotními obtížemi ryzí prázdninová 
dobrodružství v lůně přírody, zajímavé aktivity včetně 
adrenalinových, dát jim motivaci vyrovnat se zdravým 
vrstevníkům či předčit je svými dovednostmi a 
znalostmi; ostatní děti se učí vnímat potřeby svých 
kamarádů, správnou míru pomoci, přitom prožívají 
plnohodnotně celý táborový program; učí se též 
základním tábornickým dovednostem a zásadám 
přežití v přírodě a ochrany životního prostředí; 
integrované letní tábory připravujeme už mnoho let 
s finanční podporou Města Bruntálu; první tábor se 
uskutečnil v roce 2000 ve Vidnavě 

• Canisterapie – psi pomáhají d ětem vyžadujícím 
zvláštní pé či  

• Mosty porozum ění dětí a mládeže (projekt 
postavený na partnerství města Bruntál a italského 
Castellarana) 
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6. KLUB KOTLÍK 
 
Kontakty: 
Adresa: Ulice Husova 469, 793 26 Vrbno pod Pradědem  
E-mail: kk.vrbno@vrbnopp.cz 
Webové stránky: www.klub-kotlik.wz.cz 
Kontaktní osoby:  
- Jan Hromjak (hlavní koordinátor) 
Tel: 723 960 021, e-mail: honza.hromjak@seznam.cz 
- Jaroslav Krůžela (koordinátor) 
Tel: 728 445 314, e-mail: jaroslav.kruzela@seznam.cz 
 
Otevírací doba: 
Pondělí   sanitární den 
Úterý  - sobota 14.00 – 19.00 
Neděle   15.00 – 18.00 
 
 
Centrum volného času - Klub Kotlík ve Vrbně pod Pradědem 
funguje již od roku 2006. Jeho cílem je snížení kriminality 
mládeže, výskytu sociálně patologických jevů a nevhodného 
trávení volného času dětí a mládeže 
 
Historie: 
 
Provoz zařízení byl zahájen v září 2006. Prostor klubu byl 
vytvořen z části kotelny, která se zrekonstruovala a upravila 
tak, aby teenagerům vyhovovala. Zčásti si mohly děti 
zasáhnout do rekonstrukce samy (např. výběr barev, 
vybavení apod.). Dostaly také k dispozici spreje, kterými 
vytvořily své graffiti na zdech Kotlíku.  
 
Aktivity: 
 
V letních měsících, při hezkém počasí využívají koordinátoři s 
dětmi pobyt venku. Podnikají se různé turistické výlety po 
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okolí (např. Praděd, Mirkův pramen, Karlova Studánka, 
Karlovice, akce Lapkové z Drakova, okolní zříceniny apod.), 
koupání v řece a v přehradě, práce na přírodním parku, 
sportovní aktivity (nohejbal, basketbal, volejbal, tenis, 
minigolf). Pracovalo se i na úpravě klubovny Kotlíku 
(malování, výzdoba stěn). 
 se dle nálady účastníků konají „kruhové rozhovory“ na různá 
aktuální témata (např. škola, rodina, kamarádi, vztahy, 
šikana, drogy apod.).  
 
Doučování v Kotlíku: 
 
Doučování je určeno zejména pro žáky základních a 
středních škol. Na přesném čase a bližších informacích je 
možno se domluvit na emailu: jaroslav.kruzela@seznam.cz,  
nebo telefonicky na telefonním čísle +420 728 445 314.  
Nabízené doučování je ZDARMA. 
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7. Občanské sdružení zdravotn ě postižených 
regionu Krnov, Bruntál, Rýma řov 

 
Kontakty Vrbno pod Prad ědem: 
Edeltruda Obrusníková, mobil:  724 040 245 
 
 
Cíl sdružení:  
 
Hlavním cílem sdružení je přispívat ke zkvalitňování života 
zdravotně postižených a občanů a jejich integraci do 
společnosti. Sdružení vytváří ve spolupráci s členy podmínky 
pro rozvoj specializovaných činností pro zdravotně postižené 
občany a to bez ohledu na druh a rozsah zdravotního 
postižení a věk členů.  
 
Činnosti sdružení:  
 

 Aktivně se podílet na tvorbě a úpravách zákonných 
norem a předpisů týkajících se zdravotně postižených 
občanů 

 Usiluje o zajišťování vhodných pracovních příležitostí 
pro zdravotně postižené občany 

 Působí na zdravou veřejnost v zájmu správného 
chápání a dosažení důstojného postavení zdravotně 
postižených občanů ve společnosti prostřednictvím 
hromadných sdělovacích prostředků, informuje 
veřejnost o životě postižených osob 

 Usiluje o odstranění architektonických bariér, které 
znemožňují zdrav. postiženým občanům plně se 
integrovat do společnosti. 
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V. DALŠÍ SLUŽBY  

VZTAHUJÍCÍ SE K SOCIÁLNÍ 
OBLASTI VE  

VRBNĚ POD PRADĚDEM 
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Policie ČR 
Obvodní oddělení, Nádražní 583 
793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 974 731 761 
 

Městský ú řad Vrbno pod Prad ědem 
Bc. Jana Marková  – sociálně – právní ochrana dětí 
Tel.: 554 795 133; e-mail: jana.markova@vrbnopp.cz 

 
Úřad práce – dislokované pracovišt ě 
- ÚP a dávky pomoci v hmotné nouzi 
Zahradní 278, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel.: 950 106 267 
http://portal.mpsv.cz 
 
 
Školské instituce:  
 

Mateřská škola - p říspěvková organizace m ěsta  
Jesenická 448, 793 26 Vrbno p. P. 
Ředitelka: Květa Kubíčková 

   Tel.: 554 752 037 
 
               Mateřská škola - p říspěvková organizace m ěsta 
               Nové doby 578, 793 26 Vrbno p. P            
               Ředitelka: Magdalena Nováková 
               Tel.: 554 751 548 
 

 
Základní škola – p říspěvková organizace m ěsta 
Školní 477, 793 26 Vrbno pod P. 
Ředitel: Ivan Hába 

   Tel.: 554 752 214 
              e-mail: zsvrbno@sendme.cz 
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Gymnázium a Sportovní Gymnázium  
Nám. Sv. Michala 12, Vrbno p. P. 
Tel.: 554 751 086 
E-mail: sgvrbno@razdva.cz      
Webové stránky: http://www.sgvrbno.cz 

Zástupce statutárního orgánu: Ing. Jitka Krätschmerová 
 
 

Spolky, sdružení, p říspěvkové organizace  
 

   Místní spolek Českého červeného k říže 
   ul. Husova, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
   Předseda: Jana Hacurová 
   Kontakt: tel. 554 751 486 

 
 
STŘECHA – Středisko chytrých aktivit  
Ve Svahu 578, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

           Tel.:554 295 195, www.strecha-vrbno.cz  
                     Ředitelka organizace: Hana Janků 

 
Městská knihovna Vrbno pod Prad ědem,  
Sadová 312, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Tel. číslo: 554 751 649 

                     Web: http://mek.skav-vrbnopp.cz 
 

TJ Sokol Vrbno pod Prad ědem 
Cílem sdružení je práce s mládeží ve všech odvětvích 
sportů v rámci TJ. V TJ vyrostl mistr světa v letech na 
lyžích Jaroslav Sakala nebo Josef Šimončík ml., který            
je reprezentantem ČR ve stolním tenisu.  
Kontakt: tjsokol.vrbno@seznam.cz, tel. 777 091 662 
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Spolek P řátelé Vrbenska  
Spolek byl založen v roce 2003 a nyní má 60 
členů. Mezi priority cílů patří rozvoj a zachovávání 

kulturních tradic města Vrbna pod Pradědem. Spolek pořádá 
výchovné, kulturní a zábavné akce pro veřejnost a rodiny 
s dětmi, z nich některé zaměřuje na oživování historie a 
dávných tradic.  
Mezi nejznámější pořádané akce patří: Dlouhá noc – kulturně 
zábavná akce v Ludvíkově, Lesní slavnost Lapků z Drakova, 
Evropské vánoce a čertovský rej pro děti, Silvestrovský 
pekáč. 
Kontakt:www.pratelevrbenska.webnode.cz, 
www.lapkovezdrakova.estranky.cz 

 

ACS DRAK VRBNO  
ACS je cyklistický spolek, jehož historie sahá až do 
80tých let. Spolek provozuje turistickou, závodní a 
pořadatelskou činnost, prioritně se zaměřuje na 

výchovu cyklistické mládeže.  
Kontakt: www.acsvrbno.estranky.cz,  
acs.mlynar@tiscali.cz 
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VI. Kontakty na poskytovatele 
sociálních služeb v Bruntále * 

 
 
Organizace pro zdravotn ě postižené ob čany:  
 
- Chráněné bydlení ARCHA  
Široká Niva 211, 793 22 
mobil do střediska:737 270 538  
mobil koordinátora projektu: 737 518 168 
E: archa.sirokaniva@sdk.cz ; www.sdk.cz  
 
- Centrum pro zdravotn ě postižené Moravskoslezského 
kraje, o.s.  
Detašované pracoviště Bruntál 
Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01  Bruntál 
vedoucí: Ing. Aleš Šupina 
tel.: 554 718 068, 774 993 215 
email: czp.bruntal@czp-msk.cz 
web: www.czp-msk.cz 
 
- Domov Pohoda, p říspěvková organizace  
Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál 
Telefon: 555 530 826, 734 417 080 
Domov Pohoda, p.o. je pobytové zařízení, jehož zřizovatelem 
je Moravskoslezský kraj. Domov Pohoda, p.o. poskytuje tyto 
registrované sociální služby: 
1. DOMOVY PRO SENIORY 
2. DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
3. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 
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- Poradenské centrum Krnov 
Slezská diakonie 
tel: 731 191 868 
email: ranapece@sdk.cz 
adresa: Šmeralova 3, 794 01 Krnov 
web: www.slezskadiakonie.cz 
 
- Sdružení ob čanů zdravotn ě postižených Bruntál 
Dukelská 2, 792 01  Bruntál 
tel.: 739 652 234 ( Vlastimil Kaiser) 
 
- Sociáln ě terapeutická dílna Polárka 
nám. J. Žižky 2, 792 01  Bruntál 
e-mail:spmpbruntal@iol.cz, www.spmpbruntal.cz 
Tel.č. 554725255, 732124884, 721780099 
IČ : 44742177 
 
- SAGAPO, p říspěvková organizace 
Uhlířská 2, 792 01 Bruntál 
Tel.: 554 773 010 
e-mail: sagapo@sagapo.cz 
www.sagapo.cz  
 
 
- Kofoedova škola, ob čanské sdružení 
Kavalcova 7, 792 01 Bruntál 
Tel.: 554 254 654 
e-mail: bruntal@kofoedovaskola.cz ; www.kofoedovaskola.cz  
 
Organizace pro menšiny:  
 
- LIGA, o.s. 
Adresa: Lidická 1817/33, 792 01  Bruntál 
Tel: 554725159 / Fax: 554725159 
e-mail – info@ligabruntal.cz 
web: www.ligabruntal.cz 
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- OPEN HOUSE 
Tř. Dr. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál 
Statut zřizovatele: občanské sdružení, IČO 706 45 671,  
Email: info@openhousebruntal.cz  
Web: www.openhousebruntal.cz  
Provozní doba: PO – ČT 14:00 – 19:00 
 
Organizace pro osoby ohrožené sociálním vylou čením:  
 
- Azylový d ům pro muže Bethel Bruntál 
Kavalcova 7, 792 01 Bruntál 
tel/fax: 554 719 052 (Jaroslav Vejmola, vedoucí střediska) 
e-mail: bethel.br@slezskadiakonie.cz web:www.sdk.cz 
 
- Azylový d ům pro matky s d ětmi Chana Bruntál 
Kavalcova 7, 792 01 Bruntál 
tel/fax: 595 178 794 
e-mail: chana@sdk.cz web:www.sdk.cz 
 
- Poradna pro ob ěti násilí, týrání a zneužívání ELPIS 
Náměstí Míru 11, 792 01  Bruntál 
mob.: + 420 736 757 505 
tel.: + 420 595 532 035  
e-mail: elpis.br@sdk.cz 
 
- Dům na půl cesty Timotei 
Kavalcova 7, 792 01 Bruntál 
tel: 595 176 770 
Mobil koordinátora:+420 734 433 317 
Mobil sociálního pracovníka:+420 734 518 845 
e-mail: timotei@sdk.cz, www: www.sdk.cz 
www.slezskadiakonie.cz 
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Organizace pro d ěti, mládež a rodinu:  
 
- Fond ohrožených d ětí 
FOD pobočka Andělská Hora 197, 793 32 
Tel: 554 725 371, Mobil: 724 667 611, 724 567 545 
dana.stukova@fod.cz 
 
- Mateřské a rodinné centrum Sk řítci  
ZŠ Jesenická 10 (boční vchod pod jídelnou, od bazénu)  
79201  Bruntál 
tel: 724 973 294 
mail: mcskritci@seznam.cz  
 
- Spolkový d ům Mariany BERLOVÉ 
Dětské denní centrum Beruška 
Husova 2, 792 01 Bruntál 
Tel: 554 725 834 
e-mail: info@berl.cz ; www.berl.cz  
 
- Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztah y 
Dukelská 2, 792 01 Bruntál 
Tel.: 554 717 993 
e-mail: bruntal@cepp.cz 
www.cepp.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* zdroj: www.komplanbruntal.cz 
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