
KPSS
Vizovicko a Slušovicko

Síť pomoci
na Vizovicku a Slušovicku

OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ RODINY S DĚTMI

SENIOŘI OSOBY OHROŽENÉ
 SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

MAS Vizovicko a Slušovicko, o. p. s.
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
info@masvas.cz
www.masvas.cz

Řešíte složitou životní situaci?
Informace v tomto letáčku mohou pomoci rodinám s dětmi v těžké 
životní situaci, zdravotně postiženým, seniorům, kteří nezvládají běžný 
život bez péče druhé osoby, i osobám ohroženým sociálním vyloučením.

Více informací najdete na

www.kpssvizovice.cz

Správní obvod obce s rozšířenou působností Vizovice
(ORP Vizovice) tvoří 16 obcí:

Bratřejov, Březová, Dešná, Hrobice, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Neubuz, 
Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava, Ublo, Veselá, Vizovice, Všemina
a Zádveřice-Raková.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o.
odborné sociální poradenství | ambulantní
777 219 150   |   info@centrum-poradenstvi.cz
www.centrum-poradenstvi.cz

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.
tlumočnické služby | terénní
777 005 948   |   r.travnickova@czp-zk.cz 
sites.google.com/czp-zk.cz/home

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.
sociálně aktivizační služba | ambulantní
777 005 421   |   k.kupcikova@czp-zk.cz
sites.google.com/czp-zk.cz/home

Poradna Logos
odborné sociální poradenství | ambulantní
733 531 350   |   eliasova@unko.cz 
www.unko.cz

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.
odborné sociální poradenství | ambulantní
777 005 421   |   k.kupcikova@czp-zk.cz
sites.google.com/czp-zk.cz/home

Linka SOS Zlín, příspěvková organizace
telefonická krizová pomoc | terénní
577 431 333, 778 400 170   |   sos@zlin.cz
www.soszlin.cz

Tyfloservis, o.p.s., Krajské ambulantní středisko Zlín
sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých | terénní
577 437 133   |   zlin@tyfloservis.cz

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
azylové domy | pobytová
734 520 916   |   alexandra.krocilova@azylovydum.cz
www.azylovydum.cz

Terénní asistenční služba
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | terénní
730 181 010   |   eva.majstinikova@azylovydum.cz 
www.azylovydum.cz



Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS
sociálně aktivizační služby | ambulantní
725 113 867   |   info@zasklem.com
www.zasklem.com

DOMINO – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | ambulantní
734 602 177   |   info@idomino.eu
www.idomino.eu

Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS 
a dospělé osoby s PAS
odborné sociální poradenství | ambulantní
725 113 867   |   info@zasklem.com
www.zasklem.com

Sociální rehabilitace pro dospělé osoby s PAS
sociální rehabilitace | ambulantní
725 113 867   |   info@zasklem.com
www.zasklem.com

Horizont Zlín, CSP Zlín, o.p.s.
sociální rehabilitace | terénní
777 721 137   |   horizont@cspzlin.cz
www.cspzlin.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
služba sociální prevence | terénní
703 178 690   |   sas@dczlin.cz
www.dczlin.cz/sas

Sociálně právní poradenství pro zrakově
postižené občany
odborné sociální poradenství | ambulantní
577 210 689   |   zlin-odbocka@sons.cz
www.sons.cz

Společnost Podané ruce o.p.s., Terénní programy ve Zlíně
terénní programy | terénní
774 256 510   |   mikulasek@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz

Za sklem o.s.
odborné sociální poradenství | ambulantní
603 816 230   |   poradna@zasklem.com
www.zasklem.com

Krizová pomoc
krizová pomoc | terénní
731 404 418   |   martina.vlastnikova@dczlin.cz
www.dczlin.cz/kp

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Mozaika Diakonie ČCE Vsetín
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | terénní
739 244 835   |   machalkova@diakonievsetin.cz

Sociálně aktivizační služby pro zrakově
postižené občany
Soc. aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrav. 
postižením | ambulantní
577 210 689   |   zlin-odbocka@sons.cz
www.sons.cz

HELPING HOME, s.r.o.
odlehčovací služba | terénní
606 580 688, 608 838 741   |   info@helpinghome.cz
www.helpinghome.cz

Dotek z.ú.
pečovatelská služba | terénní
737 024 823   |   socialni.dotek@seznam.cz
www.pecovatelstvidotek.cz

Poradna pro rodinu
odborné sociální poradenství | terénní
739 633 350   |   sarka.vaculikova@azylovydum.cz
www.azylovydum.cz

Centrum zprostředkování simultánního přepisu
tlumočnické služby | terénní
608 719 001   |   prepis@cun.cz

Tlumočnická služba ČUN
tlumočnické služby | terénní
773 392 005   |   kromeriz@cun.cz

Domov na Dubíčku, příspěvková organizace
domovy pro osoby se zdravotním postižením | pobytová
577 981 114   |   nadubicku@nadubicku.cz
www.nadubicku.cz

Občanská poradna Charity Zlín
odborné sociální poradenství | ambulantní
739 245 973   |   poradna@zlin.charita.cz
www.zlin.charita.cz

Odlehčovací služba Nabersil
odlehčovací služba | terénní
734 647 978   |   ostranska@diakonievsetin.cz
www.diakonievsetin.cz

Terénní práce Elim
terénní programy | terénní
720 736 711   |   tp@elimvsetin.cz
www.elimvsetin.cz

Středisko Naděje Vizovice
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | ambulantní
732 143 346   |   kveta.smrckova@nadeje.cz
www.nadeje.cz/vizovice

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
raná péče | terénní
739 777 729   |   ranapece.zlin@volny.cz

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
– Raná péče pro Moravu a Slezsko
služba sociální prevence | terénní
739 642 677   |   ranapecemorava@detskysluch.cz
www.detskysluch.cz

Dotek z.ú.
odlehčovací služba | pobytová
737 024 823   |   socialni.dotek@seznam.cz
www.pecovatelstvidotek.cz

Sanatorium Topas s.r.o.
domov se zvláštním režimem | pobytová
778 488 800   |   pavla.nevjelikova@sanatorium-topas.cz

ABAPO
osobní asistence | terénní
602 444 901   |   jana.zobanikova@abapo.cz
www.abapo.cz


