KPSS

Vizovicko a Slušovicko

Sháníte pečovatelku pro nemocného rodiče?
Bojíte se o sebe i své blízké a hledáte azylový dům?
Řešíte jinou složitou životní situaci?
Informace v tomto katalogu 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.

OSOBY ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ

RODINY S DĚTMI
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Seznam služeb

na území ORP Vizovice

Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS
a dospělé osoby s PAS
Odborné sociální poradenství | ambulantní
ORP Vizovice
725 113 867
info@zasklem.com
www.zasklem.com
Hlavním cílem služby je poskytovat rodinám s dětmi s poruchou autistického
spektra a dospělým osobám s PAS takovou podporu, aby mohly žít, vzdělávat se a pracovat v běžném prostředí. Aktivity služby se zaměřují např.
na poradenství sociálně právního charakteru, poradenství v oblasti vzdělávání
a zaměstnávání osob s PAS, slaďování péče o osobu s PAS a dalšího osobního
a pracovního života, pomoc při vyplňování dokumentů, doprovody na jednání
s úřady, psychosociální podporu uživatelů a rodinný fundraising.

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

www.zasklem.com

Hlavním cílem služby je poskytovat dospělým s poruchou autistického spektra
takovou podporu, aby mohli žít, vzdělávat se a pracovat v běžném prostředí.
Při terapeutické práci s uživateli je důležitá spolupráce s celou rodinou.
Aktivity služby se zaměřují např. na nácvik sociálních dovedností, verbální
i neverbální komunikace, žádoucího a pracovního chování, emoční inteligence,
samostatnosti a sebeobsluhy, práce ve skupině, sdílení zájmů mezi členy
skupiny a uvědomění si své osobnosti.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS
Sociálně aktivizační služby | ambulantní
ORP Vizovice
725 113 867
info@zasklem.com

www.zasklem.com

Hlavním cílem služby je poskytovat rodinám s dětmi s poruchou autistického
spektra takovou podporu, aby mohly žít, vzdělávat se a pracovat v běžném
prostředí. Při terapeutické práci s uživateli je důležitá spolupráce s celou
rodinou.
Aktivity služby se zaměřují např. na nácvik sociálních dovedností, verbální
i neverbální komunikace, žádoucího chování, emoční inteligence, vnímání
vlastního těla, práce ve skupině, sdílení zájmů mezi členy skupinya uvědomění
si své osobnosti.

DOMINO – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | ambulantní
Slušovice
734 602 177
info@idomino.eu
www.idomino.eu
DOMINO – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje ambulantní
služby dětem a mládeži ohroženými sociálním vyloučením. Služba je určena
rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, které jsou ohroženi sociálně
– patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností.
Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením a snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit
jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby
v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci.
Služba obsahuje výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně - terapeutické
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při
prosazování práv a oprávněných zájmů.
Služba je poskytována bezplatně.
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Domov na Dubíčku, příspěvková organizace
domovy pro osoby se zdravotním postižením | pobytová
ORP Vizovice
577 981 114
nadubicku@nadubicku.cz
www.nadubicku.cz
Poskytujeme sociální službu lidem mentálně postiženým s psychickým
onemocněním a lidem psychicky nemocným od 45 let.
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Občanská poradna Charity Zlín
odborné sociální poradenství | ambulantní
Vizovice
739 245 973
poradna@zlin.charita.cz

www.zlin.charita.cz

Občanská poradna Charity Zlín poskytuje anonymní odborné sociální
a dluhové poradenství. Jde o rady, informace a aktivní pomoc občanům
k jejich lepší orientaci v sociálních systémech a zákonech.
Poradna podporuje a posiluje své klienty při prosazování svých práv a potřeb
a tím jim umožňuje vést samostatný a důstojný život ve společnosti. Služba
také poskytuje pomoc při řešení tak zvané dluhové pasti. Pracovníci neřeší
uživatelův problém za něj, ale poskytují mu takovou oporu, která mu přispěje
k nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu vyřešení jeho životní situace vlastními
silami. Poradenství je poskytováno bez úhrady.

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

podaneruce.cz

Poskytování terénní sociální práce pro osoby užívající nealkoholové návykové
látky především formou výměnného servisu použitého zdravotního materiálu,
dále poradenství a zprostředkování následné léčby a odborných služeb.

Centrum zprostředkování simultánního přepisu
tlumočnické služby | terénní
ORP Vizovice
608 719 001
prepis@cun.cz
Služba je poskytována osobám se sluchovým postižením preferující komunikaci v českém jazyce formou simultánního přepisu.
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Sociálně aktivizační služby pro zrakově
postižené občany
Soc. aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením | ambulantní
Odborné sociální poradenství | ambulantní
Bratřejov, Trnava
577 210 689
zlin-odbocka@sons.cz
www.sons.cz

Organizace poskytuje registrované sociální služby – sociálně aktivizační
služby pro osoby se zrakovým postižením. Dále aktivity ve věci užívání
a aktivizace speciální výpočetní techniky pro osoby nevidomé a s těžkým
zrakovým postižením. Zajišťovány jsou rovněž klubové a terapeutické aktivity.

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

www.cspzlin.cz

Poskytujeme službu sociální rehabilitace osobám s duševním onemocněním
z okruhu psychóz nad 18 let. Ambulantní a terénní službu poskytujeme
ve Zlíně a v Otrokovicích, ve Vizovicích po domluvě poskytujeme službu terénní formou.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
služba sociální prevence | terénní
ORP Vizovice
703 178 690
sas@dczlin.cz

www.dczlin.cz/sas

Posláním služby je pomáhat rodinám s dětmi vyřešit obtížné životní situace,
především v jejich přirozeném prostředí. Podporu soustředíme na rozvoj
sociálních, rodičovských a občanských schopností. Jde nám rovněž o prevenci
umístění dítěte do náhradní péče a přípravu na návrat dítěte zpět do rodiny
z náhradní péče.
V praxi pomáháme rodinám například:
• udržet si stávající bydlení nebo najít nové,
• naučit se spolupracovat s úřady, školou, lékaři apod.,
• lépe komunikovat a porozumět dětem i ostatním členům rodiny,
• lépe porozumět potřebám dítěte a dítě rozvíjet,
• zacházet s financemi, zbavit se dluhů, vyřídit dávky nebo si najít novou práci,
• ubránit se hádkám a násilí,
• zvládat všechny složité životní situace.
Službu poskytujeme bezplatně ambulantně i v terénu.

Středisko Naděje Vizovice
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | ambulantní
Vizovice
732 143 346
kveta.smrckova@nadeje.cz
www.nadeje.cz/vizovice
Sociální služba se zaměřuje na primární prevenci sociálně patologických jevů
u dětí a mládeže od 7 do 21 let.
Nabízí bezpečný prostor pro trávení volného času, zaměřuje se ve svém působení na děti, které se neúčastní organizovaných aktivit, pocházejí ze sociálně
slabších rodin, potýkají se se školní neúspěšností nebo s obvyklými potížemi
v dospívání.
Odborní pracovníci s klienty střediska pracují tak, aby minimalizovali riziko
vzniku sociálně nepříznivé situace, nebo pomáhají takové situace přímo řešit.

9

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

www.ranapecezlin.cz

Služba rané péče je poskytovaná Střediskem rané péče EDUCO Zlín.
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi se zdravotním postižením do věku 7 let.
Aktivity pro rodinu:
• Podpora rodiny a podpora vývoje dítěte, provázení rodiny v období nepříznivé
situace
• Konzultace v rodině
• Praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem, metodické
vedení rodičů, poradenství v oblasti vývoje dítěte
• Půjčování didaktických a stimulačních hraček, pomůcek a literatury
• Sociálně-právní a školské poradenství, podporu při jednání s úřady
• Zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště
• Zprostředkování kontaktů mezi rodinami a jejich společná setkávání
Služba rané péče je služba sociální prevence a je pro klienty bezplatná.

Odlehčovací služba Nabersil
odlehčovací služba | terénní
Bratřejov, Dešná, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Neubuz, Slušovice, Ublo, Vizovice, Všemina

734 647 978

ostranska@diakonievsetin.cz

www.diakonievsetin.cz

Posláním odlehčovací služby je pomoci seniorům a dospělým osobám se
zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním v době, kdy jejich
blízcí, kteří o ně pečují, potřebují odpočinek.
Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů, podporuje je v
soběstačnosti a nezávislosti. Vychází z jejich individuálních potřeb
a podporuje je ve věcech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při sebeobsluze, při kontaktech s okolím, při trávení volného času a při uplatňování
práv.
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Terénní práce Elim
terénní programy | terénní
ORP Vizovice
720 736 711
tp@elimvsetin.cz

www.elimvsetin.cz

Posláním služby je pomoc lidem bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí,
a to v rovině sociální, duševní, duchovní a praktické. Pro muže a ženy starší 18
let, kteří se z různých důvodů ocitli bez střechy nad hlavou a žijí nebo přespávají na ulici či v jiných provizorních podmínkách, případně jsou ztrátou bydlení
aktuálně ohroženi a chtějí předejít riziku bezdomovectví.

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

www.azylovydum.cz

Posláním Poradny pro rodinu je prostřednictvím ambulantních a terénních
služeb a aktivit pomoci rodinám s nezletilými dětmi a osobám v krizi se
zlepšením své nepříznivé životní a vztahové situace a vytvořit tak bezpečné
prostředí pro zdárný vývoj dětí. Nabízíme odborné služby právníka, dluhového
poradce, psychologa a mediátora.
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Mozaika Diakonie
ČCE Vsetín
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | terénní
Jasenná
739 244 835
machalkova@diakonievsetin.cz
Posláním Mozaiky je poskytnout rodinám s dětmi pomoc a podporu v jejich
snaze řešit nepříznivou sociální situaci rodiny a vytvořit tak příznivé prostředí
pro vývoj dětí.
Služba je určená rodinám s nezletilým dítětem/dětmi a těhotným ženám,
které jsou ohroženy sociálním vyloučením a nacházejí se v nepříznivé
životní a sociální situaci. Služba nabízí pomoc a podporu při výchově dětí,
v oblasti péče o děti, pomoc při předškolním vzdělávání dětí, zajištění péče
o domácnost, dluhové poradenství, hledání zaměstnání, poradenství při
vyřizování dávek, podporu, pomoc i doprovod při jednáních s úřady, školou či jinými institucemi, hledání bydlení, zprostředkování kontaktů na další
odborníky a další.
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Za sklem o.s.
Odborné sociální poradenství | ambulantní
ORP Vizovice
603 816 230
poradna@zasklem.com

www.zasklem.com

Odborné sociální poradenství poskytuje ambulantní a terénní sociální službu
pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) a dospělé osoby
s PAS. V rámci služby je klientům poskytována pomoc a podpora při vyřizování
běžných záležitostí a při komunikaci s úřady, psaní odvolání, poradenství
v krizových situacích a podpora v situaci zjištění diagnózy PAS (zprostředkování kontaktu na odborníka).

Krizová pomoc
Krizová pomoc | terénní
ORP Vizovice
731 404 418
martina.vlastnikova@dczlin.cz

www.dczlin.cz/kp

Posláním je podpora, bezpečí a stabilizace dětí, jejich rodinných příslušníků
a osob blízkých v krizi. Cílová skupina - dítě do 18ti let v krizi a jemu osoby
blízké. Člen rodiny v krizi (součástí této rodiny je dítě do 18ti let).
Sociálně terapeutické činnosti: Rozhovor, aktivní naslouchání, podpora a povzbuzení, krizová intervence, základní sociální poradenství, jejichž poskytování
vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického
procesu. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání
osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a
oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

ABAPO
osobní asistence | terénní
Bratřejov, Vizovice
602 444 901
jana.zobanikova@abapo.cz

www.abapo.cz

Jsme terénní osobní asistence pro seniory, osoby s tělesným postižením
a chronickým onemocněním. Působíme zejména ve Zlíně a okolí, ale dojíždíme i do Vizovic a do Bratřejova
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Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
– Raná péče pro Moravu a Slezsko
Služba sociální prevence | terénní
ORP Vizovice
739 642 677
ranapecemorava@detskysluch.cz

www.detskysluch.cz

Posláním služby Rané péče pro Moravu a Slezsko je podpora rodiny
s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla novou situaci, naučila se
komunikovatse svým dítětem a mohla žít běžným způsobem života.
Služba je poskytována především formou terénních konzultací v rodině na
území celé Moravy, Slezska a části Pardubického kraje. Do rodiny dojíždí
poradkyně rané péče v pravidelně dohodnutých intervalech, podle potřeby
rodiny maximálně do 7 let věku dítěte.

Sanatorium Topas s.r.o.
Domov se zvláštním režimem | pobytová
ORP Vizovice
778 488 800
pavla.nevjelikova@sanatorium-topas.cz
Posláním našeho Domova se zvláštním režimem je vytvářet prostředí
umožňující uživatelům s nízkou mírou soběstačnosti, se ztrátou paměťových
a orientačních schopností důstojné prožívání života a poskytovat nepřetržitou
odbornou sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péči s respektováním jedinečnosti každého člověka.
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Dotek z.ú.
odlehčovací služba | pobytová
ORP Vizovice
737 024 823
socialni.dotek@seznam.cz

www.pecovatelstvidotek.cz

Cílem odlehčovací služby je:
* Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek a čas na vyřízení vlastních
záležitostí.
* Umožnit klientům co nejdelší setrvání v domácím prostředí a oddálení jejich
nástupu do pobytového zařízení tím, že je poskytnuto odlehčení v péči pečujícím osobám.
* Podpora sociálních vazeb mezi klienty a jejich rodinami. Umožnění a zajištění kontaktu se společenským prostředím.
* Podpora a motivace k udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti.
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Dotek z.ú.
pečovatelská služba | terénní
ORP Vizovice
737 024 823
socialni.dotek@seznam.cz

www.pecovatelstvidotek.cz

Posláním pečovatelské služby Dotek z.ú. je poskytovat uživatelům takovou
pomoc a podporu, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném domácím
prostředí a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí.
Cílem pečovatelské služby je:
* podporovat uživatele v činnostech, které zvládají sami, pomáhat jim v činnostech, které již sami nezvládají
* umožňovat důstojné dožití ve vlastních domovech bez nutnosti odcházení
do trvalých pobytových zařízení
* podporovat uživatele v sociálním začleňování

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.
sociálně aktivizační služba | ambulantní
ORP Vizovice
777 005 421

k.kupcikova@czp-zk.cz

www.czp-zk.cz

Nabízíme zprostředkování kontaktu se společenským prostředím vytvořením
prostoru pro pravidelné setkávání vrstevníků, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity.
Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností např. kreativní ruční práce
s použitím různých technik, procvičování paměti a pozornosti.
Konzultace a pomoc při jednání na úřadech, poskytnutí základního poradenství
např. týkající se poskytování dávek státní sociální podpory, příspěvku
na péči, pomoc v hmotné nouzi.
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práva oprávněných zájmů,
pomoc při vyřizování běžných záležitostí, a to pomoc při jednáních na úřadech, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům.
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Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.
odborné sociální poradenství | ambulantní
ORP Vizovice
777 005 421

k.kupcikova@czp-zk.cz

www.czp-zk.cz

Odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené poskytujeme jak ambulantní tak terénní formou.
Poskytujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při vyřizování
běžných záležitostí, informace a radypři získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejich zapůjčování, zácviku a servisu.
Dále také zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí,
formulářů, doprovázení (zastupování) uživatele v jednání na úřadech nebo
jiných institucích.
A také poskytujeme informace, rady nebo podporu směřující k řešení
nepříznivé sociální situace žadatele – osobyse zdravotním postižením.
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Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o.
odborné sociální poradenství | ambulantní
ORP Vizovice
777 219 150 | poradna.zlin@centrum-poradenstvi.cz | www.centrum-poradenstvi.cz
Nejčastěji řešené problémy - odcizení mezi partnery, špatná komunikace,
časté hádky, nevěra, žárlivost, sexuální nesoulad, závislost jednoho z partnerů, domácí násilí, výchovné problémy s dětmi, problémy v mezigeneračních
vztazích, předrozvodové, rozvodové a porozvodové problémy, osobní
psychické problémy a krize, osamělost, navazování vztahů, náhlé životní
události, problematika rodinného práva a otázky náhradní rodinné péče.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o.
Intervenční centra | ambulantní
ORP Vizovice
774 405 682

ic@centrum-poradenstvi.cz

www.centrum-poradenstvi.cz

Intervenční centrum - poskytuje pomoc osobám, které jsou ohroženy násilným
chováním ze strany blízkých osob nebo těch, které s nimi bydlí ve společném
obydlí; poskytuje informace o možnostech pomoci osobám ohroženým
domácím násilím.

HELPING HOME, s.r.o.
Odlehčovací služba | terénní
ORP Vizovice
606 580 688, 608 838 741

info@helpinghome.cz

www.helpinghome.cz

Posláním terénní odlehčovací služby HELPING HOME je poskytnout podporu
a pomoc lidem se sníženou soběstačností a sebeobsluhou z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je pečovánov jejich přirozeném domácím prostředí. Tato péče je poskytována kvalifikovaným
týmem pracovníků odlehčovací služby HELPING HOME, která umožňuje pečující osobě nezbytný odpočinek, prostor pro volný čas a vyřízení potřebných
záležitostí.
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Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.
tlumočnické služby | terénní
ORP Vizovice
777 005 948

r.travnickova@czp-zk.cz

www.czp-zk.cz

Tlumočnická služba poskytuje jak ambulantní tak terénní službu. Doprovázíme
klienty na instituce, k lékaři a dále při vyřizování osobních i pracovních záležitostí. Nabízíme poradenství v orientaci kompenzačních pomůcek a servis
sluchadel. Více informací o objednání najdete na webových stránkách centra.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
azylové domy | pobytová
Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín
734 520 916

alexandra.krocilova@azylovydum.cz

www.azylovydum.cz

V azylovém domě naleznou přechodné ubytování a pomoc ženy a matky s dětmi, které se ocitly v situaci, kdy ztratily domov, jsou bez finančních prostředků,
bez pomoci partnera, rodiny nebo přátel, potřebují najít nový začátek ve svém
životě a chtějí o tom s někým mluvit.
Ženám a matkám s dětmi nabízíme pomoc s hledáním vhodného bydlení
a práce, vyřízením sociálních dávek, při hospodaření s penězi, výchovou a péčí
o děti, při navazování vztahů s rodinou a okolím.

Terénní asistenční služba
soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi | terénní
ORP Vizovice
730 181 010

eva.majstinikova@azylovydum.cz

www.azylovydum.cz

Služba je určena rodinám s nezletilými dětmi, které se nacházejí v nepříznivé
životní a sociální situaci a mají snahu svou situaci zlepšit (dlouhodobá finanční
tíseň a předluženost, nezaměstnanost, výchovné problémy dětí, neadekvátní
bydlení, nevyhovující rodinné prostředí apod.)
Cílem terénní asistenční služby je poskytnout podporu a praktickou pomoc
rodinám ve zvládání problémových životních situací a provázet je při řešení
jejich problémů. Nabízíme poradenství, pomoc a podporu rodin ze strany
sociálních pracovníků v místě vašeho bydliště.
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Linka SOS Zlín, příspěvková organizace
telefonická krizová pomoc | terénní
ORP Vizovice
577 431 333, 778 400 170
sos@zlin.cz

www.soszlin.cz

Služba poskytovaná na přechodnou dobu /volání i opakovaná dle potřeb
klienta/ osobám – bez rozdílu věku, pohlaví, sociální situace…, nacházejícím
se v situaci ohrožení zdraví, života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou
přechodně nemohou řešit vlastními silami; služba anonymní; terénní tj. poskytována klientovi v jeho přirozeném prostředí; neposkytujeme osobní konzultace „face to face“ – dodržován princip anonymity; čísla nezobrazujeme,
hovory nenahráváme; volat možno kdykoliv tj. nonstop/365 dní v roce; volání
si platí klient dle svého tarifu operátora; možno využít i internetovou poradnu
na sos@zlin.cz /odpovědi do max. 3 dnů/
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Tyfloservis, o.p.s., Krajské ambulantní středisko Zlín
Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých | terénní
ORP Vizovice
577 437 133
zlin@tyfloservis.cz
Tyfloservis poskytuje poradenský a informační servis pro nevidomé,
slabozraké a kombinovaně postižené, proškolení v obsluze kompenzačních
pomůcek pro těžce zrakově postižené a pomoc při jejich výběru, nácvik
sebeobslužných dovedností, prostorové orientace a chůze s bílou holí, čtení
a psaní Braillova písma, nácvik psaní na klávesnici počítače, nácvik vlastnoručního podpisu, použití čtecích pomůcek a další – tedy služby sociální
rehabilitace osobám starším 15 let (id. soc. služby 7545861), a to terénní
a ambulantní formou.
Služby jsou poskytovány bezplatně.

Poradna Logos
odborné sociální poradenství | ambulantní
ORP Vizovice
733 531 350
eliasova@unko.cz
www.unko.cz
Logos – Psychologická poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče.
Nabízíme individuální i rodinné terapie, konzultace pro děti i rodiče, výchovné
poradenství. Pomoc a podporu pro rodiny s dětmi s ADHD/ADD., podpůrné
skupiny pro děti a dospívající s obtížemi v zařazení se do kolektivu (nabízíme
podporu v sebepřijetí, fungování s vrstevníky, komunikaci, zvládání emocí…)
pro děti s ADHD, ale i pro děti úzkostné, nejisté, mající zkušenost se šikanou…
Posláním poradny Logos je poskytnout odbornou pomoc, podporu a provázení
těm, kdo zažívají vztahová a osobnostní potíže, které nedokáží v současné
chvíli řešit vlastními silami, až do doby, kdy jsou schopni obtížnou životní
situaci zvládnout sami.
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O projektu

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vizovicku
a Slušovicku (zkráceně KPSS) je projekt, který má naplánovat na území
ORP Vizovice dostupnost sociálních služeb a posílit udržitelnost procesu plánování, to vše na základě zvyšování dovedností účastníků procesu
KPSS a zavedení způsobu monitorování a evaluace výstupů plánování
sociálních služeb.
Hlavním výstupem projektu je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
(SPRSS), který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje
sociálních služeb, které budou schopny reagovat na potřeby občanů
regionu.
Dílčím výstupem projektu je katalog a databáze poskytovatelů sociálních
služeb.
Na projektu se podílí zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, zapojeny jsou i orgány veřejné správy a široká veřejnost.
Snahou projektu je zajištění komplexního a aktuálního zdroje, ve kterém
si veřejnost dohledá kompletní informace o poskytovaných sociálních
službách prostřednictvím elektronické databáze a také vytvoření partnerství
mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, díky kterému
se na základě zjištěných potřeb uživatelů zkvalitní sociální služby i zefektivní vyjednávání mezi zadavateli a poskytovateli.
Tento projekt probíhá od ledna 2018 do prosince 2019. Realizátorem
projektu je MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., která se starosty a neziskovými
organizacemi v těchto obcích dlouhodobě spolupracuje. Nově tedy začala
spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb. Partnerem projektu je
město Vizovice.
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Působíme na Vizovicku a Slušovicku

www.kpssvizovice.cz

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