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Úvod

Vážení spoluobčané,
otevřeli jste katalog „Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových 

aktivit“ města Příbora, který vznikl jako jeden z výstupů projektu Komunitního 
plánování sociálních služeb v Příboře. Po konzultaci v řídící skupině pro plánování 
sociálních služeb ve městě je tento katalog (průvodce) ještě obohacen o další 
důležité kontakty tak, aby v co největší míře byl přínosem pro potřeby rodin, 
občanů města, institucí a podobně.

Sociální služby jsou aktivity organizací, institucí i jedinců, které během svého 
života ve většině případů využije každý člověk. V tomto katalogu je možné vedle 
charakteristiky sociálních služeb, údajích o jejich poskytovatelích ve městě 
a v nejbližším okolí města Příbora, nalézt také telefonní kontakty, e-mailové  
adresy i adresy sídel těchto poskytovatelů.

Katalog je rozdělen podle typu sociálních služeb a jiných aktivit do následujících 
základních skupin: 
	senioři a osoby se zdravotním postižením,
	děti, mládež, rodina, 
	osoby v tíživých životních situacích.

Pro úplnost jsou v tomto katalogu uvedeny také instituce, které se sociální  
oblastí úzce souvisí a jsou občanům nápomocny. Jsou to především zařízení,  
která poskytují zdravotní péči, vyřizují dávky důchodového pojištění, dávky státní  
sociální podpory atd. 

Průvodce je obohacen o výčet volnočasových aktivit pro občany všech 
věkových skupin. Rovněž katalog nabízí základní výčet telefonních čísel 
místních lékařů, rehabilitačních pracovišť a také lékáren. V závěru katalogu jsou 
uvedena důležitá telefonní čísla na orgány a instituce pro možnost řešení situací 
souvisejících s bezpečností občanů, jejich majetku a podobně.

Věříme, že tento Průvodce sociálními službami a nabídkou volnočasových 
aktivit bude vašim pomocníkem a rádcem v těch případech, kdy budete hledat 
potřebné informace pro vás i vaše blízké, a pomůže vám řešit složité životní situace, 
do kterých se můžeme všichni, bez rozdílu věku, během svého života dostat.

Ing. Bohuslav Majer, místostarosta 

Úvod
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Komunitní plánování ve městě

co je to komunitní plánování sociálních služeb ve městě? 
Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený proces, který za pomoci 

spolupráce, dialogu a dohody mezi zadavateli, poskytovateli, uživateli a potencionálními 
uživateli sociálních služeb vede k poskytování takových sociálních služeb, které jsou 
ve městě potřebné a odpovídají místním podmínkách a zdrojům. 

Kdo se plánování sociálních služeb účastní? 
 Uživatelé - klienti sociálních služeb. Uživateli rozumíme lidi v nepříznivé 

nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají a kterým jsou určeny. 

 Poskytovatelé - subjekty, které sociální služby poskytují a nabízejí, bez ohledu 
na to, zda se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace 
zřízené obcí nebo krajem, příp. státem. Poskytovatelé vědí jak služby fungují 
a v dané problematice sociálních služeb se dobře orientují. 

 Zadavatelé - zadavateli rozumíme zejména obce a kraje. Zadavatelé jsou 
odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Vstupují do 
procesu jako aktivní účastníci zejména proto, že jsou garanty realizace výstupů 
plánování sociálních služeb. Podpora plánování sociálních služeb ze strany 
obce a jejích politických reprezentantů představuje nejzákladnější podmínku 
pro jeho uskutečnění.

co je posláním komunitního plánování ve městě Příboře? 
 „Plánovat a poskytovat kvalitní sociální služby podle potřeb občanů a ve 

spolupráci s občany.“ 

co je vizí komunitního plánování ve městě Příboře? 
„Příbor – město kvalitních a potřebných sociálních služeb a spokojené 

veřejnosti.“ 
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chaRaKteRistiKa sociálních služeb

co to jsou sociální službY? 
Sociální služby upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

ve znění pozdějších předpisů. 

sociální služby zahrnují: 
	sociální poradenství,
	služby sociální péče,
	služby sociální prevence.

sociální služby se poskytují jako služby: 
	pobytové, kterými se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních 

sociálních služeb, 
	ambulantní, kterými se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je 

doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb. Součástí služby 
není ubytování,

	terénní, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném prostředí. 

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. 

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. 
Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 

FoRmY PosKYtování služeb sociální PÉČe 
Cílem služeb sociální péče je pomoci zajistit osobám jejich fyzickou 

a psychickou soběstačnost, a tak jim umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do 
běžného života společnosti. V případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim 
důstojné prostředí a zacházení. 
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osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje 
bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, 
které osoba potřebuje.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob 
a v zařízeních sociálních.

tísňová péče
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová 

a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku 
ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo 
schopností.

Průvodcovské a předčitatelské služby
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo 

ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou 
sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace 
nebo komunikace a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby 
mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb.

Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického 
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby.

odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou 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.

centra denních služeb
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
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denní stacionáře
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám 
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby.

týdenní stacionáře
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám 
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby.

domovy pro osoby se zdravotním postižením
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

domovy pro seniory
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které 

mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

domovy se zvláštním režimem
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo 
závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí 
a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto 
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim 
v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým 
potřebám těchto osob.

chráněné bydlení
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, 
včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální 

služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke 
svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby 
a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do 
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doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou 
nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo 
pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

FoRmY PosKYtování služeb sociální PRevence
Cílem služeb sociální prevence je 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
Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti 

a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj 
je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu 
rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

telefonická krizová pomoc
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou 

dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné 
obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

tlumočnické služby
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované 

osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, 
které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

domy na půl cesty
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. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je 
přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
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Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě 

terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je 
snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

Krizová pomoc
Krizová pomoc je 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
Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu 

do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným 
chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení 
opisu tohoto rozhodnutí intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může 
být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné 
osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně 
poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. 
Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, 
terénní nebo pobytové.

nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby 

pro osoby bez přístřeší.

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
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. Služba může být poskytována osobám anonymně.

noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní služby 

osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 
hygienického zařízení a přenocování.

služby následné péče
Služby následné péče jsou ambulantní nebo 

pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním 
a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve 
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zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo 
osobám, které abstinují.

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou 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.

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby 

poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením 
ohroženým sociálním vyloučením.

sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se 

sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto 
důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je 
dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností 
prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

terapeutické komunity
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu 

pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním 
onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života.

terénní programy
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou 

rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba 
je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo 
omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto 
osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být 
osobám poskytována anonymně.

sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení 

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických 
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro 
samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných 
schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních 
a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech 
sociálně rehabilitačních služeb.
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Senioři a osoby se zdravotním postižením

 senioŘi a osobY se ZdRavotním Postižením

sociální službY
domov Příbor, příspěvková organizace
Kontaktní údaje: 
Adresa:  Masarykova 542, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 720 043
Kontaktní osoba:  Kateřina Burgetová 
E-mail:  burgetova@ddpribor.cz
Webové stránky:  www.ddpribor.cz
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava, 28. října 

117, 702 18 Ostrava 
Cílová skupina klientů: 

Osoby starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Bližší informace: 

Žádost o přijetí do domova pro seniory se podává přímo v zařízení, kde lze rovněž 
obdržet bližší informace. O přijetí klienta do domova pro seniory rozhoduje na 
základě sociálního šetření a vnitřních pravidel ředitel Domova Příbor, příspěvková 
organizace. 

domy s pečovatelskou službou
Kontaktní údaje: 
Adresa:  Jičínská 238, Čs. armády 231 a 233, 742 58 Příbor 
Kontaktní adresa:  Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí, Freudova 

118, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 455 470 
Kontaktní osoba:  Lenka Filipcová 
E-mail:  soc@pribor-mesto.cz
Webové stránky:  www.pribor-mesto.cz
Zřizovatel:  Město Příbor, nám. Sigmunda Freuda 19, Příbor 
Správce:  Správa majetku města Příbor s. r. o., Freudova 118, Příbor 
Cílová skupina klientů: 

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení.
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Bližší informace: 
Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou se podává na odboru 

sociálních věcí Městského úřadu Příbor, Freudova 118, 742 58 Příbor. 

diakonie Čce – středisko v Příboře
Kontaktní údaje: 
Adresa:  Jičínská 238, 742 58 Příbor, 
Telefon:  556 725 359, 736 186 870
Kontaktní osoba:  Bc. Lenka Vaňková 
E-mail:  pribor@diakoniecce.cz
Webové stránky:  www.diakoniecce.cz
Zřizovatel:  Diakonie ČCE, Belgická 22, 120 00 Praha 
Provozovatel:  Diakonie ČCE - středisko v Příboře 
Cílová skupina klientů:  

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení.
Bližší informace:  

Diakonie ČCE – středisko v Příboře poskytuje klientům pečovatelskou službu a odbornou 
ošetřovatelskou péči. Zapůjčuje kompenzační pomůcky (postele, vozíky, chodítka).

centrum pro zdravotně postižené moravskoslezského kraje
Detašované pracoviště Nový Jičín
Kontaktní údaje: 
Adresa:  Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín  
Telefon:  556 709 403 
Kontaktní osoba:  Ing. Renata Malinová, vedoucí detašovaného pracoviště
E-mail:  czp.novyjicin@centrum.cz
Webové stránky:  www.czp-msk.cz
Provozovatel:  Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského 

kraje, Bieblova 3, Ostrava
Cílová skupina klientů: 

Občané se zdravotním postižením, jejich rodiny a blízcí
Bližší informace: 

Hlavním cílem organizace je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně 
postižených občanů a jejich integraci do společnosti. Centrum pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje plní roli:
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	kontaktního místa pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny a blízké, 
	kontaktního místa pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch 

zdravotně postižených, 
	informačního a poradenského centra, 
	zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce 

a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu, 
	obhájce práv zdravotně postižených. 
Provozní doba:  Pondělí:  8:00-12:00; 13:00-17:00
 Úterý:  8:00-12:00; 13:00-16:00
 Středa:  8:00-12:00; 13:00-17:00

sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
Oblastní pobočka Nový Jičín 
Kontaktní údaje: 
Adresa:  Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín 
Telefon:  556 720 809
Kontaktní osoba:  Martin Hyvnar, DiS.
E-mail:  novyjicin-odbocka@sons.cz
Webové stránky:  www.sons.cz
Zřizovatel:  SONS ČR – Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých ČR Praha 
Provozovatel:  SONS ČR 
Cílová skupina klientů:  

Klienty jsou osoby od slabozrakých až po zcela nevidomé, ale i lidé 
s kombinovaným postižením, u nichž je však zrakový handicap dominantní. 
Bližší informace: 

Oblastní odbočka SONS je dobrovolné sdružení občanů se zrakovým postižením 
a jejich příznivců. Cílem organizace je vytvářet pro tyto občany prostor pro činnost 
zájmových skupin a klubů pro kulturní, sportovní a jiné aktivní využívání volného času. 
Nabízíme a zajišťujeme: bezplatné odborné sociální poradenství, zapůjčení kompenzačních 
pomůcek a speciálních pomůcek pro zrakově postižené, půjčování zvukových knih, 
zájmové kluby, sportovní aktivity, rekondiční pobyty a poznávací zájezdy. 
Poradenské hodiny:
 Pro neobjednané klienty: Na objednání po předchozí domluvě: 
Pondělí:   8:00 - 12:00 hod.  12:30 - 16:30 hod. 
Středa: 12:30 - 16:30 hod.    8:00 - 12:00 hod. 
Čtvrtek:    8:00 - 10:00 hod.    8:00 - 10:00 hod. 
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therápon 98, a. s.
Kontaktní údaje: 
Adresa: Therápon 98 a.s., poliklinika Kopřivnice, Štefánikova 

1301, 742 21 Kopřivnice 
Telefon:  556 870 233, 602 557 118
Kontaktní osoba:  Hývnarová Radka
E-mail:  hyvnarova.radka@therapon98.cz
Webové stránky:  www.therapon98.cz
Zřizovatel:  Therápon 98 a.s.
Provozovatel:  Therápon 98 a.s., poliklinika Kopřivnice - domácí péče
Cílová skupina klientů:  

Osoby s chronickým onemocněním, kombinovaným postižením, mentálním 
postižením, tělesným postižením, se sluchovým, zrakovým postižením a jiným 
zdravotním postižením. 
Bližší informace: 

Jedná se o službu zdravotní a pečovatelskou službu bez omezení věku.

Pečovatelská služba oasa o.p.s. 
Kontaktní údaje: 
Adresa:  Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín 
Telefon:  556 709 674, 608 350 525
Kontaktní osoba:  Borková Milena
E-mail:  m.borkova@seznam.cz, m.borkova@aplett.cz
Webové stránky:  www.agentura-oasa.cz
Zřizovatel:  Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava, 28. října 

117, 702 18 Ostrava 
Provozovatel:  Pečovatelská služba OASA o.p.s, Štefánkova 7, Nový 

Jičín,
Cílová skupina klientů: 

Klienti 27-64 let, mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let.
Bližší informace:  

Terénní pečovatelská služba je poskytována pondělí až neděle od 6:00  
do 18:00 hodin. 
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denní stacionář Kopretina, středisko sociálních služeb města Kopřivnice
Kontaktní údaje: 
Adresa:  Vlčovice 76, 742 21 Kopřivnice 
Telefon:  556 802 305
Kontaktní osoba:  Ing. Eva Mündleinová 
E-mail:  sssmkl@sssmk.cz
Webové stránky:  www.ssmk.cz
Zřizovatel:  Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Provozovatel:  Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.
Cílová skupina klientů: 

Osoby se zdravotním postižením. 

denní stacionář Škola života 
Kontaktní údaje: 
Adresa:  Beskydská 176, 741 01 Nový Jičín   
Telefon:  556 711 072
Kontaktní osoba:  Michal Holáň
E-mail:  sukubanj@quick.cz
Webové stránky:  www.skola-zivota.cz
Zřizovatel:  Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České 

republice, o.s., Místní organizace – denní stacionář Škola 
života

Provozovatel:  Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 
v České republice, o.s., Místní organizace – denní 
stacionář Škola života

Cílová skupina klientů: 
Lidé s mentálním postižením a kombinovanými vadami nad 18 let. 

Bližší informace: 
Specializací denního stacionáře jsou volnočasové aktivační programy 

a edukačně vzdělávací aktivity integračního charakteru.
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diakonie Čce – hospic citadela, valašské meziříčí
Kontaktní údaje: 
Adresa:  Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí 
Telefon:  571 629 086, 602 776 460, 605 518 212 
Kontaktní osoba:  Bc. Jaroslava Dobešová, Ruth Kopecká 
E-mail:  socialni@citadela.cz
Webové stránky:  www.citadela.cz
Zřizovatel:  Diakonie ČCE, Belgická 22, Praha 
Provozovatel:  Diakonie ČCE – hospic Citadela 
Cílová skupina klientů: 

Osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři.
Bližší informace:  
Oddělení sociálně zdravotní péče

Tato ústavní péče je určena osobám se sníženou soběstačností, jejichž zdravotní 
stav již sice nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici, ale přitom neumožňuje pobyt 
v domácím prostředí za pomoci rodiny nebo agentur poskytujících ošetřovatelskou 
domácí péči. Péče je časově omezená na překlenutí období, které je zapotřebí 
k nalezení odpovídajícího definitivního řešení spočívajícího většinou v umístění 
klienta do domova pro seniory.
Odlehčovací péče

Pobytová služba je určena rodinám, které se dlouhodobě starají o svého 
blízkého ve své domácnosti. Umožňuje pečujícím osobám zajistit odpočinek, 
potřebnou relaxaci či absolvování léčebných pobytů. Péče je poskytována též 
klientům, kterým není rodina schopna zajistit celodenní péči a jsou čekateli na 
umístění do domova pro seniory.

Sociální poradenství a odborné sociální poradenství v oblasti hospicové 
paliativní péče

Ambulantní a terénní forma poskytování sociálního poradenství zejména 
osobám, které se nacházejí v tíživé životní situaci v důsledku nevyléčitelného 
onemocnění, u kterého je prognóza rychlého zhoršování zdravotního stavu 
končícího smrtí. Tito klienti potřebují kromě zajištění paliativní hospicové 
péče také pomoc při řešení svých problémů v oblasti sociální, psychologické 
a duchovní. Pomoc potřebují nejenom klienti sami, ale i jejich blízcí formou 
ambulantní a terénní.
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ostatní aKtivitY
Klub seniorů města Příbor
Kontaktní údaje: 
Adresa:  náměstí Sigmunda Freuda 33, 742 58 Příbor 
Kontaktní osoba:  Vojtěch Lys, předseda    tel. 737 766 127
Kontaktní osoba:  Pavlína Pavlíková, jednatelka  tel. 604 274 846
E-mail:  pavla.pavlikova@razdva.cz
Cílová skupina klientů: 

Senioři. 
Bližší informace: 

Klub seniorů má 178 registrovaných členů. Denní návštěvnost klubu je 
v průměru asi 35 členů. Osamělí starší občané města si denně mohou v příjemném 
prostředí s posezením při kávě nebo čaji popovídat o svých denních problémech 
a starostech. Pro členy se pořádají poznávací zájezdy a různé kulturní akce, včetně 
návštěv divadla. 
Provozní doba:  pondělí   8:30 - 11:00 hod. 
 úterý   8:30 - 11:00 hod.  
 středa   8:30 - 11:00 hod. 
 čtvrtek   8:30 - 11:00 hod.  14:00 - 17:00 hod. 
 pátek   8:30 - 11:00 hod. 

Klub důchodců hájov
Kontaktní údaje: 
Adresa:  Hájov 87, 742 58 Příbor 
Kontaktní osoba:  Barbora Zárubová 
Webové stránky:  www.hajov.cz 
Zřizovatel:  Osadní výbor Hájov 
Cílová skupina klientů: 

Senioři. 
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Klub důchodců tatra Příbor
Kontaktní údaje:
Adresa:  Čs. armády 1377, 742 58 Příbor 
Telefon:  739 038 314 
Kontaktní osoba:  Peláková Helena
Cílová skupina klientů:

Senioři. 

Klub vojenských důchodců Příbor
Kontaktní údaje:
Adresa:  Čs. armády 1377, 742 58 Příbor 
Telefon:  723 152 959
Kontaktní osoba:  Ladislav Jerguš
E-mail:  jerla@seznam.cz
Provozovatel: Klub vojenských důchodců 
Cílová skupina klientů: 

Důchodci rezortu Ministerstva obrany ČR 
Klub je otevřen:  každé úterý od 15:00 do 18 hod. 
 první a třetí pondělí v měsíci od 14:00 do 16:00 „Dámský 

klub“ 
 každý čtvrtek od 9:00 do 11:00 hod „Kontaktní místo pro 

vojenské důchodce“ 

svaz tělesně postižených v České republice o. s.
Kontaktní údaje: 
Adresa:  Svaz tělesně postižených v České republice o. s. – místní 

organizace. Fučíkova 1320, 742 58 Příbor 
Kontaktní osoba:  Václav Lazebníček 
Zřizovatel:  Svaz tělesně postižených v České republice o. s., Karlínské 

náměstí 12, 186 03 Praha 8 – Karlín 
Cílová skupina klientů: 

Osoby se zdravotním postižením. 

Senioři a osoby se zdravotním postižením
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 dĚti, mládež, Rodina

sociální službY 
salus, o. p. s. domov pro rodiče a děti v nouzi
Kontaktní údaje: 
Adresa:  Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice  
Telefon:  556 810 160, 604 284 681
Kontaktní osoba:  Alena Pohořelská 
E-mail:  salus@cbox.cz , alice26@centrum.cz
Zřizovatel:  Mgr. Jaromír Navrátil
Provozovatel:  Salus o. p. s.
Cílová skupina klientů:  

Rodiče a děti v nouzi, děti a mládež do 18 let.
Bližší informace: 

Azylový dům pro rodiče a děti v nouzi – Domov Salus poskytuje rodičům 
s dětmi, kteří se ocitli v mimořádně obtížné situaci, ubytování, možnost přípravy 
stravy, hygienu a základní poradenskou činnost. Krizové centrum pro děti a mládež 
„Čtyřlístek“ umožňuje okamžitou azylovou pomoc pro děti a mladistvé, kteří se 
ocitli v krizové situaci způsobené týráním, zneužíváním či zanedbáváním péče.

ostatní aKtivitY
mateřské centrum
Kontaktní údaje: 
Adresa:  Luna Příbor, SVČ, příspěvková organizace, Dukelská 

1346, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 725 029
Kontaktní osoba:  Lenka Nenutilová 
E-mail:  luna@lunapribor.cz
Webové stránky:  www.lunapribor.cz 
Zřizovatel:  Luna Příbor, SVČ, příspěvková organizace
Provozovatel:  Luna Příbor, SVČ, příspěvková organizace,
Cílová skupina klientů: 

Matky na mateřské a rodičovské dovolené, nezaměstnané matky. 

Děti, mládež, rodina
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Děti, mládež, rodina

Pedagogicko-psychologická poradna, nový jičín, příspěvková organizace
Adresa:  Žižkova 3, 741 01 Nový Jičín  
Telefon:  556 771 144 
Kontaktní osoba:  Mgr. Jiří Novák, ředitel 
E-mail:  reditel@pppnj.cz
Webové stránky:  www.pppnj.adslink.cz
Zřizovatel:  Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava, 

28. října 117, 702 18 Ostrava 
Cílová skupina klientů:  

Děti, žáci, studenti, jejich zákonní zástupci, školy a školská zařízení. 
Bližší informace: 

Hlavním cílem organizace je poskytování poradenských služeb výše uvedeným 
klientům. 

Základní škola a mateřská škola motýlek, příspěvková organizace
Kontaktní údaje: 
Adresa:  Smetanova 1122, 742 21 Kopřivnice  
Telefon:  556 810 242
Kontaktní osoba:  Mgr. Dagmar Jančálková, ředitelka školy
E-mail:  detske-centrum@nettle.cz
Webové stránky:  www.detske-centrum.cz
Zřizovatel:  Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava, 28. října 

117, 702 18 Ostrava 
Cílová skupina klientů: 

Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Bližší informace: 

Právo všech dětí na vzdělání bez odloučení od rodiny je základní ideou výchovy 
a vzdělávání handicapovaných dětí ve věku od tří do dvaceti šesti let. Cílem základní 
školy speciální je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků cíleně 
ke kultivaci a rozvoji osobnosti žáka. Předstupněm tříd základní školy speciální je 
zřízení přípravného stupně v délce 1 až 3 let a mateřské školy speciální a logopedické. 
Mimo to je souběžně poskytována komplexní (rehabilitační, logopedická, speciálně 
pedagogická a poradenská) péče těmto handicapovaným dětem a mládeži ve  
spádové oblasti. Rehabilitační třídy, které jsou součástí speciální školy, ovšem se 
specifickým vzdělávacím programem, umožňují žákům s těžkým mentálním či 
kombinovaným postižením realizovat jejich rozvojový tělesný a duševní potenciál. 
Pro děti s diagnózou autismus jsou zřízeny autistické třídy. 
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Děti, mládež, rodina

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Adresa:  Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín  
Telefon:  556 702 265, 556 704 338, 776 304 338 
Kontaktní osoba:  Mgr. Martina Kremzerová, vedoucí pradny 
E-mail:  nj@cepp.cz
Webové stránky:  www.cepp.cz
Zřizovatel:  Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava, 

28. října 117, 702 18 Ostrava 
Provozovatel:  Centrum psychologické pomoci, o.p. Karviná
Cílová skupina klientů:  
	rodina v celé mezigenerační šíři i rodina s dítětem či partnerský pár,
	osoby v krizi,
	děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, ohrožené společensky nežádoucími 

jevy.



Osoby v tíživých životních situacích

 osobY v tíživÝch životních situacích

sociální službY 
Renarkon o. p. s. 
Kontaktní údaje: 
Adresa:  Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Telefon:  723 946 507, 602 492 871
Kontaktní osoba:  Michal Raška
E-mail:  tpnrenarkon@seznam.cz
Webové stránky:  www.renarkon.cz
Zřizovatel:  Magistrát města Ostravy
Provozovatel:  Obecně prospěšná společnost Renarkon
Cílová skupina klientů: 

Aktivní uživatelé nealkoholových drog starší 15 let v jakékoli fázi drogové 
kariéry, především osoby užívající nealkoholové drogy injekčním a rizikovým 
způsobem, obtížně dosažitelná skupina (tzv. skrytá populace) s minimální motivací 
službu vyhledat, lidé z okresu Nový Jičín. 
Bližší informace: 

Po telefonické domluvě se s vámi setkáme na místě, které vám bude 
vyhovovat. 
Pondělí :  Kopřivnice   8:30 - 17:00 hod. 
Úterý: Příbor  12:30 - 15:50 hod. 
Středa:  Odry  11:30 - 15:30 hod. 
Čtvrtek:  Studénka  10:00 - 12:00 hod. 
  Bílovec  12:20 - 15:30 hod. 
Pátek:  Nový Jičín   9:35 - 12:00 hod. 
 Kopřivnice 13:15 - 16:30 hod. 
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Osoby v tíživých životních situacích

ostatní aKtivitY 
byty pro sociální účely
Kontaktní údaje 
Adresa:  Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí, Freudova 

118, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 455 470 
Kontaktní osoba:  Lenka Filipcová 
E-mail:  soc@pribor-mesto.cz
Webové stránky:  www.pribor-mesto.cz
Zřizovatel:  Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19 
Provozovatel:  Správa majetku města Příbor, s. r. o., Freudova 118, 

Příbor 
Cílová skupina klientů:

Osoby v tíživé sociální či bytové situaci. 
Bližší informace: 

Pro klienty jsou k dispozici 3 byty o velikosti 0+1 a 3 byty o velikosti 1+2  
na ul. Jičínská 245 v Příboře. Žádosti o ubytování se podávají na odboru  
sociálních věcí Městského úřadu Příbor. 

byty nízkého standardu
Kontaktní údaje 
Adresa:  Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí, Freudova 

118, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 455 470 
Kontaktní osoba:  Lenka Filipcová 
E-mail:  soc@pribor-mesto.cz
Webové stránky:  www.pribor-mesto.cz
Zřizovatel:  Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19 
Provozovatel:  Správa majetku města Příbor, s. r. o. 
Cílová skupina klientů:

Osoby v tíživé sociální či bytové situaci. 
Bližší informace:

Jedná se celkem o 17 bytů nízkého standardu na ul. Jičínská 247, na ul. 
Místecká 291 a na ul. Čs. armády 1378 v Příboře. Žádosti o ubytování se podávají 
na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor. 

25



Šatník diakonie Čce – středisko v Příboře
Kontaktní údaje: 
Adresa:  Jičínská 238, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 725 359, 736 186 870
Kontaktní osoba:  Bc. Lenka Vaňková 
E-mail:  pribor@diakoniecce.cz
Webové stránky:  www.diakoniecce.cz
Zřizovatel:  Diakonie ČCE, Belgická 22, 120 00 Praha 
Provozovatel:  Diakonie ČCE – středisko v Příboře 
Cílová skupina klientů:

Osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
Bližší informace:  

Diakonie ČCE – středisko v Příboře pořádá každoročně na jaře a na podzim 
sběr šatstva a obuvi, které občané nepotřebují, a dále s šatstvem a obuví z daru 
holandského partnera je nabízí osobám ohroženým sociálním vyloučením. 

Osoby v tíživých životních situacích
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 ÚŘadY, instituce a dŮležitÉ odKaZY

městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí
Adresa:  Freudova 118, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 455 470 – 474
E-mail: soc@pribor-mesto.cz
Úřední dny:  pondělí  8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 hod. 
 úterý 8:00 - 11:00 hod. 
 středa  8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 hod. 
 čtvrtek  8:00 - 11:00 hod. 
 pátek  neúřední den 

Úřad práce v novém jičíně, Kontaktní místo odboru státní sociální podpory Příbor
Adresa: Jičínská 50, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 723 769 
E-mail:  osta@nj.mpsv.cz
Úřední dny:  pondělí  8:00 - 17:00 hod. 
 úterý 8:00 - 13:00 hod. 
 středa  8:00 - 17:00 hod. 
 čtvrtek  8:00 - 13:00 hod. 
 pátek  8:00 - 13:00 hod. (podatelna) 

Úřad práce v novém jičíně, dislokované pracoviště Kopřivnice
Adresa:  Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Telefon:  556 879 245, 556 879 259 
E-mail:  koprivnice.up@nj.mpsv.cz
Úřední dny:  pondělí  8:00 - 17:00 hod. 
 úterý 8:00 - 13:00 hod. 
 středa  8:00 - 17:00 hod. 
 čtvrtek  8:00 - 13:00 hod. 
 pátek  8:00 - 13:00 hod. 

Úřady, instituce a důležité odkazy
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Úřady, instituce a důležité odkazy

městský úřad Kopřivnice 
Adresa:  Štefanikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Telefon:  556 879 411 
E-mail:  posta@koprivnice.cz 
Úřední dny:  pondělí  8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 hod. 
 úterý 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 hod. 
 středa  8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 hod. 
 čtvrtek  8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 hod. 
 pátek  neúřední den
 (informace a podatelna 8:00 - 11:30 hod.) 

okresní správa sociálního zabezpečení nový jičín
Adresa:  Svatopluka Čecha 1697/15, 741 01 Nový Jičín 
Telefon:  556 769 111
E-podatelna:  posta.nj@cssz.cz
Úřední dny:  pondělí  8:00 - 17:00 hod. 
 úterý 8:00 - 14:00 hod. 
 středa  8:00 - 17:00 hod. 
 čtvrtek  8:00 - 14:00 hod. 
 pátek  8:00 - 13:00 hod. 

Úřad práce v novém jičíně 
Adresa:  Msgr. Šrámka 1030/8, 741 01 Nový Jičín 1
Telefon:  556 710 020
E-mail:  posta@nj.mpsv.cz
Úřední dny:  pondělí  8:00 - 17:00 hod. 
 úterý 8:00 - 13:00 hod. 
 středa  8:00 - 17:00 hod. 
 čtvrtek  8:00 - 13:00 hod. 
 pátek  8:00 - 13:00 hod. 
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Zdravotnictví

 ZdRavotnictví

lÉKaŘi, Rehabilitace a lÉKáRnY 
alergologická ambulance, Klinická imunologie, mudr. mořic jurečka
Adresa:  Řehoře Volného 60, 742 58 Příbor
Telefon:  556 724 224
e-mail:  moric.jurecka@seznam.cz

amb. prakt. lékaře pro děti, mudr. aleš Polách 
Adresa:  Řehoře Volného 408, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 725 707

amb. prakt. lékaře pro děti, mudr. soňa tučková 
Adresa:  Tyršova 195, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 725 697 

amb. prakt. lékaře pro dospělé, mudr. alena bohumínská 
Adresa:  Tyršova 195, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 725 701 

amb. prakt. lékaře pro dospělé, mudr. Gustav chladil 
Adresa:  Tyršova 195, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 722 829

amb. prakt. lékaře pro dospělé, mudr. ivana Krkošková 
Adresa:  Řehoře Volného 60, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 722 802 

amb. prakt. lékaře pro dospělé, mudr. jaromír lichnovský 
Adresa:  Tyršova 195, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 722 926 

chirurgická ambulance, mudr. Roman jelínek 
Adresa: Tyršova 195, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 722 860 

Gynekologická ambulance, mudr. Pavel Kuchař 
Adresa: Tyršova 195, 742 58 Příbor 
Telefon:  728 680 970 
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Zdravotnictví

interní ambulance, mudr. František vozár 
Adresa: Řehoře Volného 60, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 723 600 

Kožní ambulance, mudr. mirka vozárová 
Adresa: Řehoře Volného 60, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 723 600

oční ambulance, mudr. eva Šetková
Adresa: Řehoře Volného 60, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 723 598

oční ambulance, mudr. alena Pernicová 
Adresa: Řehoře Volného 60, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 723 598

Plícní mios, s. r. o. 
Adresa: Tyršova 195 742 58 Příbor 
Telefon:  595 171 307, 776 637 882

Psychiatrická ambulance, mudr. eva Ressnerová 
Adresa: Řehoře Volného 60, 742 25 Příbor 
Telefon:  556 703 375

Rehabilitační lékař, mudr. jana Šindlerová 
Adresa: Místecká 256, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 725 632

ušní, nosní, krční, mudr. Pavel večeřa 
Adresa: Tyršova 195, 742 58 Příbor 

ambulance zubní, mudr. Květoslava michnová 
Adresa: Tyršova 195, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 723 794 

ambulance zubní, mudr. libuše martínková 
Adresa: Tyršova 195, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 722 233 

ambulance zubní, mudr. lidie Špernogová 
Adresa: Tyršova 195, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 723 794 
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ambulance zubní, mudr. Pavlína adámková 
Adresa: Tyršova 195, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 723 794 

oční optika - eva bojková 
Adresa: Náměstí Sigmunda Freuda 25, 742 58 Příbor 
Telefon:  604 970 086

oční optika - ZoRniČKa Pavla jílková
Adresa: náměstí Sigmunda Freuda 9, 742 58 Příbor 
Telefon:  605 476 837 
e-mail:  zornickaoptik@seznam.cz

lÉČebná Rehabilitace 
léčebná rehabilitace 
Adresa: Tyršova 195, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 722 240 

léčebná rehabilitace eva bajerová
Adresa: Místecká 256, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 725 632 

RehacentRum bc. Kateřina malichová
Adresa: Místecká 256, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 701 100, 603 325 087

lÉKáRnY
lékárna apatyka 
Adresa: Řehoře Volného 60, 742 58 Příbor 
Telefon: 556 722 801

lékárná Panacea 
Adresa: Jičínská 54, 742 58 Příbor
Telefon: 556 722 061 
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 oRGaniZace PRo vYužití volnÉho Času

bav klub Příbor
Adresa: Vlasta Trojčínská, Masarykova 489, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 723 778, 739 080 862 
e-mail:  vlasta.nj@eprostor.cz

luna Příbor, středisko volného času - příspěvková organizace
Luna Příbor, středisko volného času - příspěvková organizace je zařízení, 

které se zabývá využitím volného času dětí předškolního, školního věku, mládeže 
i dospělých. Nabízí činnost v zájmových kroužcích a kurzech, připravuje akce 
různého zaměření, soutěže, turnaje na mezinárodní úrovni, víkendovky pro děti 
i ženy, zájezdy aj. V rámci letní činnosti organizuje letní tábory, soustředění 
a zahraniční pobytovou rekreaci.
Adresa: Lenka Nenutilová, Dukelská 1346, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 725 029, 736 673 012
Webové stránky:  www.lunapribor.cz 
e-mail:  luna@lunapribor.cz

Základní umělecká škola Příbor
Adresa: Ivo Lacný, ředitel školy, Lidická 50, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 725 353, 556 704 805 fax: 556 723 555 
e-mail: zus.pribor@nettle.cz

Fit centrum Příbor 
Adresa: Drahomíra Sattková, Štramberská 1360, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 722 528 po 20.00 hod.

horolezecká stěna 
Umělá lezecká stěna je umístěna v tělocvičně školy na ulici Dukelská 1346. 

Výška stěny je 6 m, šířka 11 m. Počet chytů kolísá v závislosti na momentálně 
vybudovaných cestách. 
Adresa: Stanislav Burgár, Dukelská 1346, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 722 011, 737 218 990 
Webové stránky:  www.hopribor.cz

Organizace pro využití volného času
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sauna Příbor a sportovní hala tj Příbor 
Adresa: Štramberská 1361, 742 58 Příbor 
Telefon:  607 714 277

skatepark Příbor 
Adresa: Na Kamenci, 742 58 Příbor 
Telefon:  721 146 146

sportovní střelnice 
Adresa: Pavel Poláček, 9. května, 742 58 Příbor 
Telefon:  776 001 105

Klub českých turistů Příbor
Adresa: Vladimír Bílský, Myslbekova 1024, 742 58 Příbor 
Telefon:  737 375 203
Webové stránky:  www.kctpribor.wz.cz

dětská misie
Adresa: Martina Valasová, Jičínská 549, 742 58 Příbor 
Telefon:  556 723 333
Webové stránky:  www.detskamisie.cz
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 dŮležitá teleFonní Čísla

Policie ČR - tísňové volání:   158

Policie ČR, obvodní oddělení Příbor 556 722 217; 556 722 218

městská policie Příbor:   556 725 111, 556 455 404 - 405

hasičský záchranný sbor - tísňové volání: 150

Záchranná služba - tísňové volání:  155

Zlatá linka seniorů    800 200 007
Bezplatná linka důvěry pro seniory. Kromě okamžité pomoci nabízí 

informace z lékařské, psychologické, právní či sociální oblasti.  
Provoz: pondělí - pátek: 8 – 20 hodin.

linka důvěry ostrava   596 618 908, 737 267 939
Veřejná psychologická služba první pomoci telefonem. 

Provoz:  pondělí - pátek: odpoledne 12 – 6 hodin ráno
  soboty, neděle, svátky- nepřetržitě.

modrá linka     549 241 010, 608 902 410
Linka slouží hlavně pro děti a mládež, ale mohou se na ni obrátit i dospělí či rodiče. 

Provoz: 9 – 21 hodin denně. 

linka bezpečí     800 155 555
Bezplatná linka důvěry pro děti a mladistvé. Pomáhá řešit složité životní  

situace. Slouží především těm, kteří si nevědí rady, cítí se osamělí, nemají se 
komu svěřit a potřebují podporu a důvěru. 
Provoz:  24 hodin denně.

Důležitá telefonní čísla

34



linka vzkaz domů  800 111 113
Bezplatná linka slouží především dětem a mladým lidem, které situace 

v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o tomto 
kroku prozatím jen uvažují. 
Provoz: 8 – 22 hodin denně. 

Rodičovská linka  840 111 234
Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství 

především rodičům a prarodičům. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se 
týká jejich dětí. 
Provoz:  pondělí, středa, pátek: 13 – 16 hodin
   úterý, čtvrtek: 16 – 19 hodin.

dětské krizové centrum 241 48 41 49
Hlavním zaměřením linky je syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného 

dítěte. Linka funguje pro děti i dospělé. Provoz: 24 hodin denně.

bílý kruh bezpečí  257 317 110
Bezplatná linka slouží obětem a svědkům trestných činů, včetně morální 

a emocionální podpory. 
Provoz: 24 hodin denně.
Poradna Ostrava: Telefon: 597 489 204; Provoz: každé úterý: 16 – 18 hodin. 

dona linka   251 511 313
Poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím.

Provoz: 24 hodin denně.

intervenční centrum ostrava 597 489 207
Provoz:  pondělí:  8 – 20 hodin

  úterý:   8 – 16 hodin 
  středa:   pro objednané
  čtvrtek:   8 – 18 hodin
  pátek:   8 – 14 hodin.
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Důležitá telefonní čísla



Poznámky

PoZnámKY
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Závěrem bychom rádi vyjádřili své poděkování všem, kteří se podíleli na tvorbě 
a vydání tohoto průvodce. 

Upozorňujeme čtenáře Průvodce sociálními službami a volnočasovými 
aktivitami, že se informace v tomto průvodci mohou změnit. 



BAV klub 
- podrobnosti na str. 32

LUNA  Příbor
- podrobnosti na str.  32

Lekárna Panacea  
- podrobnosti na str. 31

Zdravotní středisko  
- podrobnosti na str. 29



Komunitní
Plánování
Sociálních
Služeb


