


Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou nový Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit 
statutárního města Havířova, který obsahuje informace o poskytovaných soci-
álních službách a souvisejících aktivitách pro konkrétní cílové skupiny uživatelů 
služeb. Sociální služby představují souhrn činností zajišťující pomoc a podporu 
osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení 
a související aktivity zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou, ale síť sociál-
ních služeb vhodně doplňují. Statutární město Havířov se aktivně zapojilo do plánování 

a koordinace sociálních služeb a tento katalog je jedním z jeho výstupů.

Věřím, že Vám tento průvodce sociálními službami usnadní orientaci při hledání konkrétní 
odborné pomoci v tíživé životní situaci a poskytne Vám ucelený přehled o nabízených 

sociálních službách v našem městě.

Ing. Bernarda Urbancová
vedoucí odboru sociálních věcí
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DětI, mláDež A rODInA

ODBOrné SOcIální pOrADenStVí

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA
pOrADnA prO rODInU,
mAnželStVí A mezIlIDSké VztAHy

Posláním poradny je prostřednictvím odborné-
ho sociálního a psychologického poradenství 
napomáhat rodinám, párům a jednotlivcům k sa-
mostatnému zvládnutí nepříznivé vztahové situace 
a k obnovení vlastních zdrojů pro utváření uspo-
kojivých rodinných, partnerských a mezilidských 
vztahů vůbec. Služby jsou poskytovány ambulant-
ní formou.

Adresa:  Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
telefon:  599 505 317
e-mail:    rodinnaporadna@ssmh.cz
Web:    http://www.ssmh.cz 

SlezSká DIAkOnIe
pOrADnA prO rODInU HAVířOV

Posláním poradny je napomáhaní osobám s řešením 
jejich nepříznivé sociální situace v rámci partnerských 
mezilidských vztahů a rodin z Moravskoslezského 
kraje prostřednictvím bezplatného odborného 
sociálního poradenství a zajištěním sociálně terape-
utické činnosti a mediace, krizové pomoci pro děti. 
Záměrem a posláním této poradny je nabízet a po-
skytovat klientům poradenskou a základní sociálně 
právní bezplatnou pomoc tak, aby nacházeli řeše-
ní svých obtížných situací a mohli tak pracovat na 
zlepšení kvality jejich života.

Adresa:  Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark
telefon:  732 804 353
e-mail:    prorodinu@slezskadiakonie.cz
Web:    http://www.slezskadiakonie.cz
 
SOcIálně AktIVIzAční SlUžBy
prO rODIny S DětmI

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA
SOcIálně AktIVIzAční SlUžBy
prO rODIny S DětmI

Služby pro rodiny poskytují ve městě Havířově bez-
platnou pomoc a podporu rodinám s dětmi, je-
jichž vývoj je ohrožen vlivem nepříznivé životní situ-
ace, kterou nedokážou vlastními silami řešit.

Adresa:   Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
telefon:   599 505 322, 607 268 748, 722 357 352
e-mail:     sluzbyprorodiny@ssmh.cz
Web:     http://www.ssmh.cz

pOrADenSké centrUm kHAmOrO
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi posky-
tují pomoc a podporu rodinám s dětmi do 18 let, kte-
ré se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poradenství 

a aktivizační činnost jsou poskytovány terénní 
i ambulantní formou v lokalitě Havířov-Šumbark. 
Poskytované služby jsou bezplatné.

Adresa:  Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark
telefon:  596 811 736, 720 156 426, 720 156 476
e-mail:    khamoro@ssmh.cz
Web:    http://www.ssmh.cz

ArmáDA SpáSy V čeSké repUBlIce, z. S.
SOcIálně AktIVIzAční SlUžBy
prO rODIny S DětmI HAVířOV

Sociální služba poskytuje bezplatnou pomoc, pod-
poru a poradenství rodinám s dětmi v Havířově 
a dostupném okolí při řešení jejich nepříznivé so-
ciální situace (v oblastech bydlení, financí, krize, 
výchovně vzdělávacích problémů aj.).

Adresa:  Obránců míru 619/3,  Havířov-Šumbark 
telefon:  773 770 175
e-mail:    daniela_lorencikova@armadaspasy.cz
Web:    http://www.armadaspasy.cz/havirov

InterVenční centrA

SlezSká DIAkOnIe
InterVenční centrUm HAVířOV

Posláním intervenčního centra je poskytování od-
borné pomoci a podpory osobám ohroženým 
domácím násilím, partnerskému stalkingu a obě-
tem trestných činů v souvislosti s domácím násilím, 
případně i jejich rodinným příslušníkům a osobám 
blízkým, které ohrožené osobě pomáhají s řešením 
jejich situace. Služba je bezplatně poskytována 
na území Moravskoslezského kraje osobám starším 
16 let.
Adresa:  Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark
telefon:  596 611 239, 739 500 634
e-mail:    ic.havirov@slezskadiakonie.cz
Web:    http://www.slezskadiakonie.cz

nízkOprAHOVá zAřízení
prO DětI A mláDež

ArmáDA SpáSy V čeSké repUBlIce, z. S.
nízkOprAHOVé zAřízení
prO DětI A mláDež HAVířOV

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
je bezplatně poskytovat sociální službu dětem ve 
věku od 6 do 15 let, které se ocitly v nepříznivé soci-
ální situaci, nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem 
života, pomoc a podporu při osobních, rodinných 
nebo školních problémech a nabízet bezpečné 
místo pro trávení volného času.

Adresa:   Slovenského národního povstání 805/2, 
                Havířov-Šumbark
telefon:   773 770 180
e-mail:     richard_chmelik@armadaspasy.cz
Web:     http://www.armadaspasy.cz/havirov
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DOn BOSkO HAVířOV O.p.S.
klUB příStAV

Sociální služba bezplatně poskytuje dětem 
a mládeži ohroženým sociálně nežádoucími jevy 
ve věku od 6 do 19 let bezpečné místo v lokali-
tě Havířov-Prostřední Suchá. Je jim nabízena 
pomoc, rada a podpora při obtížných osobních, 
rodinných nebo školních situacích. To vše za po-
moci poradenství, vzdělávacích a zábavných ak-
tivit.

Adresa:   U Hřiště 762/8, Havířov-Prostřední Suchá
telefon:   731 625 897
e-mail:     ops@donboskohavirov.cz
Web:     http://www.donboskohavirov.cz

SOUVISející AktIVIty

zIp záBAVA InfOrmAce
pOrADenStVí A pOmOc 
klUB 3nyty

Otevřený klub pro neorganizované děti a mládež 
ve věku 12 až 26 let - bezplatná nabídka prostoru 
(klub, venkovní zahrada se sportovištěm), nabídka 
pro volný čas (vybavení, hudební zkušebna aj.), 
víkendové programy a akce pro cílovou skupinu.

Adresa:    Selská 394/29 Havířov-Bludovice
telefon:   603 833 418, 733 627 232
e-mail:     3nyty@zdrhovadlo.cz 
Web:     http://www.zdrhovadlo.cz

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA
SlUžBy prO pěStOUnSké rODIny

Poskytují pomoc s vytvořením bezpečného pro-
středí pro děti v náhradní rodinné péči pro-
střednictvím doprovázení a podpory osob 
nahrazujících péči rodičů. Zprostředkovávají infor-
mace, služby a pomoc ohroženému dítěti, žada-
telům a pěstounům. Uzavírají s osobami pečujícími 
(v evidenci) Dohody o výkonu pěstounské péče.

Adresa:   Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
telefon:   599 505 338
e-mail:     patrmanova.veronika@ssmh.cz
                orlikova.eva@ssmh.cz
                tomaszova.halina@ssmh.cz
Web:     http://www.ssmh.cz

SlezSká DIAkOnIe
prOgrAm prO pěStOUnSké rODIny

Poskytuje podporu a doprovod rodin při výkonu 
náhradní rodinné péče tak, aby děti v těchto rodi-
nách měly odpovídající péči s ohledem na jejich 
potřeby, zájmy a původní rodinné a společenské 
prostředí. Pečujícím, se kterými má uzavřenou do-
hodu u výkonu pěstounské péče, poskytuje po-
radenské služby, zajišťuje krátkodobou i celoden-
ní odlehčovací péči, vzdělávání (otevřené i pro 
pečující z jiných organizací), odbornou pomoc 

psychologů a dalších specialistů, podporu při kon-
taktu s biologickou rodinou dítěte, duchovní pod-
poru, návaznost na jiné související služby aj.

Adresa:   Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark
telefon:   734 640 284
e-mail:     pp.vedouci.ha@slezskadiakonie.cz
Web:     http://www.slezskadiakonie.cz

církeVní StřeDISkO VOlnéHO čASU
SV. jAnA BOSkA V HAVířOVě
klUB mAják

Nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež 
z lokality Havířov-Šumbark. Vytváří kvalitní, přátel-
ské a bezpečné místo. Realizuje programy pro ško-
ly s tématy přispívajícími k hlubšímu zamyšlení nad 
důležitými životními otázkami.

Adresa:   Boženy Němcové 1207/3a,
                 Havířov-Šumbark
e-mail:     sekretariat@csvc.cz
telefon:   596 810 892
Web:       http://www.csvc.cz

StřeDISkO měStO
Nabízí volnočasové aktivity zejména pro děti 
a mládež ve věku od 6 do 15 let, nově také pro 
maminky s dětmi a seniory. Vytváří kvalitní, přátel-
ské a bezpečné místo. Realizuje programy pro ško-
ly s tématy přispívajícími k hlubšímu zamyšlení nad 
důležitými životními otázkami.

Adresa:   Haškova 1475/1, Havířov-Město
telefon:   596 810 145
e-mail:     sekretariat@csvc.cz
Web:     http://www.csvc.cz

StřeDISkO ŠUmBArk
Nabízí volnočasové aktivity zejména pro děti 
a mládež ve věku od 6 do 15 let, nově také 
pro maminky s dětmi. Vytváří kvalitní, přátelské 
a bezpečné místo. Realizuje programy pro školy s 
tématy přispívajícími k hlubšímu zamyšlení nad dů-
ležitými životními otázkami.

Adresa:   Lomená 559/9, Havířov-Šumbark
telefon:   596 884 853
e-mail:     sekretariat@csvc.cz
Web:     http://www.csvc.cz

klUB VAlDOccO

Nabízí volnočasové aktivity pro mládež ve věku od 
15 do 26 let, posilovnu, deskové hry. Vytváří kvalit-
ní, přátelské a bezpečné místo.

Adresa:   Lomená 559/9, Havířov-Šumbark
telefon:   596 884 853
e-mail:   sekretariat@csvc.cz
Web:   http://www.csvc.cz

DětSké centrUm čtyřlíStek,
PříSPěVKOVá
ORgaNiZace
Je zařízením pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, pobytovým zařízením a zvláštním dětským 
zařízením pro děti s ohroženým vývojem. Dětem je 
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zajištěna výchovná, sociální, psychologická, pe-
dagogická, terapeutická, zdravotní, logopedická 
a rehabilitační péče. Rodičům, osobám odpo-
vědným za výchovu a náhradním rodičům je po-
skytováno sociální a psychologické poradenství.

Adresa:  Hornická 900/8, 735 64
                Havířov-Prostřední Suchá
telefon:  596 440 250, 596 411 673
e-mail:   socialni.havirov@dcctyrlistek.cz
Web:    http://www.dcctyrlistek.cz

StřeDISkO VýcHOVné péče HAVířOV
Poskytování speciálně pedagogických a psycho-
logických služeb dětem s rizikem poruch chování 
nebo již s rozvinutými projevy poruch chování a 
negativních jevů v sociálním vývoji. cílovou skupi-
nou jsou děti a mládež od 3 do 26 let (do ukončení 
procesu vzdělávání) se školními, rodinnými a osob-
nostními problémy, jejich zákonní zástupci, peda-
gogové a jiná odborná veřejnost.

SVP je v provozu v pracovní dny pondělí až pá-
tek v budově H Magistrátu města Havířova, 
1. patro, kanc. 105, 106.

Adresa:  Svornosti 86/2, Havířov-Město
telefon:  775 884 212, 778 771 183
e-mail:    svp.havirov@seznam.cz

mAgIStrát měStA HAVířOVA
SOcIálně-práVní OcHrAnA Dětí
Smyslem a cílem sociálně-právní ochrany dětí 
je zajistit všem dětem mladším 18 let ochranu 
a vhodné podmínky proto to, aby mohly své dět-
ství prožívat šťastně a spokojeně a nedostávaly se 
do konfliktu se svým okolím.

Adresa:  Svornosti 86/2, Havířov-Město
telefon:  596 803 456
e-mail:    kacalova.lucie@havirov-city.cz
Web:    http://www.havirov-city.cz
  
čeSká ASOcIAce StreetWOrk, z.S.
jDI DO klUBU.cz

Virtuální klub pro děti a mládež dostupný na inter-
netu od roku 2012. Obsah je zaměřený na preven-
ci, volný čas, součástí je online chat s poraden-
stvím od pondělí do pátku.

telefon:  603 833 418
e-mail:    poradna@jdidoklubu.cz
Web:    https://www.jdidoklubu.cz

mUltIgenerAční centrUm lUčInA
Posláním spolku aktivSen je podporovat a posilo-
vat komunitní život v duchu rovných příležitostí na-
pomáhat všestrannému rozvoji osobnosti místních 
občanů, a to po stránce tělesné, duševní, duchov-
ní i sociální. Nabízí volnočasové a zájmové a mezi-
generační aktivity. cílem jsou spokojenější obyva-
telé města Havířova, kteří mají dostatek podnětů 
pro kvalitní, smysluplný a plnohodnotný život.

Adresa:  Hlavní třída 387/45, Havířov-Město
telefon:  606 058 571
e-mail:    lucina@aktivsen.cz
Web:     http://www.centrumlucina.cz/
                www. aktivsen.cz

rODezA, z. S.
Jedná se o organizaci, která má pověření 
k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. 
Organizace nabízí náhradním rodinám: uzaví-
rání dohod o výkonu pěstounské péče, letní 
pobytové tábory pro děti, vzdělávání pro osoby 
pečující, odborné rodinné poradenství, asisto-
vaná setkání s rodičem či jinou osobou, profesi-
onální hlídání dětí, individuální přístup k dětem 
s neurovývojovými poruchami (aDHD), kariéro-
vé poradenství dětem a náhradním rodičům 
(výběr vhodné školy, nebo učiliště a seznámení se 
s tímto zařízením), rodinnou facilitaci, mediaci, do-
učování apod.

Adresa:  generála Svobody 280/24,
                Havířov-Šumbark
telefon:   774 949 890
e-mail:    rodeza@seznam.cz
Web:     https://www.rodeza.cz/

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA
práVní pOrADenStVí
Poskytování sociálního poradenství – bezplatné 
právní poradenství v oblasti rodinného a občan-
ského práva při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, mimo 
právního zastoupení.

Adresa:   Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
telefon:   599 505 333
e-mail:    pravnik@ssmh.cz
Web:     http://www.ssmh.cz

OSOBy Se zDrAVOtním pOStIžením

ODBOrné SOcIální pOrADenStVí

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA  
pOrADenSké StřeDISkO prO rODInU
A Dítě rAD
Služba je poskytována rodinám s dítětem 
(ve věku od 2 do 26 let) se zdravotním posti-
žením (tělesným, mentálním, kombinovaným 
a autismem). cílem této služby je pomoc a pod-
pora rodinám při řešení otázek komunikace, vý-
chovy a vzdělávání dětí se zdravotním postižením. 
V rámci poradenství je bezplatně poskytovaná 
„příprava dětí pro snazší vstup do školy“.

Adresa:   atriová 1297/5, Havířov-Město
telefon:   596 885 678, 725 852 994
e-mail:     poradenskestredisko-rad@ssmh.cz
Web:     http://www.ssmh.cz
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rAná péče

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA
pOrADenSké StřeDISkO prO
rODInU A Dítě rAD
– rAná péče

Služba je poskytována v Havířově a obcích 
v místní působnosti rodinám s dítětem (ve věku 
do 7 let) se zdravotním postižením (tělesným, 
mentálním, kombinovaným a autismem). cílem 
služby je poskytnutí poradenství v oblastech: 
jak dítě s postižením vychovávat, jak k němu přistu-
povat, jak s ním komunikovat (alternativní formy ko-
munikace), jaké jsou možnosti vzdělávání (běžné, 
speciální školy) apod. Služba je bezplatná a terénní, 
probíhá především formou pravidelných konzultací 
v domácím prostředí rodiny.

Adresa:   atriová 1297/5, Havířov-Město
telefon:   596 885 678, 725 852 994
e-mail:     ranapece-rad@ssmh.cz
Web:     http://www.ssmh.cz

SpOlečnOSt prO rAnOU péčI,
pOBOčkA OStrAVA
Služba rané péče je poskytována v Moravsko-
slezském kraji rodinám s dětmi se zrakovým nebo 
kombinovaným postižením a rodinám s dětmi 
s ohroženým zrakovým vývojem ve věku do 7 let. 
Služba je bezplatná a terénní, probíhá především 
formou pravidelných konzultací v domácím pro-
středí rodiny.

Adresa:   Rodinná 2719/57, 700 30
                Ostrava-Zábřeh
telefon:   774 567 236
e-mail:     ostrava@ranapece.cz
Web:     http://www.ranapece.cz/ostrava

ODleHčOVAcí SlUžBy

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA
pOrADenSké StřeDISkO prO
rODInU A Dítě rAD
– ODleHčOVAcí SlUžBA
Služba je poskytována rodinám trvale pečujícím 
o osobu (ve věku od 1 do 40 let) se zdravotním 
postižením (tělesným, mentálním, kombinova-
ným a autismem). cílem služby je poskytnutí 
odlehčení a nezbytný odpočinek pečující osobě. 
V rámci odlehčovací služby jsou poskytovány do-
provody do zařízení, rozvoj osobních a sociálních 
dovedností, sociální začleňování.

Adresa:   atriová 1297/5, Havířov-Město
telefon:   596 828 720, 724 538 804
e-mail:     odlehcovacisluzby-rorys@ssmh.cz
Web:     http://www.ssmh.cz

SAnté – centrUm AmBUlAntnícH
A pOBytOVýcH SOcIálnícH SlUžeB
ODleHčOVAcí SlUžBA
Základním cílem poskytování pobytové odlehčo-
vací sociální služby je poskytnout osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chro-
nického onemocnění nebo zdravotního postižení 
individuální péči, o které je jinak pečováno v jejich 
přirozeném sociálním prostředí. cílem této služby 
je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpo-
činek či zajištění si osobních záležitostí.

Adresa:   Nerudova 351/12, Havířov-Město
telefon:   596 813 176
e-mail:     socialnichb@sante-havirov.cz
                sante@sante-havirov.cz
Web:     http://www.sante-havirov.cz

Denní StAcIOnáře

SAnté – centrUm AmBUlAntnícH
A pOBytOVýcH SOcIálnícH SlUžeB
Denní StAcIOnář
Zařízení poskytuje ambulantní sociální službu 
osobám se středně těžkým až těžkým men-
tálním, případně kombinovaným postižením 
ve věku od 15 do 64 let. Sociální služba je re-
alizována formou individuální podpory klientů 
na základě jejich skutečných potřeb tak, aby 
dle svých možností a schopností směřovali ke 
kvalitnějšímu prožívání svého života.

Adresa:   Čelakovského 1240/4, Havířov-Podlesí  
telefon:   597 582 896, 733 467 276
e-mail:     socialnids@sante-havirov.cz
                 sante@sante-havirov.cz
Web:     http://www.sante-havirov.cz

mIkADO

Zařízení poskytuje ambulantní sociální službu do-
spělým osobám od 19 do 70 let s lehkým až středně 
těžkým mentálním, případně kombinovaným, po-
stižením. Klienti denního stacionáře MiKaDO jsou 
podporováni v činnostech, které vedou k sociál-
nímu začlenění a zkvalitnění jejich života. Sociální 
služba umožňuje klientům aktivně prožívat dny.

Adresa:   Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí
telefon:   596 411 026, 776 770 058, 702 265 953
e-mail:     socialnimikado@sante-havirov.cz
                socialnimikado2@sante-havirov.cz
                sante@sante-havirov.cz
Web:      http://www.sante-havirov.cz

StAcIOnář lIpOVá

Zařízení poskytuje ambulantní sociální službu 
dospělým osobám od 19 do 70 let s lehkým až 
středně těžkým mentálním, případně kombi-
novaným postižením. Podpora při každoden-
ních činnostech umožňuje klientům prožívat dny 
aktivně. cílem aktivizačních činností je snížení po-
třebné míry podpory.

Adresa:   Lípová 618/12, Havířov-Město
telefon:   596 813 388, 737 077 990
e-mail:     socialnilipova@sante-havirov.cz
                sante@sante-havirov.cz
Web:     http://www.sante-havirov.cz
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cHráněné ByDlení

SAnté – centrUm AmBUlAntnícH
A pOBytOVýcH SOcIálnícH SlUžeB 
cHráněné ByDlení
+ BytOVé jeDnOtky: 2 x ByTOVá JeDNOTKa 3+1
                                          3 x ByTOVá JeDNOTKa 2+1
Zařízení poskytuje pobytovou sociální službu oso-
bám ve věku od 19 let s mentálním, případně 
kombinovaným postižením. Podporuje klienty při 
každodenních aktivitách tak, aby se jejich život 
přibližoval běžnému způsobu života vrstevníků.

Adresa:   Nerudova 351/12, Havířov-Město
telefon:   596 813 176,604 952 744
e-mail:     socialnichb@sante-havirov.cz
                sante@sante-havirov.cz
Web:     http://www.sante-havirov.cz

DOmOV prO OSOBy Se zDrAVOtním pOStIžením

BenjAmín,
PříSPěVKOVá
ORgaNiZace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Ben-
jamín poskytuje celoroční pobytovou službu 
dětem se zdravotním postižením. Posláním do-
mova je poskytnout odpovídající a bezpeč-
né zázemí dětem se zdravotním postižením, 
které prozatím nemohou žít v rodinném prostře-
dí. Pracovníci služby prostřednictvím cílených 
aktivit děti podporují při znovunavázání rodinných 
vazeb a pomáhají jim při návratu do rodinného 
prostředí a s respektem k jejich potřebám usilují 
o jejich začleňování do společnosti a zapojení do 
aktivit, které prožívají jejich vrstevníci.

Adresa:   Moskevská 1588/7a , Havířov-Město
telefon:   596 411 544, 739 384 604
e-mail:     tatana.chmielova@nas-benjamin.cz
Web:     http://www.benjaminpetrvald.cz

OSOBní ASIStence

pODAné rUce
– OSOBNí aSiSTeNce
Osobní asistence je poskytována lidem 
se sníženou soběstačností od jednoho 
roku věku a realizována v domácím prostředí i jinde 
dle potřeby konkrétního klienta až 24 hodin 7 dnů v 
týdnu. Služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, hygieně, oblékání, po-
dání stravy, tekutin atd. Osobní asistent poskytuje 
doprovod do školky, školy, zaměstnání, na kulturní 
a sportovní akce apod. Osobní asistence je služ-
ba, která se snaží pomoci lidem zůstat co nejdéle v 
domácím prostředí a umožnit jim žít způsobem co 
nejbližším běžnému životu.

Adresa:   Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek
telefon:   776 011 437, 777 011 927
e-mail:     podaneruce@podaneruce.eu
Web:     http://www.podaneruce.eu 

SOcIální reHABIlItAce

SlezSká DIAkOnIe
rÚt HAVířOV,
SOciáLNí ReHaBiLiTace
RÚT Havířov, sociální rehabilitace podporuje 
dospělé lidi s duševním onemocněním získat, udr-
žet si a rozvíjet dovednosti potřebné v běžném 
životě – v bydlení, zaměstnání, vzdělávání se, 
v rodinných a společenských vztazích, při trávení 
volného času, při využívání dostupných služeb.

Adresa:   Svornosti 86/2, Havířov-Město
                (budova H, 3. patro)
telefon:   731 428 974
e-mail:     rut.havirov@slezskadiakonie.cz
Web:     http://www.slezskadiakonie.cz

tlUmOčnIcké SlUžBy

centrUm SlUžeB
prO neSlyŠící
A neDOSlýcHAVé, O.p.S.
Poskytuje terénní a ambulantní tlumočení (indi-
viduální, skupinové) z mluveného jazyka české-
ho do českého znakového jazyka a naopak. Dle 
potřeby zajistí artikulačního tlumočníka, simultán-
ní přepis či jiný způsob komunikace dle požadav-
ků osob se sluchovým postižením. V rámci této 
služby také poskytuje základní sociální poraden-
ství pro občany s různým sluchovým postižením 
a jejich blízké. Služba je poskytovaná v celém 
Moravskoslezském kraji bezplatně.

Adresa:   28. října 286/10, 702 00 Ostrava
telefon:   730 542 933
e-mail:     csnn@csnn.cz
Web:     http://www.csnn.cz

SOUVISející AktIVIty

pODAné rUce, z. S.
- cAnISterApIe
(TeRaPie POMOcí PSa)

Podané ruce poskytují dobrovolnickou službu ca-
nisterapie od roku 2000. canisterapeutické týmy 
(proškolený člověk a jeho speciálně vedený a tes-
tovaný pes), které organizace školí a přezkušuje, 
navštěvují školky, školy, domovy seniorů, domovy 
se zvláštním režimem apod. Tam přinášejí pozor-
nost, zájem, aktivitu, sociální kontakt apod.

Adresa:   Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek
telefon:   777 260 110, 776 011 437
e-mail:    podaneruce@podaneruce.eu
Web:     http://www.podaneruce.eu/

SVAz těleSně pOStIženýcH V čeSké repUBlIce z. S., 
míStní OrgAnIzAce HAVířOV
Organizují pro osoby tělesně postižené a jejich 
rodinné příslušníky přednášky o zdravotních pro-
blémech, o sociálně-právním minimu, pořádají 
edukační setkání na horách a účastní se abilym-
piády.
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Adresa:   Horymírova 1511/9, Havířov-Město
telefon:   596 811 688
e-mail:     aliceondruskova@seznam.cz
Web:     http://www.svaztp-msk.cz/ 

InnA z.S. HAVířOV
OnkOlOgIcká OrgAnIzAce
Sdružují pacienty po prodělání onkologického 
onemocnění a pomáhají v rekonvalescenci po 
ukončení léčby. Schůzky spolku jsou každý čtvrtek 
od 15 - 17.00 hodin.

Adresa:   Horymírova 1511/9, Havířov-Město
telefon:   732 146 500
e-mail:     havirovinna@seznam.cz
Web:     https://innahavirov1997.estranky.cz/

SVAz pOStIženýcH cIVIlIzAčnímI
cHOrOBAmI V čeSké repUBlIce, z. S.,
záklADní OrgAnIzAce HAVířOV
kArDIO pOBOčný SpOlek
kOmUnItní centrUm zO HAVířOV SpccH
Nabízí odborné rehabilitační, rekondiční a edukač-
ní programy. Jejich cílem je opětovně začlenit do 
společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné 
i seniory a soustředit se na prevenci civilizačních 
onemocnění.

Adresa:   Dlouhá třída 1134/83, Havířov-Podlesí
telefon:   737 016 794
e-mail:     spcch.kahak@centrum.cz
Web:     http://www.spcch.cz

ADAm
– AUtIStIcké DětI A my, z.S.
Nabízí pro děti s autismem terapeutické aktivity – 
sportovní kroužek, dramatický kroužek, klub nácti-
letých a volnočasové aktivity – příměstské tábory, 
výlety apod. Pro zdravé sourozence – sourozenecké 
skupiny. Pro rodiče dětí s autismem – rodičovské 
skupiny s odborným vedením, dále individuální 
a krizové intervence u psychologa a psychotera-
peuta.

Nabízíme široké veřejnosti zdarma PRáVNí PORaDNU 
vedenou advokátkou Mgr. Karin Kulčárovou 

Adresa:   Mozartova 1092/2, Havířov-Město
telefon:   608 853 940 
e-mail:     info@adam-pas.cz
Web:      http://www.adam-pas.cz

SpOlečnOSt prO pODpOrU lIDí
S mentálním pOStIžením
V čeSké repUBlIce, z.S.,
pOBOčný SpOlek HAVířOV
Místní organizace SPMP Havířov je dobrovolnou 
organizací rodičů a příbuzných lidí s mentálním 
postižením, odborníků a dalších osob včetně lidí 
s mentálním postižením.

Adresa:   Studentská 26, Havířov-Podlesí
telefon:   774 486 999
e-mail:     spmp.zavadova@seznam.cz
Web:     https://spmphavirov.webnode.cz/

SjeDnOcená OrgAnIzAce
neVIDOmýcH A SlABOzrAkýcH
čeSké repUBlIky, z.S.,
OBlAStní pOBOčkA HAVířOV

Organizují rekondiční pobyty, přednášky, sociální 
poradenství pro osoby nevidomé a těžce zrakově 
postižené. cílem je vytvořit podmínky dovedností 
a návyků v oblasti prostorové orientace a samo-
statného pohybu v neznámém prostředí.

Adresa:   Horymírova 1511/9,Havířov-Město
telefon:   734 899 812
e-mail:     kozinova@sons.cz
Web:     https://www.sons.cz/

AprOpO z. S.

Pořádání rekondičních pobytů pro lidi s tělesným 
postižením se zajištěnou rehabilitací a osobní asi-
stencí.

Adresa:   chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark
telefon:   608 975 772
e-mail:     info@apropovozickari.com
Web:     http://www.apropovozickari.com 

ADrA, O.p.S.
DOBrOVOlnIcké
centrUm HAVířOV

Dobrovolnické centrum vysílá dobrovolníky do 
zařízení pro děti i dospělé se zdravotním postiže-
ním, k seniorům, k osamělým do domácností i do 
nemocnic. Dobrovolníci s nimi tráví volný čas, hrají 
s nimi hry, chodí na procházky, zpívají nebo asistují 
při míčové hře Boccia.

Adresa:   Hlavní třída 2/4, Havířov-Město
telefon:   732 509 400
e-mail:     hana.cadova@adra.cz 
Web:     http://www.adrahavirov.cz

Help klUB, SDrUžení rODIčů
A přátel Dětí S pOStIžením

Sdružení pomáhající aktivitami pro volný čas, 
rekreacemi a integrací mladých lidí s postižením.

Adresa:   Školní 601/2, Havířov-Šumbark
telefon:   777 081 830, 728 842 460
e-mail:     helpklub@centrum.cz 
Web:     http://www.helpklub.cz 

mAgIStrát měStA HAVířOVA
- BezBArIérOVé Byty

Bezbariérové byty, které jsou v majetku města, jsou 
určeny osobám se zdravotním postižením, jejichž 
přidělování se řídí „Zásadami pro vznik nájmu bytu 
v domech zvláštního určení v majetku statutárního 
města Havířova“.

telefon:   596 803 159 
e-mail:     kalivodova.lenka@havirov-city.cz
Web:     http://www.havirov-city.cz
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SenIOřI

ODBOrné SOcIální pOrADenStVí

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA
ODBOrné SOcIální pOrADenStVí
prO SenIOry

Poskytnutí odborného bezplatného poradenství 
seniorům a pečujícím osobám, které se nachá-
zejí v obtížné životní situaci. Jedná se o poskytnutí 
informací, rad či pomoci a podpory pro zvládnutí 
obtížné situace, pomoc při jednání s institucemi, 
případně doprovod na tato jednání. Fakultativ-
ní součástí služby je půjčovna kompenzačních 
pomůcek.

Adresa:   Moskevská 1103/1f,Havířov-Město
telefon:   596 477 358, 725 976 962
e-mail:     poradnasenior@ssmh.cz
Web:     http://www.ssmh.cz

pečOVAtelSká SlUžBA

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA
pečOVAtelSká SlUžBA

Služba je poskytována občanům města Havířova, 
kteří potřebují z důvodu změny soběstačnosti 
pomoc či podporu jiné fyzické osoby k zajištění 
základní péče o svou osobu či domácnost. Sou-
částí služby je základní sociální poradenství. Služba 
je poskytována v domácnostech, vybrané úkony 
jsou poskytovány v našem zařízení.

Adresa:   Moskevská 1103/1f,Havířov-Město
telefon:   596 477 300, 596 477 318
e-mail:     ps@ssmh.cz
Web:     http://www.ssmh.cz

kOmplexní DOmácí péče HeStIA S.r.O.
pečOVAtelSká SlUžBA

agentura domácí péče nabízí komplexní péči 
o klienty, která kompenzuje jejich stav jak v oblasti 
zdravotních, sociálních potřeb, tak i laické péče. 
Klientům je poskytována nejen odborná ošet-
řovatelská péče, ale také úkony pečovatelské 
služby, a to vše v jejich vlastním sociálním prostředí. 
cílovou skupinou jsou dospělí nemocní s chronic-
kým nebo jiným kombinovaným onemocněním. 
Jedná se především o seniory, kteří z důvodu 
zhoršujícího se zdravotního stavu nebo pokročilého 
věku nejsou schopni péče o vlastní osobu.

Adresa:   Dlouhá třída 1510/18d, Havířov
telefon:   596 420 556, 603 472 787, 603 472 765
e-mail:     hestia@tiscali.cz
Web:     http://www.domacipecehavirov.cz 

ODleHčOVAcí SlUžBy

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA
Denní A pOBytOVé SlUžBy
prO SenIOry - ReSPiTNí PéČe

Odlehčovací služba je určena pro seniory a obča-
ny se zdravotním postižením, kteří potřebují zajistit-
nepřetržitou denní péči. Služba je zabezpečena 
pobytovou formou 24 hodin denně na omezenou 
dobu až 3 měsíců. Smyslem služby je poskytnout 
odpočinek pečujícím osobám a pomoc a podpo-
ru při řešení nepříznivé životní situace rodiny.

Adresa:   Moskevská 1103/1f,Havířov-Město
telefon:   596 477 317, 596 477 322
email:      respit@ssmh.cz
Web:    http://www.ssmh.cz 

kOmplexní DOmácí péče
HeStIA S.r.O.

Klientům agentury domácí péče je poskytována 
odborná ošetřovatelská péče, úkoly odlehčovací 
a pečovatelské služby. cílovou skupinou jsou 
dospělí nemocní s chronickým nebo jiným 
onemocněním. Jedná se především o seniory, 
kteří z důvodu zhoršujícího se zdravotního sta-
vu nebo pokročilého věku nejsou schopni péče 
o vlastní osobu, je potřebná asistence i pomoc 
při běžných denních činnostech a je vyžadována 
pravidelná pomoc jiné fyzické osoby.

Adresa:   Dlouhá třída 1510/18d, Havířov
telefon:   596 420 556, 603 472 787, 603 472 765
e-mail:     hestia@tiscali.cz
Web:     http://www.domacipecehavirov.cz 

Denní StAcIOnáře

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA
Denní A pOBytOVé SlUžBy prO SenIOry
- DeNNí STaciONář

ambulantní forma služby, která je zaměřena na 
asistenci, pomoc a podporu při zajištění běžných 
denních činností a vyplnění volného času oso-
bám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby. Určeno seniorům, osobám s ch-
ronickým duševním onemocněním či zdravotním 
postižením. Součástí služby je základní sociální po-
radenství.

Adresa:   Moskevská 1103/1f, Havířov-Město
telefon:   596 477 300, 596 477 321
e-mail:     stacionar@ssmh.cz
Web:     http://www.ssmh.cz

DOmOVy prO SenIOry

DOmOV SenIOrů HAVířOV,
PříSPěVKOVá ORgaNiZace

StřeDISkO lUnA

Pobytová sociální služba je určena seniorům star-
ším 65 let, kteří z důvodu vysokého věku, nepříz-
nivého zdravotního stavu či tíživé sociální situace 
potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Adresa:   Lidická 1200/52c,Havířov-Šumbark
telefon:   596 808 601
e-mail:     sekretariat@dshavirov.cz
Web:     http://www.dshavirov.cz 
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SenecUrA
SenIOrcentrUm HAVířOV

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby 
osobám, které mají sníženou soběstačnost zejmé-
na z důvodu vyššího věku, potřebují pravidelnou 
pomoc v oblasti soběstačnosti a osobní péče. 
Jejich nepříznivá sociální situace jim nedovoluje žít 
ve vlastním domácím prostředí. V domově je zajiš-
těna komplexní péče a pobyt nahrazuje domácí 
prostředí při rozvíjení komunitního života.

Adresa:   Lomená 1268/2, Havířov-Šumbark
telefon:   734 154 916
e-mail:     havirov@senecura.cz 
Web:     https://havirov.senecura.cz/ 

DOmOVy Se zVláŠtním režImem

DOmOV SenIOrů HAVířOV,
PříSPěVKOVá ORgaNiZace
StřeDISkO HelIOS 
Pobytová sociální služba je určena seniorům 
starším 65 let, kteří trpí demencí lehkého, středně 
těžkého až těžkého stupně, alzheimerovou choro-
bou, která neumožňuje pobyt v domově pro senio-
ry, a potřebují trvalou pomoc, kterou nelze zajistit 
v jejich domácím prostředí prostřednictvím pečující 
osoby či jiné sociální služby.

Adresa:   Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město
telefon:   596 810 061
e-mail:     sekretariat@dshavirov.cz
Web:     http://www.dshavirov.cz

SenecUrA SenIOrcentrUm HAVířOV
DOmOV Se zVláŠtním režImem
V domově se zvláštním režimem jsou poskytovány 
pobytové služby osobám se specifickými potřeba-
mi, které vyplývají z jejich onemocnění. Jedná se 
o osoby, které mají sníženou soběstačnost, o oso-
by s alzheimerovou nemocí, stařeckou demencí 
či dalšími typy demence, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby. cílo-
vou skupinou klientů jsou osoby starší 55 let.

Adresa:   Lomená 1268/2, Havířov-Šumbark
telefon:   734 154 916
e-mail:     havirov@senecura.cz
Web:     https://havirov.senecura.cz/ 

OSOBní ASIStence

rAmOnA SenIOr O.p.S.

Osobní asistence je poskytována osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (tj. se-
niorům) nebo zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Je poskytována 
v přirozeném domácím prostředí dle individuálních 
potřeb klienta. Základními poskytovanými činnost-
mi jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, po-
moc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 

Adresa:   Smrková 561/16, Havířov-Šumbark
telefon:   731 346 390
e-mail:     prudka.sarka@centrum.cz

pODAné rUce – OSOBNí aSiSTeNce

Osobní asistence je poskytována lidem se sníže-
nou soběstačností od jednoho roku věku a reali-
zována v domácím prostředí i jinde dle potřeby 
konkrétního klienta až 24 hodin 7 dnů v týdnu. Služba 
zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, hygieně, oblékání, podání stravy, 
tekutin atd. Osobní asistent poskytuje doprovod 
do školky, školy, zaměstnání, na kulturní a sportovní 
akce apod. Osobní asistence je služba, která se 
snaží pomoci lidem zůstat co nejdéle v domácím 
prostředí a umožnit jim žít způsobem co nejbližším 
běžnému životu.

Adresa:   Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek
telefon:   776 011 437, 777 011 927
e-mail:     podaneruce@podaneruce.eu
Web:     http://www.podaneruce.eu 

SOcIálně AktIVIzAční SlUžBy prO SenIOry
A OSOBy Se zDrAVOtním pOStIžením

ArmáDA SpáSy V čeSké repUBlIce, z. S.
SOcIálně AktIVIzAční SlUžBy
prO SenIOry HAVířOV-ŠUmBArk

Služba je poskytována seniorům od 60 let a oso-
bám se zdravotním postižením od 40 let, které se 
nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou 
touto situací ohroženy (osamělost, ztráta sociál-
ních návyků, zdravotní omezení aj.).

Adresa:  Obránců míru 619/3,
                Havířov-Šumbark
                Slovenského národního povstání 805/2,
                Havířov-Šumbark
telefon:  773 770 178
e-mail:    pavla_mirkova@armadaspasy.cz
Web:    http://www.armadaspasy.cz/havirov

cHArItA čeSký těŠín
cHArItní centrUm
prO SenIOry
charitní centrum poskytuje službu sociální aktivi-
zace seniorům a osobám s tělesným a chronic-
kým onemocněním. centrum organizuje klubové 
a společenské aktivity pro osoby v nepříznivé 
sociální situaci.

Adresa:   Lomená 228/11, Havířov-Šumbark
telefon:   603 510 709
e-mail:     stanislav.laza@ceskytesin.charita.cz 
Web:     http://www.ceskytesin.caritas.cz
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zDrAVOtnIcké zAřízení ÚStAVní péče
pOSkytUjící SOcIální SlUžBy
 
SAnAtOrIUm
kOcHOVA S.r.O.

Zdravotnické zařízení, které zároveň poskytuje 
i pobytové sociální služby klientům, kteří z důvo-
du věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou 
pomoc druhé osoby. Posláním zařízení je zabez-
pečovat podporu a péči dospělým osobám, 
převážně seniorům, kteří nevyžadují ústavní 
zdravotní péči, ale z důvodu nepříznivé sociální 
situace, dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu a snížené soběstačnosti v základních den-
ních činnostech vyžadují pomoc jiné fyzické osoby 
a tuto pomoc nelze zajistit jinak.

Adresa:   Kochova 816/3, Havířov-Šumbark
telefon:   599 509 665, 599 509 667
e-mail:     hlavnisestra@sanatoriumkochova.cz
                socialni@sanatoriumkochova.cz
Web:     http://www.sanatoriumkochova.cz

SOUVISející AktIVIty

ADrA, O.p.S.

Dobrovolníci pomáhají seniorům v so-
ciálních a zdravotnických zařízeních 
a nově v programu „Dobrovolníci domů“, kdy 
dobrovolníci docházejí za seniory do domácností. 
Dobrovolníci se tak stávají příjemnými společníky, 
kdy si se svými klienty povídají, čtou s nimi knihy, 
hrají hry, zpívají, chodí na procházky.

Adresa:   Hlavní třída 2/4, Havířov-Město
telefon:   732 509 400
e-mail:     hana.cadova@adra.cz 
Web:     http://www.adrahavirov.cz

Areál ByDlení prO SenIOry
čApí HnízDO HAVířOV

Dva řadové bytové domy, umístěné v příjemném 
prostředí, poskytují trvalé bydlení v bezbariérových 
bytech. Byty jsou určeny seniorům nad 65 let nebo 
zdravotně postiženým osobám. Součástí bydlení 
je možnost zprostředkovat terénní sociální, zdra-
votní a doplňkové služby, zúčastňovat se volno-
časových aktivit a rozvíjet komunitní život. cílem je 
zajištění co nejdelší soběstačnosti a setrvání osob 
z cílových skupin v přirozeném domácím prostředí.

Adresa:   Výletní 1277/1, 1278/3, Havířov-Šumbark
telefon:   731 346 390
e-mail:     info@seniorhavirov.cz
Web:     http://www.seniorhavirov.cz

centrUm VOlnOčASOVýcH AktIVIt

Volnočasové zařízení, které je určeno zejména 
pro pořádání aktivit (zájmové kroužky, přednášky, 
pohybová cvičení v zájmových skupinách, jedno-
rázové aktivity) zaměřených na společné zájmy 
uzavřených skupin dětí, mládeže, seniorů a dalších 
občanů Havířova.

Adresa:   Horymírova 1511/9, Havířov-Město
telefon:   596 811 688, 596 803 162
                (provozovatel cVa)
e-mail:     cva.horymirova@seznam.cz
Web:     http://www.havirov-city.cz 

pODAné rUce, z. S.
cAnISterApIe
(TeRaPie S POMOcí PSa)

Podané ruce, z. s. poskytují dobrovolnickou služ-
bu canisterapie od roku 2000. canisterapeutické 
týmy (proškolený člověk a jeho speciálně vedený 
a testovaný pes), které organizace školí a přezku-
šuje, navštěvují školky, školy, domovy seniorů, do-
movy se zvláštním režimem apod. Tam přinášejí 
pozornost, zájem, aktivitu, sociální kontakt apod.

Adresa:   Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek
telefon:   777 260 110, 776 011 437
e-mail:     podaneruce@podaneruce.eu
Web:     http://www.podaneruce.eu

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA
práVní pOrADenStVí

Poskytování sociálního poradenství – bezplatné 
právní poradenství v oblasti rodinného a občan-
ského práva při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, mimo 
právního zastoupení.

Adresa:   Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
telefon:   599 505 333
e-mail:     pravnik@ssmh.cz
Web:     http://www.ssmh.cz
 
mUltIgenerAční centrUm lUčInA

Posláním spolku aktivSen je podporovat a posi-
lovat komunitní život v duchu rovných příležitostí 
napomáhat všestrannému rozvoji osobnosti míst-
ních občanů, a to po stránce tělesné, duševní, 
duchovní i sociální. Nabízí volnočasové a zájmové 
a mezigenerační aktivity. cílem jsou spokojeněj-
ší obyvatelé města Havířova, kteří mají dostatek 
podnětů pro kvalitní, smysluplný a plnohodnotný 
život.

Adresa:   Hlavní třída 387/45, Havířov-Město
telefon:   606 058 571
e-mail:     lucina@aktivsen.cz
Web:      http://www.centrumlucina.cz/
                 www. aktivsen.cz

klUBy SenIOrů

V klubech seniorů mají členové možnost využívat 
svůj volný čas. Jsou pořádány odborné přednášky, 
besedy, oslavy jubileí, návštěvy kulturních i spor-
tovních programů a organizovány různé zájezdy.
Městský klub seniorů

Adresa:   Studentská 1592/9a, Havířov-Podlesí
telefon:   596 436 311

Sen
IO
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kD přI železnIční StAnIcI HAVířOV
Adresa:   Studentská 1592/9a, Havířov-Podlesí

kD přI DpS generálA SVOBODy
Adresa:   generála Svobody 266/15,
                 Havířov-Šumbark

kD přI DpS mláDežnIcká
Adresa:   Mládežnická 1576/10, Havířov-Podlesí

kD WOlkerOVA
Adresa:   Wolkerova 716/4, Havířov-Šumbark

kD UčItelů
Adresa:   Marušky Kudeříkové 1143/14,
                 Havířov-Město

kD přI DpS StřeDní
Adresa:   Střední 504/3, Havířov-Šumbark

kD přI DpS kArVInSká
Adresa:   Karvinská 1512/3, Havířov-Město

kD DOlní DAtyně
Adresa:   Občanská 121/1, Havířov-Dolní Datyně

telefon na provozovatele klubů seniorů:
596 803 162 

DOmy S pečOVAtelSkOU SlUžBOU

Domy s pečovatelskou službou jsou určeny 
občanům, kteří dosáhli důchodového věku 
a naléhavě potřebují sociální pomoc. Přidělování 
bytů se řídí „Zásadami pro nájem bytu zvláštního 
určení (Domy s pečovatelskou službou) v majetku 
statutárního města Havířova)“.
telefon:   596 803 159
Web:     http://www.havirov-city.cz

Dům S pečOVAtelSkOU SlUžBOU
Adresa:   Střední 504/3, Havířov-Šumbark

Dům S pečOVAtelSkOU SlUžBOU
Adresa:   Karvinská 1512/3, Havířov-Město

Dům S pečOVAtelSkOU SlUžBOU
Adresa:   Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark

Dům S pečOVAtelSkOU SlUžBOU
Adresa:   Mládežnická 1576/10, 1577/12,
                 Havířov-Podlesí

Dům S pečOVAtelSkOU SlUžBOU
Adresa:   generála Svobody 266/15,
                Havířov-Šumbark

OSOBy OHrOžené záVISlOStmI

kOntAktní centrA

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA
kOntAktní A pOrADenSké centrUm
prO OSOBy OHrOžené záVISlOStmI

ambulantní a terénní služba pro osoby ohrože-
né závislostí nebo závislé na návykových látkách 
včetně patologického hráčství starší 15 let.

Adresa:   Hřbitovní 166/12,  Havířov-Šumbark

telefon:  596 884 854, 602 715 805
e-mail:    kpc@ssmh.cz
Web:    http://www.ssmh.cz

SlUžBy náSleDné péče

ArmáDA SpáSy V čeSké repUBlIce, z. S.
Dům pOD SVAHem

Posláním služby následné péče v Havířově je na-
bízet pomoc osobám závislým na alkoholu nebo 
gamblingu. Těmto osobám služba poskytuje pod-
poru v nalezení cesty k trvalé abstinenci a začle-
nění zpět do společnosti.

Služba je určena mužům bez přístřeší starším 
18 let, kteří jsou závislí na alkoholu nebo gamblingu 
a prokazatelně abstinují minimálně 14 dnů a kteří 
se snaží zvládnout abstinenci svépomocně nebo 
prostřednictvím odborných zařízení a nadále 
potřebují podporu, ochranu před sociálním vylou-
čením a pomoc směřující k sociálnímu začlenění 
do společnosti.

Adresa:   Pod Svahem 284/1, 735 64
                 Havířov-Dolní Suchá
telefon:   773 770 159, 773 770 158, 773 770 160
e-mail:     jan_vincenc@armadaspasy.cz
                denisa_pravdova@armadaspasy.cz
Web:    http://www.armadaspasy.cz/havirov

ArmáDA SpáSy V čeSké repUBlIce, z. S.
VyHlíDkA – HAVířOV

Služba následné péče nabízí pomoc ženám 
a mužům, kteří ukončili léčbu závislosti na alkoho-
lu či hráčských aktivitách a potřebují podporu při 
zvládání období přechodu z léčby do běžného 
života. Snahou je celková stabilizace, podpora 
v abstinenci a posílení samostatnosti a nezávislosti.

Adresa:   Obránců míru 619/3, Havířov-Šumbark
telefon:   773 770 271, 773 770 272
e-mail:     pavlina.schubertova@armadaspasy.cz
                jan_hamal@armadaspasy.cz
Web:     http://www.armadaspasy.cz/havirov

SOUVISející AktIVIty

AA - AnOnymní AlkOHOlIcI
SkUpInA SpráVný Směr HAVířOV

Adresa:   Hřbitovní 166/12, Havířov-Šumbark
telefon:   602 266 927, 607 763 994
e-mail:     havirov@aamail.cz
 
SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA
centrUm preVence
Posláním centra prevence je nabídka a realiza-
ce specifické primární prevence u dětí a mláde-
že, vedení ke zdravému způsobu života, podpora 
zdravých vztahů v třídních kolektivech, prevence 
šikany, zneužívání návykových látek, včasná po-
moc při řešení problémů.
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Adresa:   Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
telefon:   599 505 320
e-mail:     centrumprevence@ssmh.cz
                centrumprevence1@ssmh.cz
Web:     http://www.ssmh.cz
 
peDAgOgIckO-pSycHOlOgIcká
pOrADnA kArVIná,
PříSPěVKOVá ORgaNiZace
míStO pOSkytOVání SlUžeB
HAVířOV
Pedagogicko-psychologická poradna zajišťuje 
psychologickou a speciálně pedagogickou dia-
gnostiku, intervenci, informační, poradenskou 
a metodickou činnost. Tyto služby poskytuje 
širokému spektru dětí, žáků a studentů ve věku 
zhruba od 3 do 26 let.  Pedagogicko-psychologická 
poradna Karviná je příspěvkovou organizací zřizo-
vanou Moravskoslezským krajem.

Adresa:   Opletalova 602/5, Havířov-Šumbark
telefon:   597 582 372
e-mail:     havirov@pppkarvina.cz
Web:     http://www.pppkarvina.cz 

StřeDISkO VýcHOVné péče HAVířOV
Středisko výchovné péče je školské zařízení (zřizo-
vatel MŠMT) pro děti a mládež ve věku od 3 do 
26 let poskytující služby diagnostické, preventivně 
výchovné a poradenské. cílem činnosti je kom-
plexní pomoc při řešení školních, rodinných 
a osobnostních problémů dětí a mládeže.

Adresa:   Svornosti 86/2, Havířov-Město
                (budova H, 1. patro)
telefon:   775 884 212, 778 771 183
e-mail:     svp.havirov@seznam.cz

měStSká pOlIcIe HAVířOV
mAnAžer preVence krImInAlIty
A prOtIDrOgOVý kOOrDInátOr

Kontaktní osoba: Bc. Monika Krpelíková, tajem-
nice Komise protidrogové a prevence kriminality 
Rady města Havířova

Adresa:   Karvinská 1474/1a, Havířov-Město
telefon:   596 813 146
e-mail:     manazer.mpha@havirov-city.cz

OSOBy V přecHODné krIzI
A etnIcké menŠIny

ODBOrné SOcIální pOrADenStVí

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA

pOrADenSké centrUm
kHAmOrO

Služba je poskytována bezplatně osobám od 
15 let věku z lokality Havířov-Šumbark, které jsou 
v nepříznivé sociální situaci. Poradenství je posky-
továno ambulantně v oblastech orientace v soci-

álních systémech, práva, financí a v oblasti vzdě-
lávání a pracovního uplatnění.
Adresa:   Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark
telefon:   596 811 736, 720 156 426
e-mail:     khamoro@ssmh.cz
Web:     http://www.ssmh.cz

SlezSká DIAkOnIe
OBčAnSká pOrADnA HAVířOV

Posláním poradny je poskytování bezplatné 
odborné pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé 
sociální a životní situaci nebo jim taková situace 
hrozí, a kteří se na občanskou poradnu obrátili 
s žádostí o pomoc. Prostřednictvím odborného 
sociálního poradenství pomáhá svým uživatelům 
zorientovat se v jejich problému, nastiňuje možná 
řešení a doprovází uživatele při jeho cestě k vyře-
šení jeho situace.

Adresa:    Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark
telefon:    734 864 124
e-mail:     obcan.ha@slezskadiakonie.cz
Web:      http://www.slezskadiakonie.cz

SlezSká DIAkOnIe
pOrADnA prO rODInU HAVířOV

Posláním poradny je napomáhaní osobám 
s řešením jejich nepříznivé sociální situace v rámci 
partnerských mezilidských vztahů a rodin z Morav-
skoslezského kraje prostřednictvím bezplatného 
odborného sociálního poradenství a zajištěním 
sociálně terapeutické činnosti a mediace, krizové 
pomoci pro děti. Záměrem a posláním této porad-
ny je nabízet a poskytovat klientům poradenskou 
a základní sociálně právní bezplatnou pomoc 
tak, aby nacházeli řešení svých obtížných situací 
a mohli tak pracovat na zlepšení kvality jejich 
života.

Adresa:    Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark
telefon:    732 804 353
e-mail:     prorodinu@slezskadiakonie.cz
Web:      http://www.slezskadiakonie.cz

InterVenční centrUm

SlezSká DIAkOnIe
InterVenční centrUm HAVířOV

Posláním intervenčního centra je posky-
tování odborné pomoci a podpory osobám ohro-
ženým domácím násilím, partnerskému stalkingu 
a obětem trestných činů v souvislosti s domácím 
násilím, případně i jejich rodinným příslušníkům a oso-
bám blízkým, které ohrožené osobě pomáhají s řeše-
ním jejich situace. Služba je bezplatně poskytována 
na území Moravskoslezského kraje osobám starším 
16 let.

Adresa:    Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark
telefon:    596 611 239, 739 500 634
e-mail:      ic.havirov@slezskadiakonie.cz
Web:       http://www.slezskadiakonie.cz
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nízkOprAHOVá Denní centrA

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA
nízkOprAHOVé Denní centrUm
prO OSOBy Bez příStřeŠí

Poskytnutí zázemí a podpory osobám bez přístřeší 
při řešení jejich obtížné životní situace.

Adresa:   Hřbitovní 168/2, Havířov-Šumbark
telefon:   596 811 405
e-mail:     ndc@ssmh.cz
Web:     http://www.ssmh.cz

AzylOVé DOmy

ArmáDA SpáSy V čeSké repUBlIce, z. S.
AzylOVý Dům prO rODIny

Posláním azylového domu pro rodiny je pomoci 
rodinám v překlenutí krizové životní situaci spojené 
se ztrátou bydlení. Dům rodinám poskytuje bydlení 
a odbornou pomoc pro získání kompetencí, které 
vedou k životu ve vlastní domácnosti.

Adresa:   Dvořákova 235/21, Havířov-Město
telefon:   737 215 423
e-mail:     alica_neupauerova@armadaspasy.cz
Web:     http://www.armadaspasy.cz/havirov

AzylOVý Dům prO mUže

Posláním azylového domu armády spásy v Ha-
vířově je poskytovat mužům, kteří se nacházejí 
v nepříznivé sociální situaci spojenou se ztrátou 
bydlení, ubytování vytvořit podmínky pro sa-
mostatnou stravu a podporovat je v jejich úsilí 
o začlenění do společnosti.

Adresa:    Na Spojce 807/2, Havířov-Město
telefon:    773 770 147, 773 770 144
e-mail:      kristyna.molinova@armadaspasy.cz
                 veronika.balintova@armadaspasy.cz
Web:     http://www.armadaspasy.cz/havirov

nOcleHárny

ArmáDA SpáSy V čeSké repUBlIce, z. S.
nOcleHárnA prO mUže HAVířOV

Posláním Noclehárny armády spásy v Havířově je 
poskytovat mužům bez přístřeší nocleh s večeří, 
podmínky pro hygienu a požadovanou podporu, 
a to vše tak, aby tato pomoc vedla k řešení jejich 
nepříznivé sociální situace.

Adresa:    Na Spojce 807/2, Havířov-Město
telefon:    773 770 148, 773 770 146
e-mail:      lucjan.hylmar@armadaspasy.cz
                 pavel.buzek@armadaspasy.cz
Web:      http://www.armadaspasy.cz/havirov

terénní prOgrAmy

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA
pOrADenSké centrUm
kHAmOrO

Služba aktivně nabízí podporu jednotlivcům (od 
15 let věku) nebo celým rodinám v lokalitě Haví-
řov-Šumbark a Havířov-Prostřední Suchá. Sociální 
poradenství je poskytováno přímo v terénu (např. 
informace o možnostech řešení nepříznivé sociální 
situace nebo o možnostech minimalizace rizik stá-
vajícího způsobu života) a je bezplatné.
Adresa:   Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark 
telefon:   596 811 736, 720 156 476
e-mail:     khamoro@ssmh.cz
Web:        http://www.ssmh.cz

ArmáDA SpáSy V čeSké repUBlIce, z. S.
terénní prOgrAmy

Posláním terénního programu je aktivní vyhledá-
vání a kontaktování osob bez přístřeší. Dále pak 
těmto osobám nabízení pomoci nebo podpory, 
která směřuje k řešení nepříznivé sociální situace.
Adresa:    Na Spojce 807/2, Havířov-Město
telefon:    773 770 148,  773 770 146
e-mail:      lucjan.hylmar@armadaspasy.cz
                 pavel.buzek@armadaspasy.cz
Web:      http://www.armadaspasy.cz/havirov

preVence BezDOmOVectVí HAVířOV

Služba poskytuje informace zaměřené na oblast 
bydlení a terénní sociální službu v pronajatých 
bytech. Vlastníkem bytů, ve kterých je služba po-
skytována, je město Havířov. armáda spásy má 
tyto byty v nájmu, uživatelům byty pronajímá. 
Posláním služby Prevence bezdomovectví je 
pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci v ob-
lasti samostatného bydlení formou terénní práce 
a poskytováním informací v přirozeném prostředí 
uživatelů.
Adresa:    Obránců míru 619/3, Havířov-Šumbark
telefon:    773 770 389, 773 770 391
e-mail:      tana.sevcikova@armadaspasy.cz
                 dan.freisler@armadaspasy.cz
Web:      http://www.armadaspasy.cz/havirov
 
SpOlek pOrtAVItA 
ceStA k DOmOVU

Posláním služby „cesta k domovu“ je poskytnout 
podporu a pomoc osobám, jejichž fungování je 
v důsledku dopadů dlouhodobé sociálně nepří-
znivé situace ohroženo. Hlavními cíli je podpora 
dosažení a udržení kvalitního bydlení, rozvoj soci-
álních kompetencí klientů a posilování dovedností 
při hospodaření domácnosti.

Adresa:   Náměstí T. g. Masaryka 810/4,
                Havířov-Šumbark
telefon:   603 761 243
e-mail:     info@portavita.cz
Web:      http://portavita.cz/
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krIzOVá pOmOc

krIzOVé centrUm OStrAVA, z.S.

Posláním krizového centra je poskytovat psycho-
sociální podporu lidem, kteří se ocitli v náročné ži-
votní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, 
nepříznivou nebo ohrožující a v danou chvíli ji ne-
jsou schopni zvládnout vlastními silami. V bezpeč-
ném prostředí nabízí klientům pomoc při překoná-
vání krizového období. Provoz krizového centra je 
nepřetržitý. Služba je bezplatná.

Adresa:   Ruská 94/29, Ostrava Vítkovice
telefon:   596 110 882, 732 957 193
e-mail:     krizovecentrum@kriceos.cz
Web:     http://www.kriceos.cz/

SOUVISející AktIVIty

ADrA, O.p.S.
cHArItAtIVní OBcHOD
A SOcIální ŠAtník

Dobrovolnické centrum aDRa provozuje dva 
charitativní obchůdky a sociální šatník. charitativ-
ní obchůdky jsou určeny všem občanům, kteří si 
chtějí levně a originálně nakoupit. Do obchůdků 
mohou lidé donést věci, které již doma nepotřebu-
jí, ale mohly by dobře posloužit ostatním lidem jako 
např. oblečení, obuv, knihy, hračky, ložní povleče-
ní, ubrusy, záclony, domácí potřeby apod. Sociální 
šatník slouží sociálně slabým občanům, kteří si na 
základě potvrzení o hmotné nouzi mohou odebrat 
až 5 ks na osobu měsíčně.

Adresa:    Dlouhá třída 1043/59a, Havířov-Město
Web:      http://www.adrahavirov.cz

cHArItAtIVní OBcHOD
Adresa: Slovenského národního povstání 808/8, 
                  Havířov-Šumbark
telefon:   734 350 030
e-mail:    dchavirov@adra.cz
Web:     http://www.adrahavirov.cz

DOBrOVOlnIcké centrUm HAVířOV
(ŠkOlící míStnOSt, kAncelář)
Adresa:   Hlavní třída 2/4, Havířov-Město
telefon:   732 509 400
e-mail:     hana.cadova@adra.cz
Web:     http://www.adrahavirov.cz

prOBAční A meDIAční SlUžBA

Pracuje s osobami obviněnými, odsouzenými 
v průběhu trestního řízení, věnuje se obětem trest-
ných činů. Ve fázi před rozhodnutím soudu nebo 
státního zástupce připravuje podklady pro event. 
mimosoudní skončení věci (mediace), ve fázi po 
rozhodnutí soudu zajišťuje výkon alternativních 
trestů (trestu obecně prospěšných prací, trestu do-

mácího vězení, podmíněného odsouzení s dohle-
dem či podmíněného propuštění z výkonu trestu 
odnětí svobody s dohledem).

Adresa:   Dlouhá třída 1647/46a, Havířov-Podlesí
telefon:   596 498 438, 775 893 873
e-mail:     swernerova@pms.justice.cz
Web:     http://www.pmscr.cz

SOcIální SlUžBy měStA HAVířOVA
práVní pOrADenStVí

Poskytování sociálního poradenství – bezplatné 
právní poradenství v oblasti rodinného a občan-
ského práva při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, mimo 
právního zastoupení.

Adresa:   Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
telefon:   599 505 333
e-mail:     pravnik@ssmh.cz
Web:     http://www.ssmh.cz

pOrADnA prO OBětI treStné čInnOStI

Podpora, pomoc a poradenství obětem trestných 
činů, zprostředkování řešení náhrady škody, po-
skytnutí právních informací ohledně trestního řízení.

Adresa:   Svornosti 86/2, Havířov-Město (budova H)
telefon:   725 807 328
e-mail:     havlaskova.pms@gmail.com
 
SpOlek pOrtAVItA
kOmUnItní náBytník

V nábytníku je nabídka použitého, ale dosud po-
užitelného nábytku osobám v nepříznivé sociální 
situaci pro základní vybavení jejich domovů. 
Nejen obyvatelé Havířova mohou prostřednictvím 
organizace nabídnout ze svých domácností ne-
potřebné vybavení a podpořit tak osoby v nouzi.

Adresa:   Slovenského národního povstání 616/7,
                Havířov-Šumbark
telefon:   739 396 385
e-mail:     info@portavita.cz
Web:     http://portavita.cz/

SpOlek pOrtAVItA
HOUSIng fIrSt

cílem projektu je poskytnout rodinám, které se 
ocitly bez domova nebo jsou jeho ztrátou ohrože-
ny, standartní nájemní bydlení. Úkolem pracovní-
ho týmu je podpora při zabydlení a následného 
udržení bydlení, a dále práce na podpoře celého 
rodinného systému dle skutečných potřeb rodiny 
a na tak dlouho, jak je potřeba.

Adresa:   Náměstí T. g. Masaryka 810/4,
                 Havířov-Šumbark
telefon:   603 761 243
e-mail:     info@portavita.cz
Web:     http://portavita.cz/
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ÚřAD práce čr
krAjSká pOBOčkA V OStrAVě
– kOntAktní prAcOVIŠtě HAVířOV

Zajišťuje zprostředkování zaměstnání, státní 
sociální podporu, hmotnou nouzi, sociální služby, 
příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravot-
ním postižením.

Adresa:   Junácká 1632/3, Havířov-Podlesí
telefon:   950 126 700
e-mail:     podatelna@ka.mpsv.cz
Web:     https://www.uradprace.cz/havirov

ÚřADy, InStItUce A jIné OrgAnIzAce

mAgIStrát měStA HAVířOVA
Adresa:   Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
telefon:   596 803 111
e-mail:    posta@havirov-city.cz
Web:    http://www.havirov-city.cz

krAjSký ÚřAD mOrAVSkOSlezSkéHO krAje
Adresa:   28. října 117, 702 18 Ostrava
telefon:   595 622 222
e-mail:    posta@msk.cz 
Web:    https://www.msk.cz

OBecní ÚřAD AlBrecHtIce
Adresa:   Obecní 186, 735 43 albrechtice
telefon:   596 428 448, 596 428 455
e-mail:     sekretariat@obecalbrechtice.cz 
Web:    http://www.obecalbrechtice.cz

OBecní ÚřAD HOrní BlUDOVIce
Adresa:   Horní Bludovice 434, 739 37
                Horní Bludovice
telefon:   596 421 005 
e-mail:    info@hornibludovice.cz
Web:    http://www.hornibludovice.cz

OBecní ÚřAD HOrní SUcHá
Adresa:   Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá
telefon:   596 425 645, 596 425 646
e-mail:    sekretariat@hornisucha.cz
Web:    http://www.hornisucha.cz

OBecní ÚřAD těrlIckO
Adresa:   Májová 474/16, 735 42 Těrlicko
telefon:   596 423 239
e-mail:    ou@terlicko.cz
Web:    http://www.terlicko.cz

OkreSní SpráVA SOcIálníHO zABezpečení 
kArVIná
Adresa:   Nám. Budovatelů 1333/31, 735 06 Karviná
telefon:  596 305 111
e-mail:   posta.ki@cssz.cz
Web: http://www.cssz.cz

OkreSní SOUD V kArVIné
POBOČKa V HaVířOVě
Adresa:   Dlouhá třída 1647/46a, 736 01 
                Havířov-Podlesí
telefon:   596 498 111
e-mail:     podatelna.havirov@osoud.kna.justice.cz
Web:    http://www.justice.cz

nemOcnIce S pOlIklInIkOU HAVířOV,
PříSPěVKOVá ORgaNiZace
Adresa:   Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov-Město
telefon:   596 491 111
e-mail:    nsphav@nsphav.cz
Web:     http://www.nsphav.cz

VyDAVAtel: 
Statutární město Havířov
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

kAtAlOg zprAcOVAlA:
Bc. andrea Zach,
manažerka sociálních služeb odboru sociálních 
věcí Magistrátu města Havířova, ve spolupráci 
s pracovními skupinami komunitního plánování 
sociálních služeb

grAfIcké zprAcOVání:
Městské kulturní středisko Havířov  
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