
Katalog sociálních služeb
a souvisejících aktivit
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Komunitní plánování sociálních služeb 
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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou nový Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Havířov, který
obsahuje informace o poskytovaných sociálních 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 sociálních služeb vhodně doplňují. 
Statutární město Havířov se aktivně zapojilo do plánování a koordinace sociálních služeb a tento katalog
je dílčím výstupem „Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Haví-
řova na období 2014-2017“, který je prodloužen do roku 2019.
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.

Bc. Alena Zedníková
náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Odborné sociální poradenství

Sociální služby města Havířova

Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy
Posláním poradny je prostřednictvím odborného sociálního a psycho-
logického poradenství napomáhat rodinám, párům a jednotlivcům
k samostatnému zvládnutí nepříznivé vztahové situace a k obnovení
vlastních zdrojů pro utváření uspokojivých rodinných, partnerských
a mezilidských vztahů vůbec. Služby jsou poskytovány ambulantní
formou.

Adresa: Přemyslova 1618/12
736 01 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 napomáhání 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 terapeutické činnosti
a mediace, krizové pomoci pro děti. Záměrem a posláním této
poradny 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 svého
života.

Adresa: Opletalova 607/4
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 732 804 353
E-mail: prorodinu@slezskadiakonie.cz 
Web: http://www.slezskadiakonie.cz

Intervenční centra

Slezská diakonie

INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov
Posláním intervenčního centra je poskytování odborné pomoci a pod-
pory osobám ohroženým domácím násilím, partnerským stalkingem
a obětem 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 posky-
tována na území Moravskoslezského kraje osobám starším 16 let.

Adresa: Opletalova 607/4
736 01 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
Sociální služba bezplatně poskytuje dětem ve věku od 6 do 15 let bez-
pečné místo pro trávení volného času. Je jim nabízena pomoc, rada
a podpora při osobních, rodinných nebo školních problémech.

Adresa: Slovenského národního povstání 805/2
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 773 770 180
E-mail: richard_chmelik@armadaspasy.cz
Web: http://www.armadaspasy.cz/havirov

Don Bosko Havířov o.p.s.

Klub Přístav
Sociální služba bezplatně poskytuje dětem a mládeži ohroženým so-
ciálně nežádoucími jevy ve věku od 6 do 19 let bezpečné místo v lo-
kalitě Havířov-Prostřední Suchá. Je jim nabízena pomoc, rada
a podpora při obtížných osobních, rodinných nebo školních situacích.
To vše za pomoci poradenství, vzdělávacích a zábavných aktivit.

Adresa: U Hřiště 762/8
735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Telefon: 731 625 897
E-mail: ops@donboskohavirov.cz
Web: http://www.donboskohavirov.cz
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Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi

Sociální služby města Havířova

Poradenské centrum Khamoro
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují pomoc a pod-
poru rodinám s dětmi do 18 let, které 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
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 596 811 736, 720 156 426, 720 156 476
E-mail: khamoro@ssmh.cz
Web: http://www.ssmh.cz

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
Služby pro rodiny města Havířova poskytují bezplatnou pomoc a pod-
poru rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen vlivem nepříznivé
životní situace, kterou nedokážou vlastními silami řešit. 

Adresa: Přemyslova 1618/12 
736 01 Havířov-Podlesí

Telefon: 599 505 322, 607 268 748, 722 357 352
E-mail: sluzbyprorodiny@ssmh.cz 

sluzbyprorodiny2@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, podporu a poradenství
rodinám s dětmi v Havířově a dostupném okolí při řešení jejich nepří-
znivé sociální situace (v oblastech bydlení, financí, krize, výchovně
vzdělávacích problémů aj.).

Adresa: Obránců míru 619/3
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 773 770 175 
E-mail: denisa_pravdova@armadaspasy.cz 
Web: http://www.armadaspasy.cz/havirov

SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY
KLUBOVÁ ČINNOST

Sociální služby města Havířova

Služby pro pěstounské rodiny
Poskytují pomoc s vytvořením bezpečného prostředí pro děti v ná-
hradní rodinné péči prostřednictvím doprovázení a podpory osob na-

hrazujících péči rodičů. Zprostředkovávají informace, služby a pomoc
ohroženému dítěti, žadatelům a pěstounům. Uzavírají s osobami
pečujícími (v evidenci) Dohody o výkonu pěstounské péče. 

Adresa: Přemyslova 1618/12
736 01 Havířov-Podlesí

Telefon: 599 505 338 
E-mail: kubalova.jana@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 rodinách měly odpovídající péči s ohledem
na jejich potřeby, zájmy a původní rodinné a společenské prostředí.
Pečujícím, se kterými má uzavřenou dohodu u výkonu pěstounské
péče, poskytuje poradenské služby, zajišťuje krátkodobou i celodenní
odlehčovací péči, vzdělávání (otevřené i pro pečující z jiných organi-
zací), odbornou pomoc psychologů a dalších specialistů, podporu při
kontaktu s biologickou rodinou dítěte, duchovní podporu, návaznost
na jiné související služby aj.

Adresa: Opletalova 607/4
736 01  Havířov-Šumbark

Telefon: 734 640 284
E-mail: pp.vedouci.ha@slezskadiakonie.cz
Web: http://pestouni.slezskadiakonie.cz

ZIP Zábava Informace Poradenství 
a pomoc

Klub 3NYTY
Klubový prostor pro setkávání mládeže a pro realizaci nepravidelných
prožitkových, specifických, výchovných a volnočasových programů
i akcí pro děti a mládež.

Adresa: Selská 394/2
736 01 Havířov-Bludovice

Telefon: 603 833 418, 733 627 232
E-mail: 3nyty@zdrhovadlo.cz
Web: http://www.zdrhovadlo.cz 

Církevní středisko volného času 
sv. Jana Boska v Havířově

Klub Maják
Nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež z lokality Havířov-Šum-
bark. Vytváří kvalitní, přátelské a bezpečné místo. Realizuje programy
pro školy s tématy přispívajícími k hlubšímu zamyšlení nad důležitými
životními otázkami.
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Adresa: Boženy Němcové 1207/3a
736 01 Havířov-Šumbark

E-mail: sekretariat@csvc.cz
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 kva-
litní, přátelské a bezpečné místo. Realizuje programy pro školy
s tématy přispívajícími k hlubšímu zamyšlení nad důležitými životními
otázkami.

Adresa: Haškova 1475/1
736 01 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 přispívají-
cími k hlubšímu zamyšlení nad důležitými životními otázkami.

Adresa: Lomená 559/9
736 01 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, po-
silovnu, deskové hry, čajovnu. Vytváří kvalitní, přátelské a bezpečné
místo.

Adresa: Lomená 559/9
736 01 Havířov-Šumbark

E-mail: sekretariat@csvc.cz
Web: http://www.csvc.cz

Dětské centrum Čtyřlístek, 
příspěvková organizace

Je zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pobytovým za-
řízením a zvláštním dětským zařízením pro děti s ohroženým vývo-
jem. Dětem je poskytována výchovná, sociální, psychologická,
pedagogická, terapeutická, zdravotní, logopedická a rehabilitační
péče. Rodičům, osobám odpovědným za výchovu a náhradním rodi-
čům je poskytováno 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

Heřmánek, z.s.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc Heřmánek
Zařízení pomáhá (formou ubytování a další péče) dětem ve věku
od 3 do 18 let, které pro nepříznivou situaci v rodině (soudní vystěho-
vání rodiny z bytu, konflikty s rodiči, alkoholismus či gamblerství
rodiče, týrání, zneužívání atd.), v ní nadále nemohou setrvávat. V dů-
sledku toho musí být z rodiny ihned odebrány a hrozí jim tak umístění
do zařízení ústavní výchovy.

Adresa: Nám. Ondry Foltýna 267/12
733 01 Karviná-Staré Město

Telefon: 596 312 213, 777 121 222 
E-mail: dpchermanek@seznam.cz
Web: http://www.hermanek.karvina.info

Středisko výchovné péče Karviná, 
pobočka Havířov

Poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb
dětem s rizikem poruch chování nebo již s rozvinutými projevy poruch
chování a negativních jevů v sociálním vývoji. Cílovou skupinou jsou
děti a mládež od 3 do 26 let (do ukončení procesu vzdělávání) se
školními, rodinnými a osobnostními problémy, jejich zákonní zástupci,
pedagogové a jiná odborná veřejnost. Pobočka Havířov je v provozu
1x týdně v pondělí.

Adresa: Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
Magistrát města Havířova 
budova F, 1. patro

Telefon: 552 301 679, 775 884 212
E-mail: svp.karvina@seznam.cz

IMAGE 33

ICM – Informační centrum pro mládež
Pracoviště, poskytující mladým lidem a pracovníkům s mládeží
zdarma informace z vybraných oblastí týkajících se života mladé ge-
nerace (cestování, volný čas, práce, mládež a EU, občan a společ-
nost, sociálně patologické jevy a vzdělávání). 

Adresa: Selská 394/29
736 01 Havířov-Bludovice

Telefon: 603 833 418
E-mail: icm-havirov@seznam.cz
Web: http://www.icm.cz/ism

Česká asociace streetwork, z.s.

Jdi do klubu.cz
Virtuální klub pro děti a mládež dostupný na internetu od roku 2012.
Obsah je zaměřený na prevenci, volný čas, součástí je online chat
s poradenstvím od pondělí do pátku. 

Adresa: Senovážné náměstí 24
110 00 Praha 1

Zástupce: Roman Želonka
Telefon: 603 833 418
E-mail: pokec@jdidoklubu.cz
Web: https://www.jdidoklubu.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
dětství prožívat šťastně a spokojeně a nedostávaly se do konfliktu se
svým okolím.

Adresa: Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město

Telefon: 596 803 456
E-mail: paclova.milada@havirov-city.cz
Web: http://www.havirov-city.cz
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

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 postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným a au-
tismem). Cílem této služby je pomoc a podpora rodinám při řešení
otázek komunikace, výchovy a vzdělávání dětí se zdravotním posti-
žením. V rámci poradenství je bezplatně poskytována „příprava dětí
pro snazší vstup do školy“.

Adresa: Atriová 1297/5
736 01 Havířov-Město

Telefon: 596 885 678, 725 852 994
E-mail: poradenskestredisko-rad@ssmh.cz
Web: http://www.ssmh.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 zajiš-
ťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, hygieně,
oblékání, podání stravy, tekutin atd. Osobní asistent poskytuje dopro-
vod 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: 777 011 927 (Havířov), 595 174 112
E-mail: podaneruce@podaneruce.eu
Web: http://www.podaneruce.eu

Odlehčovací služby

Sociální služby města Havířova

Poradenské středisko pro rodinu 
a dítě RaD
Služba je poskytována rodinám trvale pečujícím o osobu (ve věku od
1 do 40 let) se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombi-
novaným a autismem). Cílem služby je poskytnutí odlehčení pro pe-
čující osobu. V rámci odlehčovací služby jsou poskytovány doprovody
do zařízení, rozvoj osobních a sociálních dovedností, sociální začle-
ňování.

Adresa: Atriová 1297/5
736 01 Havířov-Město

Telefon: 596 828 720, 724 538 804 
E-mail: odlehcovacisluzby-rorys@ssmh.cz
Web: http://www.ssmh.cz

Denní stacionáře

Santé – centrum ambulantních 
a pobytových sociálních služeb

Denní stacionář
Zařízení poskytuje ambulantní sociální službu osobám se středně těž-
kým až těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením
ve věku od 15 do 64 let. Sociální služba je realizována formou indivi-
duální podpory klientů na základě jejich skutečných potřeb tak, aby
dle svých možností a schopností směřovali ke kvalitnějšímu prožívání
svého života.

Adresa: Čelakovského 1240/4
736 01 Havířov-Podlesí

Telefon: 597 582 896-7, 733 467 276
E-mail: dennistacionar@sante-havirov.cz 

sante@sante-havirov.cz
Web: http://www.sante-havirov.cz

MIKADO
Zařízení poskytuje ambulantní sociální službu dospělým osobám
od 19 do 70 let s lehkým až středně těžkým mentálním, případně kom-
binovaným, postižením. Klienti denního stacionáře MIKADO jsou pod-
porováni v činnostech, které vedou k sociálnímu začlenění
a zkvalitnění jejich života. Sociální služba umožňuje klientům aktivně
prožívat dny.

Adresa: Tajovského 1156/1
736 01 Havířov-Podlesí

Telefon: 596 411 026, 776 770 058
E-mail: vedouci@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 kom-
binovaným postižením. Podpora při každodenních činnostech umož-
ňuje klientům prožívat dny aktivně. Cílem aktivizačních činností
je snížení potřebné míry podpory.

Adresa: Lípová 618/12
736 01 Havířov-Město

Telefon: 596 813 388, 737 077 990
E-mail: lipovaved@sante-havirov.cz

sante@sante-havirov.cz
Web: http://www.sante-havirov.cz

Chráněné bydlení

Santé – centrum ambulantních 
a pobytových sociálních služeb  
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Chráněné bydlení
Zařízení poskytuje pobytovou sociální službu osobám ve věku
od 19 let s mentálním, případně kombinovaným postižením. Podpo-
ruje klienty při každodenních aktivitách tak, aby se jejich život přibli-
žoval běžnému způsobu života vrstevníků. Zařízení je situováno
v centru města a zahrnuje objekt pro komunitní bydlení 20 klientů
a tři bytové jednotky. 

Adresa: Chráněné bydlení 
Nerudova 351/12
736 01 Havířov-Město 

Chráněné bydlení – byt 3+1 
Nerudova 351/12
736 01 Havířov-Město

Chráněné bydlení – byt 2+1 
Pavlovova 587/10 
736 01 Havířov-Město

Chráněné bydlení – byt 3+1 
Pavlovova 584/4
736 01 Havířov-Město

Telefon: 596 813 176, 737 077 789
E-mail: chb@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 Benjamín poskytuje
celoroční pobytovou službu dětem se zdravotním postižením. Poslá-
ním domova je poskytnout odpovídající a bezpečné zázemí dětem se
zdravotním postižením, které prozatím nemohou žít v rodinném pro-
středí. Prostřednictvím cílených aktivit děti podporují při znovunavá-
zání rodinných vazeb a pomáhají jim při návratu do rodinného
prostředí. 

Adresa: Moskevská 1588/7a 
736 01 Havířov-Město

Telefon: 596 411 544, 739 384 604
E-mail: benjamin.chmielova@seznam.cz
Web: http://www.benjaminpetrvald.cz

Raná péče

Sociální služby města Havířova

Poradenské středisko pro rodinu 
a dítě RaD
Služba je poskytována rodinám s dítětem (ve věku do 7 let) se zdra-
votním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným a autis-
mem). Cílem služby je poskytnutí poradenství v oblastech: jak dítě
s postižením vychovávat, jak k němu přistupovat, jak s ním komuni-
kovat (alternativní formy komunikace), jaké jsou možnosti vzdělávání
(běžné, speciální školy) apod.

Adresa: Atriová 1297/5
736 01 Havířov-Město

Telefon: 596 885 678, 725 852 994

E-mail: ranapece-rad@ssmh.cz
Web: http://www.ssmh.cz

Středisko rané péče SPRP
pobočka Ostrava

Služba rané péče je poskytována v Moravskoslezském 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 konzul-
tací v domácím prostředí rodiny. 

Adresa: Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava

Telefon: 774 567 236 
E-mail: ostrava@ranapece.cz
Web: http://www.ranapece.cz/ostrava

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s

Raná péče pro Moravu a Slezsko
Základem programu je široká podpora rodiny vychovávající dítě se
sluchovým nebo kombinovaným postižením raného věku prostřednic-
tvím pravidelných konzultací odborných poradenských pracovníků
přímo v klientských rodinách. Cílovou skupinou jsou rodiče
s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením raného věku
(0-7 let) a dále rodiny, ve kterých vyrůstají děti raného věku (0-7 let)
v péči rodičů se sluchovým postižením.

Adresa: Jungmannova 25
779 00 Olomouc

Telefon: 739 642 677, 733 181 497
E-mail: ranapecemorava@detskysluch.cz
Web: www.detskysluch.cz

Tlumočnické služby

Centrum služeb pro neslyšící 
a nedoslýchavé, o.p.s.

Poskytuje terénní a ambulantní tlumočení (individuální, skupinové)
z mluveného jazyka českého do českého znakového jazyka a naopak.
Dle potřeby zajistí artikulačního tlumočníka, simultánní přepis či jiný
způsob komunikace dle požadavků osob se sluchovým postižením.
V rámci této služby také poskytuje základní sociální poradenství pro
občany s různým sluchovým postižením a jejich blízké (např. neslyší-
cím pomáhá řešit běžné záležitosti, nedoslýchavým a ohluchlým po-
radí v oblasti sluchadel, kompenzačních pomůcek, příspěvků,
vyšetření sluchu, případně odkáže na následné služby či firmy).
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
KLUBOVÁ ČINNOST

Svaz tělesně postižených v České 
republice z. s., místní organizace Havířov
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Organizuje pro osoby tělesně postižené a jejich rodinné příslušníky
přednášky o zdravotních problémech, o sociálně-právním minimu,
pořádá edukační setkání na horách a účastní se abilympiády.

Adresa: Horymírova 1511/9
736 01 Havířov-Město

Telefon: 731 932 766

INNA z.s. Havířov onkologická organizace

Sdružuje pacienty po prodělání onkologického onemocnění a pomáhá
v rekonvalescenci po ukončení léčby. 

Adresa: Studentská 1153/8
736 01 Havířov-Podlesí

Telefon: 732 146 500
E-mail: havirovinna@seznam.cz
Web: www.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 edukační programy. Jejich
cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale
nemocné i seniory a soustředit se na prevenci civilizačních onemoc-
nění.

Adresa: Dlouhá třída 1134/83
736 01 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 náctiletých a volnočasové aktivity – příměst-
ské tábory, výlety apod. Pro zdravé sourozence – sourozenecké sku-
piny. Pro rodiče dětí s autismem – rodičovské skupiny s odborným
vedením, dále individuální a krizové intervence u psychologa.

Adresa: Mozartova 1092/2
736 01 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

Podporuje všechny iniciativy zabezpečující zlepšení podmínek života
lidí s mentálním postižením. Vytváří podmínky pro aktivní využití jejich
volného času.

Adresa: Studentská 26
736 01 Havířov-Podlesí

Telefon: 774 486 999
E-mail: spmp.zavadova@seznam.cz
Web: http://www.spmphavirov.webnode.cz

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých České republiky, 
zapsaný spolek, oblastní odbočka Havířov

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

Adresa: Horymírova 1511/9
736 01 Havířov-Město

Telefon: 736 512 694
E-mail: a.kozinova@seznam.cz

Apropo z. s.

Pořádání rekondičních pobytů pro lidi s tělesným postižením se za-
jištěnou rehabilitací a osobní asistencí.

Adresa: Chrpová 536/2a
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 596 885 820, 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 do-
spělé se zdravotním postižením. 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
736 01 Havířov-Město

Telefon: 732 509 400 
E-mail: hana.cadova@adra.cz
Web: http://www.adrahavirov.cz
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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
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 777 081 830, 728 842 460
E-mail: helpklub@centrum.cz
Web: http://www.helpklub.cz

Stáj Václav Horní Suchá

Hipoterapie pro tělesně a duševně postižené děti. Pod vedením zku-
šených cvičitelů se děti učí jezdit na koni, ošetřovat a zacházet
s koňmi.

Adresa: Zelená 37/14
735 35 Horní Suchá

Telefon: 603 242 491
Web: http://www.staj-vaclav.webnode.cz

Podané ruce, z. s. 

Canisterapie (terapie s pomocí psa)
Podané ruce poskytují dobrovolnickou službu canisterapie od roku
2000. Canisterapeutické týmy (proškolený člověk a jeho speciálně ve-
dený a testovaný pes), které organizace školí a přezkušuje, navštěvují
školky, školy, domovy seniorů, domovy se zvláštním režimem apod.
Tam přinášejí pozornost, zájem, aktivitu, sociální kontakt apod.

Adresa: Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek

Telefon: 777 260 110
E-mail: podaneruce@podaneruce.eu
Web: http://www.podaneruce.eu

Magistrát města Havířova

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“.

Adresa: Chrpová 536/2a, 536/2b
736 01 Havířov-Šumbark

Opletalova 607/4
736 01 Havířov-Šumbark

Akátová 458/1, 459/3
736 01 Havířov-Šumbark

Karvinská 1512/3
736 01 Havířov-Město

Telefon: 596 803 159
E-mail: kalivodova.lenka@havirov-city.cz
Web: http://www.havirov-city.cz 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Odborné sociální poradenství

Sociální služby města Havířova

Odborné sociální poradenství pro seniory
Poskytnutí odborného bezplatného poradenství seniorům a dalším
osobám zajišťujícím péči, které se nacházejí v obtížné životní situaci.
Jedná se o poskytnutí informací, rad či pomoci a podpory při jednání
s institucemi, případně doprovodu na tato jednání. Fakultativní sou-
částí služby je půjčovna kompenzačních pomůcek.

Adresa: Moskevská 1103/1f
736 01 Havířov-Město

Telefon: 596 477 300, 596 477 354
E-mail: poradnasenior@ssmh.cz 
Web: http://www.ssmh.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 zajiš-
ťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, hygieně,
oblékání, podání stravy, tekutin atd. Osobní asistent poskytuje dopro-
vod 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: 777 011 927 (Havířov), 595 174 112
E-mail: podaneruce@podaneruce.eu
Web: http://www.podaneruce.eu

Pečovatelská služba

Sociální služby města Havířova

Pečovatelská služba
Služba je poskytována občanům města Havířova, kteří potřebují z dů-
vodu změny soběstačnosti pomoc či podporu jiné fyzické osoby k za-
jištění základní péče o svou osobu či domácnost. Součástí služby je
základní sociální poradenství.

Adresa: Moskevská 1103/1f
736 01 Havířov-Město

Telefon: 596 477 300 
E-mail: ps@ssmh.cz
Web: http://www.ssmh.cz
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Komplexní domácí péče Hestia s.r.o.

Agentura domácí péče nabízí komplexní péči o klienty, která kompen-
zuje jejich stav jak v oblasti zdravotních, sociálních potřeb, tak i laické
péče. Klientům je poskytována nejen odborná ošetřovatelská péče,
ale také úkony pečovatelské služby, a to vše v jejich vlastním sociál-
ním prostředí. Cílovou skupinou jsou dospělí nemocní s chronickým
nebo jiným kombinovaným onemocněním. Jedná se především o se-
niory, kteří z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu nebo pokroči-
lého věku nejsou schopni péče o vlastní osobu.

Adresa: Dlouhá třída 1510/18d
736 01 Havířov-Město

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 občany se zdravotním po-
stižením, kteří potřebují zajistit nepřetržitou denní péči. Zabezpečeno
pobytovou formou 24 hodin denně na omezenou dobu až 3 měsíců.
Smyslem služby je poskytnout odpočinek pečujícím osobám a pomoc
a podporu při řešení nepříznivé životní situace rodiny. 

Adresa: Moskevská 1103/1f
736 01 Havířov-Město

Telefon: 596 477 300, 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 ošetřovatel-
ská péče, úkony 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
stavu 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
736 01 Havířov-Město

Telefon: 596 420 556, 603 472 787, 603 472 765
E-mail: hestia@tiscali.cz
Web: http://www.domacipecehavirov.cz

SeneCura s.r.o. (dříve GrandPark)

SeniorCentrum Havířov
Odlehčovací služba je pobytová služba, která je poskytována oso-

bám, převážně seniorům, se soběstačností sníženou z důvodu věku
nebo chronického onemocnění. Tyto osoby mají doposud zajištěnou
péči v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit
pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Adresa: Lomená 1268/2
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 734 154 916
E-mail: info@grandpark.cz
Web: http://www.grandpark.cz/havirov

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 osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Určeno seniorům, osobám s chronickým duševním onemoc-
něním či zdravotním postižením. Součástí služby je základní sociální
poradenství.

Adresa: Moskevská  1103/1f
736 01 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

Domov seniorů Havířov, středisko Helios
Pobytové zařízení pro seniory starší 65 let, kteří z důvodu nízké míry
soběstačnosti a mírné ztráty orientačních a paměťových schopností
v důsledku demence lehkého stupně, Alzheimerovy choroby, která
ještě nevyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem, potřebují tr-
valou pomoc, kterou nelze zajistit v jejich domácím prostředí prostřed-
nictvím pečující osoby či jiné sociální služby.

Adresa: Jaroslava Seiferta 1530/14
736 01 Havířov-Město

Telefon: 596 810 061
E-mail: sekretariat@dshavirov.cz
Web: http://www.dshavirov.cz

Domov seniorů Havířov, středisko Luna
Pobytová sociální služba je určena seniorům starším 65 let, kteří
z důvodu vysokého věku, nepříznivého zdravotního stavu či tíživé
sociální situace potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Adresa: Lidická 1200/52c
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 596 808 601
E-mail: sekretariat@dshavirov.cz
Web: http://www.dshavirov.cz
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SeneCura s.r.o. (dříve GrandPark)

SeniorCentrum Havířov
Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sní-
ženou soběstačnost zejména z důvodu vyššího věku, potřebují pra-
videlnou pomoc v oblasti soběstačnosti a osobní péče. Jejich
nepříznivá sociální situace jim nedovoluje žít ve vlastním domácím
prostředí. V domově je zajištěna komplexní péče a pobyt nahrazuje
domácí prostředí.

Adresa: Lomená 1268/2
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 734 154 916 
E-mail: info@grandpark.cz
Web: http://www.grandpark.cz/havirov

Domovy se zvláštním režimem

Domov seniorů Havířov, 
příspěvková organizace

Domov seniorů Havířov, středisko Helios
Pobytové zařízení pro seniory starší 65 let, kteří z důvodu nízké míry
soběstačnosti a pokročilé ztráty paměťových a orientačních schop-
ností v důsledku demence středně těžkého až těžkého stupně, Alz-
heimerovy choroby, potřebují trvalou podporu a pomoc tak
specifickou, že ji v potřebné míře nelze poskytnout v jejich domácím
prostředí prostřednictvím pečující osoby či jiné sociální služby.

Adresa: Jaroslava Seiferta 1530/14
736 01 Havířov-Město

Telefon: 596 810 061
E-mail: sekretariat@dshavirov.cz
Web: http://www.dshavirov.cz

SeneCura s.r.o. (dříve GrandPark)

SeniorCentrum Havířov
V domově se zvláštním režimem jsou poskytovány pobytové služby
osobám se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich onemoc-
nění. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových
látkách, o osoby s Alzheimerovou nemocí, stařeckou demencí či dal-
šími typy demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči
jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou klientů jsou osoby starší 55 let.

Adresa: Lomená 1268/2
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 734 154 916
E-mail: info@grandpark.cz
Web: http://www.grandpark.cz/havirov

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením

Armáda spásy v České republice, z. s.

Sociálně aktivizační služby pro seniory 
Havířov-Šumbark a Havířov-Město
Služba je poskytována seniorům od 60 let a osobám se zdravotním
postižením od 40 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci
nebo jsou touto situací ohroženy (osamělost, ztráta sociálních návyků,
zdravotní omezení aj.).

Adresa: Slovenského národního povstání 805/2
736 01 Havířov-Šumbark 

Jaroslava Seiferta 1483/8
736 01 Havířov-Město

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 aktivizace seniorům
a zdravotně postiženým osobám. Centrum organizuje klubové a spo-
lečenské aktivity pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

Adresa: Lomená 228/11
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 603 510 709
E-mail: seniorcentrum@ceskytesin.charita.cz
Web: http://www.ceskytesin.caritas.cz

Zdravotnická zařízení 
ústavní péče 
poskytující sociální služby

Sanatorium Kochova s.r.o.

Zdravotnické zařízení, které zároveň poskytuje i pobytové sociální
služby klientům, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu vyžadují pra-
videlnou pomoc druhé osoby. Posláním zařízení je zabezpečovat pod-
poru a péči dospělým osobám, převážně seniorům, kteří nevyžadují
ústavní zdravotní péči, ale z důvodu nepříznivé sociální situace, dlou-
hodobě nepříznivého zdravotního stavu a snížené soběstačnosti v zá-
kladních denních činnostech vyžadují pomoc jiné fyzické osoby a tuto
pomoc nelze zajistit jinak.

Adresa: Kochova 816/3
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 599 509 665, 599 509 667, 731 540 265
E-mail: hlavnisestra@sanatoriumkochova.cz

socialni@sanatoriumkochova.cz
Web: http://www.sanatoriumkochova.cz
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SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY
KLUBOVÁ ČINNOST

ADRA, o.p.s.

Dobrovolnické centrum Havířov
Dobrovolníci pomáhají seniorům v sociálních a zdravotnických zaří-
zeních a nově v programu „Dobrovolníci domů“, kdy dobrovolníci do-
cházejí 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
736 01 Havířov-Město

Telefon: 732 509 400
E-mail: hana.cadova@adra.cz
Web: http://www.adrahavirov.cz

Centrum volnočasových aktivit

Volnočasové zařízení, které je určeno zejména pro pořádání aktivit
(zájmové kroužky, přednášky, pohybová cvičení v zájmových skupi-
nách, jednorázové aktivity) zaměřených na společné zájmy uzavře-
ných skupin dětí, mládeže, seniorů a dalších občanů Havířova.

Adresa: Horymírova 1511/9
736 01 Havířov-Město

Telefon: 596 811 688
E-mail: cva.horymirova@seznam.cz
Web: http://www.havirov-city.cz 

Kluby seniorů

V klubech seniorů mají členové možnost využívat svůj volný čas. Jsou
pořádány odborné přednášky, besedy, oslavy jubileí, návštěvy kultur-
ních i sportovních programů a organizovány různé zájezdy.

Telefon: 596 803 162
E-mail: lepikova.miroslava@havirov-city.cz

kubickova.anna@havirov-city.cz
Web: http://www.havirov-city.cz

Městský klub seniorů
Adresa: Studentská 1592/9a

736 01 Havířov-Podlesí
Telefon: 596 436 311

KD při DPS Generála Svobody
Adresa: Generála Svobody 266/15

736 01 Havířov-Šumbark

KD při DPS Mládežnická
Adresa: Mládežnická 1576/10

736 01 Havířov-Podlesí

KD Wolkerova
Adresa: Wolkerova 716/4

736 01 Havířov-Šumbark

KD učitelů
Adresa: Marušky Kudeříkové 1143/14

736 01 Havířov-Město

KD Domov seniorů
Středisko HELIOS

Adresa: Jaroslava Seiferta 1530/14
736 01 Havířov-Město
Středisko LUNA

Adresa: Lidická 1200/52c
736 01 Havířov-Šumbark

KD při DPS Střední
Adresa: Střední 504/3

736 01 Havířov-Šumbark

KD při DPS Karvinská
Adresa: Karvinská 1512/3

736 01 Havířov-Město

KD Dolní Datyně
Adresa: Občanská 121/1

736 01 Havířov-Dolní Datyně

KD při železniční stanici Havířov
Adresa: Studentská 1592/9a

736 01 Havířov-Podlesí
v prostorách Městského klubu seniorů

Podané ruce, z. s. 

Canisterapie (terapie s pomocí psa)
Podané ruce, z. s. poskytují dobrovolnickou službu canisterapie
od roku 2000. Canisterapeutické týmy (proškolený člověk a jeho spe-
ciálně vedený a testovaný pes), které organizace školí a přezkušuje,
navštěvují školky, školy, domovy seniorů, domovy se zvláštním reži-
mem apod. Tam přinášejí pozornost, zájem, aktivitu, sociální kontakt
apod.

Adresa: Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek

Telefon: 777 260 110
E-mail: podaneruce@podaneruce.eu
Web: http://www.podaneruce.eu

Magistrát města Havířova 

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“.

Adresa: Karvinská 1512/3
736 01 Havířov-Město
Mládežnická 1576/10, 1577/12
736 01 Havířov-Podlesí
Generála Svobody 266/15
736 01 Havířov-Šumbark
Opletalova 607/4
736 01 Havířov-Šumbark
Střední 504/3
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 596 803 159
E-mail: kalivodova.lenka@havirov-city.cz
Web: http://www.havirov-city.cz

Areál Čapí hnízdo Havířov
– bydlení pro seniory

Zařízení poskytuje trvalé bydlení v 8 bytech (jedno a dvoupokojových)
v příjemném prostředí, určené seniorům nad 65 let nebo zdravotně
postiženým osobám. Součástí bydlení je zprostředkování terénních
sociálních služeb, a také poskytování doplňkových služeb každodenní
potřeby s cílem zajištění co nejdelší soběstačnosti cílové skupiny při
rozvíjení komunitního života.

Adresa: Výletní 1277/1, 1278/3
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 731 346 390 
E-mail: ramonareal@ramonareal.com
Web: http://www.arealcapihnizdo.cz
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Kontaktní centra

Sociální služby města Havířova

Centrum drogové pomoci
Ambulantní a terénní služba pro osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách.

Adresa: Hřbitovní 166/12
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 596 884 854, 602 715 805
E-mail: cdp@ssmh.cz
Web: http://www.ssmh.cz

Služby následné péče

Armáda spásy v České republice, z. s.

Dům pod svahem Havířov
Posláním služby následné péče je nabízet pomoc osobám závislým
na alkoholu nebo gamblingu. Těmto osobám služba poskytuje pod-
poru v nalezení cesty k trvalé abstinenci a začlenění zpět do společ-
nosti.

Adresa: Pod Svahem 284/1
735 64 Havířov-Dolní Suchá

Telefon: 773 770 159, 773 770 158
E-mail: monika_powiesnikova@armadaspasy.cz
Web: http://www.armadaspasy.cz/havirov

Vyhlídka Havířov
Služba následné péče nabízí pomoc ženám a mužům, kteří ukončili
léčbu závislosti na alkoholu či hráčských aktivitách a potřebují pod-
poru 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
736 01 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
KLUBOVÁ ČINNOST

Sociální služby 
města Havířova

Centrum prevence
Posláním Centra prevence je nabídka a realizace specifické primární
prevence u dětí a mládeže, vedení ke zdravému způsobu života, pod-
pora zdravých vztahů v třídních kolektivech, prevence šikany a zneu-
žívání návykových látek, včasná pomoc při řešení problémů,
monitorování rizikových oblastí dospívajících.

Adresa: Přemyslova 1618/12
736 01 Havířov-Podlesí

Telefon: 599 505 320
E-mail: centrumprevence@ssmh.cz

centrumprevence1@ssmh.cz
Web: http://www.ssmh.cz

ZIP Zábava Informace 
Poradenství a pomoc

Projekt prevence Zdravá mládež
Besedy primární prevence včetně tématu závislosti na návykových
látkách, realizované čtyři dny v týdnu na druhém stupni základních
škol nebo v jiných zařízeních dle objednávky (dětské domovy aj.).

Adresa: Selská 394/29
736 01 Havířov-Bludovice

Telefon: 777 193 845
E-mail: besedy@zdrhovadlo.cz

michal@naceste.org
Web: http://www.zdrhovadlo.cz

SP+D Kontakt, občanské sdružení pro pre-
venci a pomoc osobám ohroženým sociálně
patologickými jevy a drogovou závislostí

Poskytnutí a realizace poradenských, vzdělávacích, výcvikových
a sociálně aktivizačních programů pro rodiny. Určeno mladým lidem
ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí.

Adresa: Klidná 788/10
736 01 Havířov-Město

Telefon: 605 404 948
E-mail: spdkontakt.havirov@seznam.cz

Pedagogicko-psychologická poradna 
Karviná, příspěvková organizace, 
místo poskytování služeb Havířov

Pedagogicko-psychologická poradna zajišťuje psychologickou a spe-
ciálně pedagogickou diagnostiku, intervenci, informační, poradenskou
a metodickou činnost. Tyto služby poskytuje širokému spektru dětí,
žáků a studentů ve věku zhruba od 3 do 26 let. Pedagogicko-psycho-
logická poradna Karviná je příspěvkovou organizací zřizovanou Mo-
ravskoslezským krajem.

Adresa: Opletalova 602/5
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 597 582 372
E-mail: havirov@pppkarvina.cz
Web: http://www.pppkarvina.cz

Anonymní alkoholici – skupina KOTVA

Společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a na-
ději, dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním
k uzdravení z alkoholismu.

Adresa: Pod Svahem 284/1
735 64  Havířov-Dolní Suchá

Telefon: Martin 704 446 796
E-mail: aa.kotva@gmail.com
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Klub anonymních alkoholiků (gamblérů) 
– skupina Správný směr Havířov

Adresa: Hřbitovní 166/12
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: Šárka 602 266 927
Dáša 607 763 994
Standa 776 216 058

E-mail: aa.havirov@seznam.cz
Web: http://www.anonymnialkoholici.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Odborné sociální poradenství

Sociální služby města Havířova

Poradenské centrum KHAMORO
Služba je poskytována bezplatně osobám od 15 let věku z lokality Ha-
vířov-Šumbark, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Poradenství
je poskytováno ambulantně v oblastech orientace v sociálních systé-
mech, práva, financí a v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění. 

Adresa: Jarošova 1194/31b
736 01 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 si-
tuace 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 vyřešení jeho situace. 

Adresa: Opletalova 607/4
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 734 864 124 
E-mail: obcan.ha@slezskadiakonie.cz

Telefonická krizová pomoc

Sociální služby města Havířova

Linka důvěry
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytována
telefonicky osobám všech věkových kategorií, které se nacházejí

v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situ-
aci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. V rámci služby
je poskytováno také internetové poradenství.

Adresa: Přemyslova 1618/12
736 01 Havířov-Podlesí

Telefon: 599 505 323
E-mail: linkaduvery@ssmh.cz
Web: http://www.ssmh.cz

Azylové domy

Armáda spásy v České republice, z. s.

Dům pro matky s dětmi
Umožňují překlenutí krizové situace matkám (zákonným zástupcům)
s dětmi a těhotným ženám formou dočasného ubytování a individuální
sociální práce.

Adresa: Dvořákova 235/21
736 01 Havířov-Město

Telefon: 773 770 151
E-mail: iveta_cajkova@armadaspasy.cz
Web: http://www.armadaspasy.cz/havirov

Azylový dům pro muže
Posláním azylového domu je poskytovat mužům bez domova
(ve věku od 18 let) ubytování, stravu a podporovat je v jejich úsilí
o začlenění do společnosti. Služba není určena osobám imobilním
(zařízení není bezbariérové) a osobám nezvládajícím základní úkony
péče o vlastní osobu.

Adresa: Na Spojce 807/2
736 01 Havířov-Město

Telefon: 773 770 143
E-mail: andrea.schmidova@armadaspasy.cz
Web: http://www.armadaspasy.cz/havirov

Noclehárny

Armáda spásy v České republice, z. s.

Noclehárna pro muže Havířov
Posláním noclehárny je poskytovat mužům bez přístřeší (ve věku
od 18 let) nocleh s večeří, podmínky pro hygienu a požadovanou pod-
poru, a to vše tak, aby tato pomoc byla prvním stupněm ke zlepšení
jejich nepříznivé sociální situace. Služba není poskytována osobám
nezvládajícím základní úkony péče o vlastní osobu, osobám se
závažnou nakažlivou chorobou.

Adresa: Na Spojce 807/2 
736 01 Havířov-Město

Telefon: 773 770 143
E-mail: andrea.schmidova@armadaspasy.cz
Web: http://www.armadaspasy.cz/havirov

Domy na půl cesty

Heřmánek, z.s.

Dům na půli cesty Heřmánek
Zařízení pomáhá (formou poskytnutí ubytování a dalších služeb)
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mladým dospělým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří po dosažení
zletilosti opouštějí zařízení ústavní výchovy nebo odcházejí od pěs-
tounů nebo od rodiny, jež ohrožuje jejich vývoj.

Adresa: Nám. Ondry Foltýna 267/12
733 01 Karviná-Staré Město

Telefon: 596 312 213, 774 247 280
E-mail: dpchermanek@seznam.cz
Web: http://www.hermanek.karvina.info

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
736 01 Havířov-Šumbark

Telefon: 596 811 405
E-mail: ndc@ssmh.cz
Web: http://www.ssmh.cz

Po dobu rekonstrukce objektu na ulici Hřbitovní 168/2 jsou činnosti
služby nízkoprahového denního centra od 11. 10. 2017 až do odvolání
zabezpečovány v objektu na ulici Nová 140/10 v Havířově-Šumbarku
(točna 2. etapa). Nový tel. kontakt: 724 170 362.

Terénní programy

Sociální služby města Havířova 

Poradenské centrum KHAMORO
Služba aktivně nabízí podporu jednotlivcům (od 15 let věku) nebo
celým rodinám v lokalitě Havířov-Šumbark a Havířov-Prostřední
Suchá. Sociální poradenství je poskytováno přímo v terénu (např. in-
formace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o mož-
nostech minimalizace rizik stávajícího způsobu života) a je bezplatné.

Adresa: Jarošova 1194/31b
736 01 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.

Azylový dům pro muže Havířov
Posláním terénního programu je aktivní vyhledávání, kontaktování,
nabízení pomoci osobám, které jsou bez přístřeší nebo jsou ohroženy
ztrátou bydlení či žijí rizikovým způsobem života, a nabízení podpory
těmto osobám ve snaze tuto situaci řešit v rámci sociálního poraden-
ství i drobné materiální pomoci.

Adresa: Na Spojce 807/2 
736 01 Havířov-Město

Telefon: 773 770 143

E-mail: andrea.schmidova@armadaspasy.cz
Web: http://www.armadaspasy.cz/havirov

Prevence bezdomovectví Havířov
Služba poskytuje poradenství zaměřené na oblast bydlení a terénní
sociální službu v pronajatých bytech. Vlastníkem bytů, ve kterých je
služba poskytována, je město Havířov. Armáda spásy má tyto byty
v nájmu, uživatelům byty pronajímá.

Adresa: Obránců míru 619/3
736 01 Havířov-Šumbark 

Telefon: 773 770 389 
E-mail: tana.sevcikova@armadaspasy.cz 
Web: http://www.armadaspasy.cz/havirov

Spolek PORTAVITA

Cesta k domovu
Posláním služby je poskytnout podporu a pomoc osobám, jejichž fun-
gování je v důsledku dopadů dlouhodobé sociálně nepříznivé situace
ohroženo. Hlavními cíli je podpora dosažení a udržení kvalitního byd-
lení, rozvoj sociálních kompetencí klientů a posilování dovedností při
hospodaření domácnosti. 

Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 810/4
736 01 Havířov-Šumbark 

Telefon: 603 761 243
E-mail: info@portavita.cz 
Web: www.portavita.cz

Krizová pomoc

Krizové centrum Ostrava, z.s.

Posláním krizového centra je poskytovat psychosociální podporu
lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou sami vnímají jako
zátěžovou, nepříznivou nebo ohrožující a v danou chvíli ji nejsou
schopni zvládnout vlastními silami. V bezpečném prostředí nabízí kli-
entům pomoc při překonávání krizového období. Provoz krizového
centra je nepřetržitý. Služba je bezplatná.

Adresa: Ruská 94/29
703 00 Ostrava-Vítkovice

Telefon: 596 110 882, 732 957 193
Web: www.kriceos.cz

SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY
KLUBOVÁ ČINNOST

ADRA, o.p.s.

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

Charitativní obchod a sociální šatník
Adresa: Dlouhá třída 1043/59a

736 01 Havířov-Město

Charitativní obchod
Adresa: Slovenského národního povstání 808/8

736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 734 350 030
E-mail: dchavirov@adra.cz

Dobrovolnické centrum Havířov
Adresa: Hlavní třída 2/4

736 01 Havířov-Město
Telefon: 732 509 400
E-mail: hana.cadova@adra.cz
Web: http://www.adrahavirov.cz

Spolek PORTAVITA

Komunitní nábytník
V nábytníku je nabídka použitého, ale dosud použitelného nábytku
osobám v nepříznivé sociální situaci pro základní vybavení jejich do-
movů. Nejen obyvatelé Havířova mohou prostřednictvím organizace
nabídnout ze svých domácností nepotřebné vybavení a podpořit tak
osoby v nouzi.

Adresa: Slovenského národního povstání 616/7
736 01 Havířov-Šumbark 

Telefon: 739 396 385
E-mail: info@portavita.cz 
Web: www.portavita.cz

Probační a mediační služba 

Pracuje s osobami obviněnými, odsouzenými v průběhu trestního ří-
zení, věnuje se obětem trestných činů. Ve fázi před rozhodnutím
soudu nebo státního zástupce připravuje podklady pro event. mimo-

soudní skončení věci (mediace), ve fázi po rozhodnutí soudu zajišťuje
výkon alternativních trestů (trestu obecně prospěšných prací, trestu
domácího vězení, podmíněného odsouzení s dohledem či podmíně-
ného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem).

Adresa: Dlouhá třída 1647/46a
736 01 Havířov-Podlesí

Telefon: 596 498 438, 775 893 873
E-mail: swernerova@pms.justice.cz
Web: http://www.pmscr.cz

Poradna pro oběti trestné činnosti

Podpora, pomoc a poradenství obětem trestných činů, zprostředko-
vání řešení náhrady škody, poskytnutí právních informací ohledně
trestního řízení.

Adresa: Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
Magistrát města Havířova, budova H, č. dveří
H-121

Telefon: 725 807 328
E-mail: havlaskova.pms@gmail.com

Magistrát města Havířova

Sociální práce
V rámci sociální práce je poskytováno poradenství v těchto oblastech:
bytové problémy, dluhy, nezaměstnanost, rodinné a mezilidské vztahy,
zdravotní postižení, sociální zabezpečení, sociální dávky a sociální
služby.

Adresa: Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město

Telefon: 596 803 140
E-mail: brizova.yveta@havirov-city.cz
Web: http://www.havirov-city.cz
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Tísňová volání 
Jednotné evropské číslo 112
Zdravotnická záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor ČR 150
Policie ČR 158
Městská policie 156

(
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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 Suchá

Adresa: Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

Telefon: 596 425 645, 596 425 646, 590 990 420
E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Web: http://www.hornisucha.cz

Obecní úřad Těrlicko

Adresa: Májová 474/16
735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko

Telefon: 596 423 239
E-mail: ou@terlicko.cz
Web: http://www.terlicko.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

Okresní správa 
sociálního zabezpečení Karviná

Adresa: Nám. Budovatelů 1333/31
735 06 Karviná-Nové Město

Telefon: 596 305 111
E-mail: posta.ki@cssz.cz
Web: http://www.cssz.cz

Česká správa 
sociálního zabezpečení Praha

Adresa: Křížová 25
225 08 Praha 5

Telefon: 257 061 111
E-mail: posta@cssz.cz
Web: http://www.cssz.cz

Úřad práce ČR,
krajská pobočka v Ostravě, 
kontaktní pracoviště Havířov

- zprostředkování zaměstnání
- státní sociální podpora
- hmotná nouze
- sociální služby, příspěvek na péči
- dávky pro osoby se zdravotním postižením

Adresa: Junácká 1632/3
736 01 Havířov-Podlesí

Telefon: 950 126 700
E-mail: podatelna@ka.mpsv.cz
Web: https://portal.mpsv.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
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