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Sociální služba dle zákona č.108/2006 Sb., o 

sociálních službách

sociální poradenství

Poskytovatelé sociálních služeb

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Občanská poradna (Charita Kyjov)

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

Osobní asistence (CSS Kyjov, p.o. města Kyjova)osobní asistence

Charitní sociálně právní poradna (Charita Hodonín)

§ 37

§ 40

Charitní pečovatelská služba Kyjov (Charita Kyjov) 

Charitní pečovatelská služba Svatobořice-Mistřín (Charita Kyjov)

Charitní pečovatelská služba Šardice (Diecézní Charita Brno)

Charitní pečovatelská služba Ždánice (Diecézní Charita Brno)

Pečovatelská služba (CSS Kyjov, p.o. města Kyjova)

Pečovatelská služba Bzenec (Město Bzenec)

Pečovatelská služba Vracov (Město Vracov)

pečovatelská služba

Domov pro osoby se zdravotním postižením (Domov Horizont, p.o)domovy pro osoby se zdrav. postižením

odlehčovací služba Odlehčovací služba (Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o)

§ 46 denní stacionáře

Denní stacionář (CSS Kyjov, P.O. města Kyjova)

Vlaštovka - dětský rehab. stac. (Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín)

Denní stacionář (Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.)

§ 49 domovy pro seniory
Domov pro seniory (Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o.)

Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích (Charita Kyjov)

Poradna rané péče Dorea (Slezská diakonie - Brno)

domovy se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem (Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o.)

Chráněné bydlení (Domov Horizont, p.o.)chráněné bydlení

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

tlumočnické služby Tlumočnické služby (Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.)

§ 52
služby poskytované ve zdrav. zařízeních 

ústavní péče
„Sociální lůžka“ (Nemocnice Kyjov, p.o.) 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

§ 54 raná péče

Se službami na Kyjovsko zajíždí:

Raná péče (Dotyk II, o.p.s. - Brno)

§ 70 sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace (Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.)

Sociální rehabilitace (Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.)

azylové domy Azylové bydlení (CSS Kyjov, p.o. města Kyjova)

Noclehárna Hodonín (Diecézní charita Brno)

kontaktní centra 

                    Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku pro r. 2021

sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutická dílna Kotva (Charita Strážnice)

§ 65
sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi

SAS pro rodiny s dětmi (CSS Kyjov, P.O. města Kyjova)

SAS pro rodiny s dětmi (Krok Kyjov, z.ú.)

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahový klub Bárka (Charita Kyjov) 

noclehárny

Kontaktní centrum Kyjov – víceúčelová drogová služba (Charita Kyjov) 

nízkoprahová denní centra Nízkoprahové denní centrum Hodonín (Diecézní charita Brno) 

Občanská a rodinná poradna (Krok Kyjov, z.ú.)


