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MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP KYJOV PRO ROK 2019  
 

 
Služby odborného sociálního poradenství 

 

ORP Poskytovatel Sociální služba 
Registrační 

číslo 
Cílová skupina 

Kyjov Charita Kyjov Občanská poradna 6985532 osoby v krizi 

Kyjov Krok Kyjov, z. ú. 
Odborné sociální 

poradenství 
2596778 

děti a mládež 6- 26 let ohrožené 
spol. nežádoucími jevy 
rodiny s dítětem/dětmi 

osoby v krizi 
osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách 

osoby, které vedou rizikový zp. 
života nebo jsou jím ohroženy 

 
 

Služby sociální péče 
 

ORP Poskytovatel Sociální služba 
Registrační 

číslo 
Cílová skupina 

Hodonín 
Kyjov 

Veselí nad Mor. 

Centrum pro rodinu a 
sociální péči Hodonín 

Osobní asistence 2873330 

os. s poruchou autist. spektra 
os. s mentálním postižením 
os. s tělesným postižením 

os. s kombinovaným postižením 

Hodonín 
Kyjov 

Centrum pro rodinu a 
sociální péči Hodonín 

Vlaštovka - dětský 
rehabilitační stacionář 

7223974 

os. s poruchou autist. spektra 
os. s mentálním postižením 
os. s tělesným postižením 

os. s kombinovaným postižením 

Kyjov 

Centrum služeb pro 
seniory Kyjov, 
příspěvková 
organizace 

Domov pro seniory 9749252 senioři 

Kyjov 

Centrum služeb pro 
seniory Kyjov, 
příspěvková 
organizace 

Domovy se zvláštním 
režimem 

5221884 
senioři s Alzheimerovou 

chorobou a jinými typy demencí 

Kyjov 

Centrum služeb pro 
seniory Kyjov, 
příspěvková 
organizace 

Odlehčovací služby 5516288 
senioři 

senioři s Alzheimerovou 
chorobou a jinými typy demencí 

Kyjov 

Centrum sociálních 
služeb Kyjov, 
příspěvková 

organizace města 
Kyjova 

Denní stacionář 7632815 
osoby se zdravotním postižením 

senioři 

Kyjov 

Centrum sociálních 
služeb Kyjov, 
příspěvková 

organizace města 
Kyjova 

Osobní asistence 8097071 
osoby se zdravotním postižením 

senioři 

Kyjov 
Centrum sociálních 

služeb Kyjov, po města 
Kyjova 

Pečovatelská služba 6196312 
osoby se zdravotním postižením 

senioři 
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Kyjov 
Hodonín 

Diecézní charita Brno 
Charitní pečovatelská 

služba Šardice 
4789305 

rodiny s dítětem/dětmi 
osoby se zdravotním postižením 

senioři 

Kyjov Diecézní charita Brno 
Charitní pečovatelská 

služba Ždánice 
7599471 

rodiny s dítětem/dětmi 
os. se zdravotním postižením 

senioři 

Kyjov 
Domov Horizont, 

příspěvk. organizace 
Domov Horizont – Domov 

pro os. se zdrav. postižením 
9244854 

osoby s komb. postižením 
osoby s mentálním postižením 

Kyjov 
Domov Horizont, 

příspěvk. organizace 
Domov Horizont – 
Chráněné bydlení 

6133524 
osoby s komb. postižením 

osoby s mentálním postižením 

Kyjov Charita Kyjov 
Charitní dům pokojného 

stáří Čeložnice 
6789121 senioři 

Kyjov Charita Kyjov 
Charitní pečovatelská 

služba Kyjov 
6657488 

osoby s tělesným postižením 
senioři 

Kyjov Charita Kyjov 
Charitní pečovatelská 

služba Svatobořice-Mistřín 
7867327 

osoby s tělesným postižením 
senioři 

 
Veselí nad Mor. 

Kyjov 
 

Charita Veselí nad 
Moravou 

Stacionář Toník 9233766 

osoby s jiným zdrav. postižením 
osoby s komb. postižením 

osoby s mentálním postižením 
osoby s tělesným postižením 

osoby se zdravotním postižením 

Kyjov Město Bzenec Pečovatelská služba Bzenec 7116988 
rodiny s dítětem/dětmi 

senioři 

Kyjov Město Vracov Pečovatelská služba Vracov 1243476 
osoby s chron. onemocněním 

osoby se zdravotním postižením 
senioři  

Kyjov 
Veselí nad Mor. 

Sociálně-psychiatrické 
centrum - Fénix, o.p.s. 

Denní stacionář pro 
duševně nemocné Fénix, 

o.p.s. 
1925838 

osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Veselí nad Mor. 
Kyjov 

Zdislava Veselí, z.ú. 
Denní stacionář Zdislava 

Veselí 
9066694 

os. s kombinovaným postižením 
osoby chronickým duševním 

onemocněním 
senioři 

 
 

 
Služby sociální prevence 

 

ORP Poskytovatel Sociální služba 
Registrační 

číslo 
Cílová skupina 

Hodonín 
Kyjov 

Veselí nad Mor. 

Centrum pro rodinu a 
sociální péči Hodonín 

Sociální rehabilitace 9404064 

osoby s kombinovaným postižením, 
osoby s mentálním postižením, 

osoby s tělesným postižením 
os. s poruchou autistického spektra 

Hodonín 
Kyjov 

Veselí nad Mor. 

Centrum pro sluchově 
postižené Hodonínsko, 

o.p.s. 

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

3528697 
 

osoby se sluchovým postižením 
senioři 

Hodonín 
Kyjov 

Veselí nad Mor. 

Centrum pro sluchově 
postižené Hodonínsko, 

o.p.s. 
Sociální rehabilitace 8975852 

 
osoby se sluchovým postižením 
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Hodonín 
Kyjov 

Veselí nad Mor. 

Centrum pro sluchově 
postižené Hodonínsko, 

o.p.s. 
Tlumočnické služby 5371197 

 

osoby s těžkým sluchovým 
postižením 

Kyjov 

Centrum sociálních 
služeb Kyjov, 

příspěvková organizace 
města Kyjova 

SAS pro rodiny s dětmi 5366707 
 

rodiny s dítětem/dětmi 

Kyjov 

Centrum sociálních 
služeb Kyjov, 

příspěvková organizace 
města Kyjova 

Azylové domy 1831607 
děti, mládež a rodiny/osoby 

ohrožené sociálním vyloučením a 
osoby v krizi 

 
Hodonín 

Kyjov 
 

Diecézní charita Brno 
Domov pro matky s dětmi 

Hodonín 
5368372 

matky s nezaopatřenými dětmi do 
ukončení středního vzdělání dítěte; 

těhotné ženy od 18 let a od 8. 
měsíce s trvalým pob. v České rep. 

Hodonín 
Kyjov 

Veselí nad Mor. 
Diecézní charita Brno 

 

Nízkoprahové denní 
centrum Hodonín 

7594915 
 

osoby bez přístřeší 

Hodonín 
Kyjov 

Diecézní charita Brno Noclehárna Hodonín 2729262 
osoby bez přístřeší 

osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou jím ohroženy 

Kyjov 
Veselí nad Mor. 

Charita Kyjov Kontaktní centrum 7731712 

osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách 

osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženy 

Kyjov Charita Kyjov Nízkoprahový klub Bárka 2534444 
děti a mládež ve věku od 6 do 26 

let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

Hodonín 
Kyjov 

Veselí nad Mor. 
Charita Strážnice 

Kotva, sociálně terap. dílny 
/výchovně nepedag. 

činnost 
6561266 

 
Osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

Kyjov Krok Kyjov, z. ú. 
Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 
2339531 

děti a mládež od 6 do 26 let 
ohrožené spol. nežádoucími jevy 

osoby v krizi 
osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách, 

osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou jím ohroženy 

rodiny s dítětem/dětmi 

Hodonín 
Kyjov 

Psychocentrum Domeček 
Hodonín, o.p.s. 

Azylový dům 1747232 
muži bez přístřeší, pachatelé 

trestné činnosti (muži vracející se 
z výkonu trestu) 

Kyjov 
Sociálně-psychiatrické 
centrum - Fénix, o.p.s. 

Sociální rehabilitace 5967683 
 

osoby s chron. duš. onemocněním 

JMK DOTYK II, o.p.s. Raná péče 9306099 

 

osoby s poruchou autistického 
spektra (0-7 let) 

JMK Slezská diakonie Poradna rané péče DOREA 9734991 
osoby s mentálním postižením 
osoby s tělesným postižením 

rodiny s dítětem/dětmi (0-7 let) 

JMK 
Středisko rané péče SPRP 

Brno 
Raná péče 4123958 

osoby s mentálním postižením 
osoby s tělesným postižením 

osoby se zrakovým postižením 
(0-7 let) 

 
 

 


