
NEPŘÍZNIVÁ FINANČNÍ SITUACE 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ 
 pokud náklady na bydlení a energie přesahují třetinu příjmů; výše příspěvku dle nákladů na bydlení 

a počtu osob žijících v domácnosti 
 žádost se podává 1x ročně; žádá vlastník domu nebo bytu, nájemce, manžel/ka 
 

PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ A DOPLATEK NA BYDLENÍ 
 pro lidi v hmotné nouzi (neschopnost z příjmu a jiných zdrojů zaplatit základní životní potřeby) 
 

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC 
 pro překonání nečekaných a mimořádných událostí (např.: vyplavení bytu, porucha pračky, …) 

Uvedené příspěvky vyřídíte na úřadu práce (Palánek 250/1, Vyškov, T: 950 174 111).  

Máte nízký příjem, po zaplacení nákladů na bydlení vám nezbývá  
dost peněz na živobytí? Vznikl vám nečekaný vysoký výdaj? 

NEPŘÍZNIVÝ ZDRAVOTNÍ STAV 

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 
 pro osoby s dlouhodobě zhoršeným zdravotním stavem 
 příspěvek je na zaplacení pomoci a základní péče 
 4 stupně výše příspěvku dle zdravotního stavu a počtu potřeb k zajištění 
 

PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 pro lidi s dlouhodobými zdravotními problémy, které znesnadňují orientaci či pohyblivost 
 3 stupně průkazu (TP, ZTP, ZTP/P) 
 

PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU 
 pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, kteří se opakovaně někam dopravují 
 od 1. ledna 2023 výše příspěvku 900 Kč měsíčně 
 

PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU 
 na zaplacení  pomůcek pro osoby s těžkým dlouhodobým zdravotním postižením (například úprava 

auta či bytu, vodící pes, …), které podpořeným pomohou při kontaktu s okolím 
 jednorázová dávka 

Uvedené příspěvky vyřídíte na úřadu práce (Palánek 250/1, Vyškov, T: 950 174 111).  

Máte dlouhodobé zdravotní problémy? Znesnadňují vám orientaci  
či pohyblivost? Potřebujete pomoc při zajištění základních potřeb? 

KDE HLEDAT OPORU A POMOC 
SOCIÁLNÍ KOMISE OBCE OLŠANY  
Mgr. Milada Veronese, Jana Pilátová, Bc. Lada Puškáčová 

E: socialni.komise@olsany.org , T: 702 475 375  

 základní poradenství Olšaňákům v nepříznivé sociální či ekonomické situaci 
 pomoc s kompletací žádosti a nasměrování na příslušné úřady 
 poskytnutí kontaktu na příslušné neziskové organizace a jejich služby 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY STÁTU 



 zdarma, ambulantní služby na pracovištích a v případě potřeby i terénní mimo poradny 
 Charitní sociálně právní poradna ve Slavkově (řešení dluhů, ochrana spotřebitele, sociální podpora 

státu, bydlení, rodinné právo, pracovní uplatnění, občanská práva)                            T: 544 212 021 
 Poradna pro pečující Vyškov (hygiena, manipulace, prostředí, rady pro laické pečující) T: 776 200 200 
 Poradna pro pozůstalé Vyškov (psychická podpora, pomoc se zařízením pozůstalosti)  T: 774 874 819 

 Půjčovna kompenzačních pomůcek Vyškov                T: 733 742 023 

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE                 Vyškov-Dědice, Morávkova 745/1a, T: 774 874 824 
 domácí paliativní péče pro osoby s ukončenou léčbou, potřebná spolupráce rodiny 
 tým zdravotní sestry, lékaře, duchovního, psychoterapeuta, sociálního pracovníka 
 Domácí hospicová péče Charity Vyškov, Oblastní charita Hodonín ‒ Mobilní hospic sv. Filipa Neri 

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE VYŠKOV                      Morávkova 745/1a, T: 774 874 824, 517 350 779 
 pokud není možné ošetřování zvládnout běžnou zdravotní péčí, ale není nutná hospitalizace 
 předepisuje ošetřující lékař, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění,;7 dní v týdnu, 24 h denně 
 kvalifikované zdravotní sestry; cévkování, ošetřovatelská rehabilitace, aplikace léků, … 

DOMOV PRO SENIORY 
 pobytové zařízení pro seniory; ubytování na pokojích, celodenní strava a veškerá péče, aktivní pro-

gram; součástí může být i oddělení pro seniory s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence 
 85 % příjmu jde na ubytování a stravu, 100 % příspěvku na péči jde na celodenní péči v domově 
 Domov pro seniory ve Vyškově, v Nových Hvězdlicích, v Újezdu u Brna, v Sokolnicích 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VYŠKOV        Náměstí Svobody 75/34, T: 733 742 058, 517 440 385 
 hygiena, stravování, péče o domácnost, nákupy, zařízení běžných záležitostí; 7‒20 h 7 dní v týdnu 
 

OSOBNÍ ASISTENCE VYŠKOV            Kostelní 406/2, T: 776 200 200  
 zajištění péče o osobu v delším časovém úseku, pro osoby ve věku 7‒99+, nepřetržitá péče 
 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB   Vyškov, Kostelní 406/2, T: 728 729 997; Slavkov, Polní 1444, T: 734 435 125 
 ambulantní služba v pracovní dny, zajistí svoz a odvoz 
 součástí pomoc s osobní hygienou, zajištění svačiny a oběda, zajímavý program, odpočinek 
 Vyškov: 7‒17 h, pro osoby ve věku 18‒99+; Slavkov: 7‒17 h, pro osoby ve věku 26‒99+ 
 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA VYŠKOV                        Morávkova 745/1a, T: 517 330 382, 602 518 703 
 pobytová služba na dny či týdny, max. 3 měsíce (po 7denní pauze možné opakovat) 
 nepřetržitá péče 24 h denně a 7 dní v týdnu, celodenní strava a veškerá péče, zajímavý program, 

kapacita 20 lůžek, svoz i odvoz v okruhu do 15 km 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY CHARITY 

PÉČE O OSOBY ŽIJÍCÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 

PÉČE O OSOBY, KTERÉ DOMA ŽÍT NEMOHOU 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 

PÉČE PRO UMÍRAJÍCÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 

PORADENSKÉ SLUŽBY 


