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Středisko VÝZVA
nabízí sociální služby a aktivity pro děti a mladé lidi
se zdravotním postižením a rodiny o ně pečující
odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
odborné sociální poradenství a podpora při řešení
obtížné životní situace lidem se zdravotním postižením,
jejich rodinám a osobám pečujícím
774 244 256, pruvodce@prorodiny.cz

osobní asistence OASA
osobní asistence u dětí a mladých lidí do 30 let
se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
775 644 245, oasa@prorodiny.cz
odlehčovací služba RESPIT
odlehčovací služba pro děti a mladé lidi od 1 roku do
35 let se zdravotním postižením a osoby o ně pečující
774 244 259, respit@prorodiny.cz
sociálně aktivizační služba BRÁNA
sociálně aktivizační služby pro děti a mladé lidi
se zdravotním postižením ve věku od 12 do 35 let
774 244 081, brana@prorodiny.cz

Rehabilitační asistence
cvičení s dětmi a mladými lidmi ve věku od 7 do 35 let se závažným
tělesným postižením
774 785 457, rehast@prorodiny.cz
Půjčovna pomůcek
pro osoby se zdravotním postižením
pujcovna@prorodiny.cz
Služby Střediska VÝZVA poskytuje:
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava
IČO: 48804517
www.prorodiny.cz
facebook.com/prorodiny
Bankovní spojení: ČS Ostrava
č.ú.: 1660723399/0800
Děkujeme za podporu našim partnerům:
MPSV, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Statutární
město Havířov, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava-Jih,
Poruba, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Třebovice, obec Baška, Dobrá,
Klimkovice, Kobeřice, Nošovice, Palkovice, Sedliště, Sviadnov, Velká
Polom, Vendryně, Vřesina, další obce a městské obvody, nadace,
sponzoři a drobní dárci

  Centrum pro rodinu

a sociální péči z. s.

RODINNÝ
PRŮVODCE

odborné sociální poradenství
pro osoby se zdravotním postižením
a osoby pečující
„nejste na to sami…“

Kontakty

RODINNÝ PRŮVODCE odborné sociální poradenství
Posláním služby je poskytovat podporu lidem a osobám pečujícím při řešení nepříznivé sociální situace vzniklé v důsledku zdravotního postižení. Poskytováním informací a cílené podpory
přispíváme k jejich samostatnosti, zvyšování nezávislosti a napomáháme udržet či zlepšit kvalitu jejich
života.
Službu poskytujeme osobám se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným, PAS
nebo vzniklým následkem těžkého úrazu) a vzácným onemocněním. Naší specializací jsou rodiny pečující o dítě nebo mladého dospělého se zdravotním postižením a osoby pečující.
Pokud si nevíte rady v situaci, kterou sebou zdravotní postižení přináší nebo se potřebujete s někým o své
starosti podělit, obraťte se na nás.

„nemusíte na to být sami…“

Nabízíme vám radu a pomoc v oblastech:
vyřizování dávek a příspěvků pro osoby se zdravotním postižením
(příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a průkaz OZP, příspěvek na zvláštní pomůcku, invalidní důchod
a jiné související dávky)
sepsání odvolání, námitky a správní žaloby, doprovod na úřady
řešení otázek invalidního důchodu, svéprávnosti a opatrovnictví
orientace v nabídce a využití kompenzačních pomůcek a speciálních sportovních potřeb s možností
zapůjčení v půjčovně našeho střediska
možnosti využívání sociálních služeb, zprostředkování kontaktů a volnočasových aktivit
získávání finančních prostředků z nadací
Dále nabízíme:
individuální konzultace – prostor pro uspořádání si svých myšlenek, priorit, vytvoření si plánu, jak zátěžovou situaci zvládnout
Tematické setkávání pečujících– vzájemné sdílení se, přednášky odborných lektorů, získání nových dovedností a znalostí, které vám usnadní vaši péči
zasílání aktualit týkajících se života se zdravotním postižením
využití knihovny s tituly vztahujícími se ke zdravotnímu postižení
Službu poskytujeme zdarma.

Mgr. Pavla Hodinová
vedoucí služby
sociální pracovník
mobil: 774 244 256
Bc. Gabriela Máchová Čumpelíková
zástupce vedoucí služby
sociální pracovník
mobil: 774 244 511
e-mail: pruvodce@prorodiny.cz
facebook.com/prorodiny
www.vyzva.prorodiny.cz
Poradna RODINNÉHO PRŮVODCE
Středisko VÝZVA, Syllabova 3039/19e,
703 86 Ostrava-Vítkovice
po-pá 8-15 hod. dle předchozí domluvy
út 13-16 hod. i pro neobjednané
(v červenci a srpnu po domluvě)
detašované pracoviště
Komunitní centrum Všichni spolu
areál ZŠ Pokorného, Ostrava-Poruba:
druhá středa v měsíci 14-17 hod.
Služba je určena obyvatelům Moravskoslezského kraje.

