Prezentace neziskových organizací
ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ 2011
1. Eko–info centrum Ostrava - organizátor akce Advent plný andělů. Občanské sdružení
Eko-info centrum Ostrava (dále jen EICO) bylo založeno v roce 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Původní aktivity byly v roce 2004
rozšířeny o oblast sociálních a komunitních projektů.
Eko–info centrum Ostrava - kontaktní osoba: Ivana Mariánková
telefon: 737 505 288 | e-mail: info@eico.cz | www.eico.cz

2. ABAK počítadlo - občanské sdružení pracuje při SŠ prof. Matějčka v Ostravě-Porubě
od roku 2001. Věnuje se zlepšování podmínek pro integraci zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků do majoritní společnosti. Prioritně se zaměřením na sport a volný čas handicapované mládeže.
ABAK počítadlo - kontaktní osoba: Renata Staňková
telefon: 606 386 563 | e-mail: renna@centrum.cz | www.skolspec.cz/abak

3. Agentura Slunce, o. p. s. - Agentura se snaží zabezpečit klidné, důstojné a bezbolestné stáří pro všechny potřebné uživatele. Terénní asistence poskytuje služby v oblasti sociální péče jako pomoc rodinám při celodenní péči o osobu blízkou se zdravotním postižením, nemocnou nebo seniora v určité fázi bezmocnosti. Smyslem služby je poskytnout rodinnému příslušníku čas k odpočinku, dovolené, regeneraci, ale také možnost setrvání v pracovním procesu.
Agentura Slunce - kontaktní osoba: Vlasta Hrubošová
telefon: 604 600 029, 599 526 406 | e-mail: agenturaslunce@seznam.cz
www.agenturaslunce.webnode.cz

4. ANIMA VIVA o.s. - posláním sdružení je poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním a jejich rodinným příslušníkům nebo osobám blízkým.
Anima Viva - kontaktní osoba: Helena Křemenová
telefon: 733 736 232| e-mail: manazer.ostrava@animaviva.cz | www.animaviva.cz

5. Bílá holubice - občanské sdružení vzniklo, aby podpořilo uměleckou a sociální integraci
osob s handicapem a jeho vizí je částečná nebo úplná profesionalizace handicapovaných
umělců. Naše moto je: Nemůžeš chodit, můžeš tančit!
Bílá Holubice - kontaktní osoba: Ivana Martáková
telefon: 777 984 004 | e-mail: ivana.martakova@seznam.cz | www.bilaholubice.blog.cz

6. Celé Česko čte dětem® - Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den.
Celé Česko čte dětem® je největší kampaní na podporu emocionálního zdraví dětí a jejich
čtenářské gramotnosti v ČR.
Celé Česko čte dětem, o. p. s. - kontaktní osoba: Mgr. Eva Katrušáková
telefon: 777 301 263, | e-mail: info@ctemedetem.cz | www.celeceskoctedetem.cz

7. Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. - občanské sdružení, které se věnuje manželské,
rodinné a sociální problematice a usiluje o podporu rodiny a manželství jako základu zdravé
společnosti. Programy Centra v celé republice ročně navštíví přes 43 500 lidí. Jeho činnost je
rozdělena do tří středisek - Středisko RODINA se zabývá prorodinnými aktivitami, Projekt
VÝZVA podporuje rodiny s dětmi se zdravotním postižením a Klub ÁMOS připravuje netradiční interaktivní projekty pro děti, rodiny a širokou veřejnost.
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. - kontaktní osoba: Jana Praisová
telefon: 775 244 296 | e-mail: jpraisova@prorodiny.cz | www.prorodiny.cz

8. Charita Hrabyně je nestátní nezisková církevní právnická organizace, která od roku 2006
působí v oblasti zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob a humanitární pomoci.
Charita Hrabyně - Kontaktní osoba: Judita Mudra
telefon: 731 625 869| e-mail: komcentrum.hrabyne@charita.cz | www.hrabyne.charita.cz

9. Charita Ostrava - nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje sociální,
zdravotně sociální a zdravotní služby seniorům, lidem se zdravotním postižením, lidem bez
domova, matkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem a mládeži, lidem nevyléčitelně nemocným v terminálním stadiu života, osobám se specifickými problémy a dalším lidem v nouzi.
Charita Ostrava, Charitní středisko Gabriel - kontaktní osoba: Jana Paseková
telefon: 731 534 002 | e-mail: cho.gabriel@caritas.cz | www.ostrava.caritas.cz
Charita Ostrava, Charitní dům sv. Václava - kontaktní osoba: Jana Svobodová
telefon: 596 236 411, | e-mail: cho.vaclav@caritas.cz | www.ostrava.caritas.cz

10. Charita sv. Alexandra - věnuje se zajištění pracovních míst v chráněných dílnách pro
občany s těžším zdravotním postižením, osoby hluchoněmé, osoby s fyzickým či mentálním
postižením, kteří nemohou najít uplatnění na běžném trhu práce.
Charita sv. Alexandra - kontaktní osoba: Karel Szopa
telefon: 603 447 653 | e-mail: karel.szopa@charita.cz | www.charitasvalexandra.cz

11. KAFIRA o. s. - je nezisková organizace, která již od roku 2003 pomáhá a podporuje osoby se zrakovým handicapem ve věku od 15 let. Snahou KAFIRY je poskytovat těmto osobám
poradenské, vzdělávací a další služby, které umožní zvýšit jejich šanci na vhodné pracovní
uplatnění.

Služby poskytujeme na střediscích v Ostravě, Opavě, Frýdku-Místku a Novém Jičíně a také
terénně v rámci celého Moravskoslezského kraje.
KAFIRA o. s. - kontaktní osoba: Mgr. Jana Vaverková
telefon: 777 574 359 | e-mail: jana.vaverkova@kafira.cz | www.kafira.cz

12. Česká společnost pro duševní zdraví - Klub Mlýnek, o. s. - svépomocné setkávání lidí s duševním onemocněním. Poskytováním volnočasových aktivit pomáháme sami sobě.
Klub mlýnek - kontaktní osoba: Lucie Tesarčíková
telefon: 775 204 032 | e-mail: klubmlynek@seznam.cz

13. MENS SANA o.s. - nezisková organizace, která 15 let poskytuje podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním a jejich rodinám v regionu Ostrava a blízkém okolí. Pořádáním kulturních a osvětových akcí se snažíme snížit tíhu společenských předsudků kolem
těchto lidí.
Mens Sana - kontaktní osoba: Jaroslava Saidlová
telefon: 777 034 883 | e-mail: j.saidlova@menssana.cz | www.menssana.cz

14. Náš svět, p. o. - předmětem organizace je poskytování služeb sociální péče pro osoby
se zdravotním a mentálním postižením. Jedná se především o osoby se sníženou soběstačností (muži i ženy) z důvodu jejich zdravotního postižení (tělesné, smyslové) nebo chronického duševního postižení včetně mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Náš svět - kontaktní osoba: Ivana Šrubařová
telefon: 558 605 679, 720 538 244 | e-mail: i.srubarova@centrumprzno.cz
www. centrumprzno.cz

15. PURPURA, o.s. - šíříme osvětu o problematice kvality života rodiny dítěte se zdravotním
postižením. Pořádáme a produkujeme kulturní události, které vznikají na základě konceptuální tvorby ve spolupráci s rodinou, odborníky a umělci. Zaměřujeme se na „neviditelnost“ některých zdravotních postižení a na rizika možného sociálního vyloučení.
Purpura - kontaktní osoba: Jana Špačinská
telefon: 724 567 734 | e-mail: spacinska@purpura21.cz | www.purpura21.cz

16. Salesiánský dům dětí a mládeže, klub SHM Ostrava - Zábřeh: nestátní nezisková
organizace, založená kongregací sester salesiánek v roce 1999. Nabízí zájmové kroužky, otevřený klub a další volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Salesiánský dům dětí a mládeže, klub SHM Ostrava: Kontaktní osoba - Dagmar Vedrová
telefon: 596 751 697 | e-mail: ostrava.fma@volny.cz | www.ostrava.shm.cz

17. Sdružení BES - působí při Základní a Mateřské škole Ukrajinská v Ostravě-Porubě. Cílem aktivit této organizace je dokázat dětem s handicapem, že i se svým problémem mohou
prožít zajímavé okamžiky a žít plnohodnotný život.
Sdružení BES - kontaktní osoba: Jana Heřmanová
telefon: 728 996 215 | e-mail: jana.herman@seznam.cz | www.specialniskola.cz

18. Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje od roku 1990 své
služby v sociální a sociálně-zdravotní oblasti. Nabízí služby lidem potřebným a lidem v nouzi.
V centru pozornosti Slezské diakonie stojí lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Středisko Siloe poskytuje
individuální podporu a pomoc seniorům s poruchami paměti (způsobenými zejména Alzheimerovou chorobou nebo vaskulární demencí). Dále poskytuje poradenství a podporu rodinným pečujícím v rámci kontaktního místa České alzheimerovské společnosti. Je jediné kontaktní místo v MSK.
Slezská diakonie, středisko SILOE Ostrava, centrum denních služeb - kontaktní osoba: Radka Balejová. Telefon: 734 769 700 | e-mail: siloe@slezskadiakonie.cz
www.slezskadiakonie.cz

19. Středisko pracovní rehabilitace - nestátní nezisková organ. se sídlem v Ostravě
-Porubě, jejímž hlavním cílem je poskytování sociálních služeb handicapovaným lidem s menCMYK
tálním postižením.
Středisko pracovní rehabilitace - kontaktní osoba: Lenka Čadecká
PANTONE
telefon: 776 142 275 | e-mail: cadecka@sprostrava.cz | www.sprostrava.estranky.cz
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20. Středisko výchovné péče - poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování. Nabízí formu
ambulantní a internátní péči.
Středisko výchovné péče - kontaktní osoba: Mgr. Simona Muťková
telefon: 596 247 100 | e-mail: vedouci@svp-ostrava.cz | www.dum-ostrava.cz

