
Kontaktní a poradenská centra 

 

PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKÁ PORADNA A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ 

CENTRUM OLOMOUCKÉHO KRAJE – pracoviště Přerov 

 

Kontakt:  PPP a SPC OK, pracoviště Přerov 

Střední škola technická Přerov 

Kouřílkova 8, 750 02 Přerov 

Telefon: 581 217 760, 581 208 014 

Fax: 581 210 066 

E-mail: ppp@ppp-prerov.cz  

 

ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (OSPOD) - Přerov 
 

Činnost Magistrátu města Přerova jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku 

péče o rodinu a děti je specifikována zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Kontakt: 

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství 

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

Přerov, Smetanova 7a – dvorní trakt 

Úřední hodiny: 

Pondělí, středa:  8:00 – 17:00 

Úterý, čtvrtek: 8:00 – 15:00, veřejnoprávní jednání na pozvání 

Pátek: 8:00 – 14:30, veřejnoprávní jednání na pozvání 

Po úředních hodinách a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pohotovost pro 

řešení krizových situací. 

mailto:ppp@ppp-prerov.cz
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-a-skolstvi/


 

Koordinátor orgánu sociálně-právní ochrany dětí: 

Bc. Eva Poláchová 

Telefon: 581 268 792 

e-mail: eva.polachova@prerov.eu 

 

KAPPA-HELP 

Poradenství a služby vedoucí ke snižování zdravotních, sociálních a právních rizik spojených 

s užíváním nealkoholových návykových látek, a to jak lidem, kteří tyto látky užívají, tak i 

jejich blízkému okolí, především rodičům a partnerům. 

Přerov. 

Kontakt: http://kappa-help.cz/  

  kontaktni.centrum@kappa-help.cz 

  773 821 003 

 

P-CENTRUM 

sstředisko prevence, léčby a integrace osob ohrožených drogovou závislostí. 

Olomouc. 

Kontakt: www.p-centrum.cz 

   info@p-centrum.cz 

585 221 983, 733 362 942 

 

K- CENTRUM WALLHALA 

Poskytování služeb v oblastech prevence a léčby návykového chování, duševního zdraví, 

programů pro děti a mládež, programů postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví, 

programů na podporu a rozvoj etnických skupin a dalších. 

Olomouc. 

Kontakt:  kcentrum.ol@podaneruce.cz  

778 411 689 

Bc. Lucie Řeřichová, DiS. Mob.: +420 774 991 625 
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AMBULANCE PRO ALKOHOL A GAMBLING - OLOMOUC: 

 

Psychiatrická klinika FN Olomouc - Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikománie 

Kontakt: 585 851 111 

Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikománie 

Ambulance závislostí - ulice Tomayerova  

Kontakt: 588 444 618 

Vojenská nemocnice Olomouc, psychiatrické oddělení  tel.: 585 407 007 

Podané ruce – poradna i pro nealkoholové závislosti: www.podaneruce.cz 

 

AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI - PŘEROV 

Azylový dům pro matky s dětmi umožňuje překlenutí nepříznivé sociální situace spojené se 

ztrátou bydlení těhotným ženám a matkám (příp. zákonným zástupcům) s nezaopatřenými dětmi do 

18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let), které chtějí svou situaci aktivně řešit. 

Kontakt:  Armáda spásy 

Azylový dům pro matky s dětmi 

9. května 2481/107 

750 02 Přerov 

vedoucí přímé práce 

Bc. Renata Bícová 

tel. +420 773 770 243  Po – Pá od 6:30 do 15:00 

e-mail: renata_bicova@armadaspasy.cz 

Pracovnice v sociálních službách (recepce) - tel.  +420 773 770 241  non stop 

 

DĚTSKÝ DOMOV - PŘEROV 

V souladu s ustanovením § 971 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník mohou být s 

účinností od 1. ledna 2014 do péče dětského domova svěřeny v nezbytném případě děti pouze 

prostřednictvím soudu. Podle § 972 téhož zákona lze ústavní výchovu nařídit nejdéle na dobu 

tří let. Před uplynutím této doby ji lze prodloužit, pokud důvody pro nařízení ústavní výchovy 

stále trvají. 
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Kontakt: 

Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov (elokované pracoviště Bří. Hovůrkových 17) 

Telefon - ředitel  607 052 377, 603 529 682 

 Telefon - statutární 

zástupce ředitele 

(vedoucí vychovatelka) 

 581 205 126, 607 052 379 

 Telefon - sociální 

pracovnice         

 581 205 126, 607 052 379 

(9,00 - 15,00) 

 Telefon - vychovatelé, 

děti 

 607 052 378 

 

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY - OLOMOUC 

Wurmova 7, Olomouc 

603 460 621, 731 749 783 

olomouc@poradnaprozeny.eu  

www.olomouc.poradnaprozeny.net 
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