Pondělí 9.10.
10.00 hod. Vernisáž obrazů Jaroslavy Moserové
Výstava obrazů potrvá celý měsíc. Vernisáž obrazů pokračuje Tiskovou konferencí k zahájení Týdne pro
duševní zdraví. Pořádá: Art Language ve spolupráci s RCO a pořádajícími organizacemi. Kde: Atrium
Regionálního centra Olomouc, Jeremenkova 40 B, Olomouc
9.10 – 11.10. Základy používání PC - počítačový kurz pro lidi s postižením
Součástí nabídky tohoto kurzu je i velmi levné ubytování, stravování a případná péče o postižené. Cena školení
bez stravy a ubytování: ZDARMA (hrazeno z fondů EU). Více informací: http://www.petit-os.cz/skoleni.htm a
http://www.os-luka.com/ Přihlášky: petit@iol.cz. Pořádá: Občanské sdružení PETIT a Respitní centrum v Loučce.
Kde: Respitní centrum v Lukách, Loučka 80, 783 22 pošta Cholina
8.00 - 17.00 hod. Den otevřených dveří Střediska sociální prevence
V rámci dne otevřených dveří proběhnou od 8.00 do 13.00 hodin exkurze pro školy na základě telefonické
domluvy tel. 585 427 141 nebo 777 102 012. Od 13.00. do 14.00 hodin proběhne přednáška s exkurzí s názvem
SSP – klidný přístav. Celý den bude probíhat výstava výrobků dětí z keramického kroužku, oficiální zahájení
výstavy proběhne ve 14.30 hodin. V 15.00 hodin vystoupí dramatický kroužek s ukázkami své činnosti. Pořádá:
Středisko sociální prevence. Kde: SSP, Na Vozovce 26, Olomouc
10.00 a 14.00 hod. Promítání o nás pro vás
Uvidíte filmy: Vodící pes – vidí za nás, Viděno srdcem... Pořádá: TyfloCentrum Olomouc. Kde: TyfloCentrum,
I.P.Pavlova 69, Olomouc
10.00 – 18.00 hod. Jednou dole, jednou nahoře
...aneb Jak se žije cizincům v ČR. Výstava výtvarných prací cizinců žijících v ČR. Výstava potrvá od 9.10. do 14.10.
2006. Pořádá: SOZE. Kde: SOZE, Sokolská 11, Olomouc
10.00 – 20.00 hod. Pozvánka na něco dobrého
Přijďte si dát do naší tréninkové kavárny Betreka výbornou kávu, čaj nebo opravdu sladkou a hustou čokoládu.
Klienti i pracovníci Vás srdečně zvou a těší se na Vás. A hádejte, kdo je kdo? V týdnu od 9.10. do 13.10.2006 Vám
nabízíme ke každé objednávce nápoj zdarma. Pořádá: Charita Olomouc - Středisko pro lidi s duševním
onemocněním. Kde: Tréninkové pracoviště Betánie (kavárna), Wurmova 5, Olomouc
10.00 – 19.00 hod Obrazová výstava
Po celý týden je u nás k vidění prodejní výstava výtvarných děl klienta Domu sv. Vincence. Pořádá: Charita
Olomouc – Středisko pro lidi s duševním onemocněním. Kde: Tréninkové pracoviště Betánie, Wurmova 5,
Olomouc
10.15 hod. Dramaterapie
Přednáška Jiřího Přivřela o dramaterapii spojená s vystoupení dramatického kroužku. Pořádá: DC 1990. Kde:
DĚTSKÉ CENTRUM 1990, Nedbalova 36, Olomouc – Topolany
14.00 hod. Dny pro olomoucký les
Ochrana jedlí proti okusu zvěří v lesích u Svatého Kopečku, spojená s debatou o stavu lesů u nás. Pořádá: Hnutí
DUHA Olomouc. Kde: sraz účastníků před poštou u hlavního vlakového nádraží v Olomouci
17.00 Půvab managementu
Od řízení sebe sama k řízení druhých. Lenka Holá vás provede diskusí s odborníky ze ziskové i neziskové sféry.
Pořádá: Art Language. Kde: Literární kavárna Kratochvíle, Sokolská 4, Olomouc
19:00 hod. Pavel Žalman Lohonka a spol.
Pořádá: U – klub, partner Týdne pro duševní zdaví. Kde: U – klub, Šmeralova 12, Olomouc
Úterý 10.10.
9.30 – 14.00 hod. Den otevřených dveří v Domě sv. Vincence
Pořádá: Charita Olomouc – Středisko pro lidi s duševním onemocněním. Kde: Dům sv. Vincence, Řezníčkova 8,
Olomouc
10.00 hod. Anorexie a bulimie – poruchy příjmu potravy
Přednáška pro studenty. Pořádá: Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci. Kde: SOU Štursova, Štursova 14,
Olomouc

10.00 a 14.00 hod. Něco pro ucho
Slovesná tvorba a hudební doprovod nevidomých klientů. Pořádá: TyfloCentrum Olomouc. Kde: TyfloCentrum,
I.P.Pavlova 69, Olomouc
10.00 – 17.00 hod. Den otevřených dveří v Hnutí DUHA Olomouc
Srdečně vás zveme do našeho sídla na Dolním náměstí 38 v Olomouci. Prohlédnete si prostory ekoporadny,
můžete se zeptat, co vás v oblasti životního prostředí zajímá, dovíte se něco více o naší činnosti a o nás. Den
otevřených dveří bude spojen s ochutnávkou biopotravin. Pořádá: Hnutí DUHA Olomouc. Kde: Hnutí DUHA
Olomouc, Dolní náměstí 38, Olomouc
10.15 hod. Zahrada DC´90
Přednáška Ing. Jiřího Kučery o zahradnictví v Dětském centru. Pořádá: DC 1990. Kde: DĚTSKÉ CENTRUM 1990,
Nedbalova 36, Olomouc – Topolany
15.00 – 17.00 hod Seminář pro zájemce o službu (pro duševně nemocné, jejich rodinné příslušníky,
známé i neznámé) aneb jak si najít práci a nové přátele
Poradíme Vám, kde hledat práci a jaké jsou možnosti přivýdělku k důchodům, kde najít nové přátelé, koníčky,
popovídáme něco o našich službách (Tréninkové pracoviště Betánie a centrum denních služeb Dům sv. Vincence).
Budete mít možnost seznámit se s nabídkou našich služeb a nejen s ní, zeptat se na všechno, co Vás zajímá.
Přijďte se podívat a možná to i zkusit! Pořádá: Charita Olomouc – Středisko pro lidi s duševním onemocněním.
Kde: Tréninkové pracoviště Betánie (kavárna), Wurmova 5, Olomouc
16.00 – 17.00 hod. Proměny rodiny a proměny v rodině
Povídání o tom, jak se mění rodina, jak se mění její struktura, její hodnoty, její cíle v průběhu společenského
vývoje, v čem je současná rodina odlišná od rodin v průběhu 20. století, ale také jak se mění rodina v průběhu
své existence...Téma je koncipováno jako panelová diskuse s pracovníky pro rodinu Olomouckého kraje. Pořádá:
Poradna pro rodinu Olomouckého kraje. Kde: Literární kavárna Kratochvíle, Sokolská 4, Olomouc
17.00 hod. Nábor dobrovolníků Hnutí DUHA Olomouc
Vadí vám zbytečné ničení přírody? Věříte, že jeden aktivní člověk může něco změnit? Přidejte se k nám. Pojďte
s námi sázet listnáče a chránit jedle proti okusu, pomozte nám prosadit BIOpotraviny na pulty olomouckých
obchodů, pomozte nám prosadit pohodlnější třídění odpadků, zapojte se do vydávání Ekologickýh listů, staňte se
členem duhového ekoporadenského týmu – uplatněte své odborné znalosti... Přidejte se k nám. Umíme brát věci
s humorem, ale životní prostředí bereme vážně. Pořádá: Hnutí DUHA Olomouc. Kde: Hnutí DUHA Olomouc,
Dolní náměstí 38, Olomouc
17.00 – 19.00 hod Vernisáž výtvarných děl klientů Domu sv. Vincence
Slavnostní zahájení výstavy výtvarných děl klientů Domu sv. Vincence … a možná přijdou i samotní autoři?! A to
vše v příjemném prostředí, s příjemnou obsluhou a bohatou nabídkou z jídelního a nápojového lístku. Pořádá:
Charita Olomouc – Středisko pro lidi s duševním onemocněním. Kde: Tréninkové pracoviště Betánie (restaurace),
Wurmova 5, Olomouc
19:00 hod. Průvan mezi patry
Výtvarný projev lidí s mentálním postižením. Zahájení výstavy. Zveme Vás na malou procházku nahoru a dolů
barevným světem bez předsudků a zábran. Výstava potrvá do pátku 13.10., do 12:00 hod. Pořádá: SPOLU
Olomouc. Kde: Spolu, Dolní nám. 38, mázhauz a mezipatra Hauendschildova paláce, Olomouc
19:15 – 23:00 hod. Průvan
Noc otevřených dveří ve SPOLU. Sovám a jiným nespavcům odpovíme na vše, co se týká poskytování našich
sociálních služeb lidem s mentálním a kombinovaným postižením (osobní asistence, aktivizační a rozvojové
programy, podporované zaměstnávání). Nabídneme také video, foto, malou noční hudbu a malé noční
občerstvení. Pro mimořádně zvídavé zájemce vydržíme až do půlnoci. Pořádá: SPOLU Olomouc. Kde: Dolní nám.
38, 1. a 3. patro Hauendschildova paláce, Olomouc
20.00 hod. Pokání
Film Tengidze Abuladze (1984) mistrně spojující „reálný a symbolický“ svět moci i bezmoci. Pořádá: Art
Language ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury, Národním filmovým archivem a Olomouckými kiny.
Kde: Kino Metropol, Sokolská ul., Olomouc
18.00 – 22.00 hod. Slova bez hranic
Festival poezie pořádá Art Language ve spolupráci s literární kavárnou Kratochvíle a hospodou Ponorka.
18.00 Radek Malý. Autorské čtení držitele cen J. Ortena a Magnesia Litera. Kde: Literární kavárna Kratochvíle,
Sokolská 4, Olomouc
19.00 Noc básníků .Večer plný poezie. Každý, kdo má zájem prezentovat svou (nejlepší) báseň, dostane prostor.

Skvělé ceny. Výborná porota. Kde: Ponorka, tř. 1. máje, Olomouc
Středa 11.10.
8.00 – 16.00 hod. Den otevřených dveří InternetPoradny.cz
Srdečně vás zveme na návštěvu do našeho nového “kamenného sídla”. Budete se moci podívat do zákulisí
internetového poradenství a dostanete jedinečnou možnost se zeptat na cokoli z jejího fungování nejen na
stránkách InternetPoradny. Můžete se také seznámit s naším druhým projektem Teleworking pro Olomouc,
zaměřeným na vzdělávání a podporu zaměstnávání lidí s postižením v oblasti IT. Prostory mají omezenou
kapacitu, ozvěte se prosím nejprve na tel. 587 406 126. Pořádá: InternetPoradna.cz. Kde: InternetPoradna.cz,
Litovelská 14, 77900 Olomouc
8.00 – 14.00 hod. Nelegální drogy v Olomouci
Přednáška pro studenty. Pořádá: Wallhala. Kde: SOU Štursova, Štursova 14, Olomouc
8.00 - 17.00 hod. Den otevřených dveří Střediska sociální prevence
V rámci dne otevřených dveří proběhnou od 8.00 do 13.00 hodin exkurze pro školy na základě telefonické
domluvy tel. 585 427 141 nebo 777 102 012. Ve 14.30 hodin vystoupí kroužek s ukázkami své činnosti. Od 15.00
do 16.00 hodin proběhne přednáška s exkurzí s názvem SSP – klidný přístav. Zároveň bude probíhat výstava
výrobků dětí z keramického kroužku. Pořádá: Středisko sociální prevence. Kde: SSP, Na Vozovce 26, 779 00
Olomouc
9.00 – 15.00 hod. Den otevřených dveří respitního centra
Představíme vám naše centrum, jehož cílem je poskytnout pečujícímu, příp. rodině, která pečuje o svého
zdravotně postiženého člena (dítě, dospělého, seniora), čas k odpočinku a dovolené. Pořádá: Respitní centrum.
Kde: Respitní centrum, 783 22 Loučka 80
9.30 – 14.00 hod. Den otevřených dveří v Domě sv. Vincence
Pořádá: Charita Olomouc – Středisko pro lidi s duševním onemocněním. Kde: Dům sv. Vincence, Řezníčkova 8,
Olomouc
10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod. Vzdělávací programy pro integraci osob s mentálním postižením
Prezentace programu v multimediální učebně výpočetní techniky. Vzdělávací program je spolufinancovaný
Evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem pro místní rozvoj. Pořádá: ÚSP Klíč. Kde: Oddělení DP
pro dospělé, Selské náměstí 69, Olomouc
10.15 hod. Keramika má kouzelnou moc
Přednáška Mgr. Richarda Spurného o využití keramiky při práci s dětmi s handicapem spojená s prohlídkou
keramické dílny. Pořádá: DC 1990. Kde: DĚTSKÉ CENTRUM 1990, Nedbalova 36, Olomouc – Topolany
13.00 hod. Anorexie a bulimie – poruchy příjmu potravy
Přednáška pro studenty. Pořádá: Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci. Kde: SZŠ a VZŠ, Pöttingova 2, Olomouc
14.00 - 17.00 hod. Vystřelte si
Nikoli z nás, ale ze zvukové pistole. Pořádá: TyfloCentrum Olomouc. Kde: TyfloCentrum, I.P.Pavlova 69,
Olomouc
16.00 – 17.00 hod. Komunikace neslyšících a sociální služby pro osoby se sluchovým postižením
přednáší Mgr. Svatava Panská a Bc. Daria Zajacová. Pořádá: Oblastní unie neslyšících Olomouc. Kde: Betánie,
Wurmova 5, Olomouc
15.30 – 18.00 hod. Den otevřených dveří do přírody Litovelského Pomoraví
Pořádá: Sluňákov Kde: Horka nad Moravou, sraz u info tabulí o nízkoenergetickém domu Sluňákov
20.00 hod. Monty Python: Život Briana
Držte si bránice! Tři králové namísto za právě narozený Ježíšem omylem zamíří do sousedství, kde přichází na
svět malý Brian Kohn…. Pořádá: Olomoucká kina, partner Týdne pro duševní zdraví. Kde: Kino Metropol,
Sokolská ul., 772 00 Olomouc
20:00 hod. Vypsaná fixa
Pořádá: U – klub, partner Týdne pro dušení zdraví. Kde: U – klub, Šmeralova 12, Olomouc
20:30 hod. Visit of Music
Pořádá: Jazz Tibet Club, partner Týdne pro duševní zdraví Kde: Sokolská 48, Olomouc

15.00 – 22.00 hod. Slova bez hranic
Festival poezie duše pořádá Art Language ve spolupráci s literární kavárnou Kratochvíle, Uměleckým centrem UP
(Konvikt) a hospodou Ponorka
15.00 Psí víno (J. Kovanda, M. Libiger, J. Grombíř, P. Štengl & P. Pustoryj). Skupina básníků kolem
literárního časopisu Psí víno představí svou tvorbu Kde: Literární kavárna Kratochvíle, Sokolská 4, Olomouc
16.30 Leszek Engelking a Krystyna Rodowska. Autorské čtení významných polských básníků. Kde: Literární
kavárna Kratochvíle, Sokolská 4, Olomouc
18.00 J.H. Krchovský. Autorské čtení uhrančivého básníka a respektované postavy současné české poezie, který
ve svých temných básních plných zmaru, sebeironie, tajemna, erotiky a sarkasmu dokázal skloubit dokonalou
formu s hutnou výpovědí.
Kde: Divadelní sál (3. patro) Uměleckého centra UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
19.00 J. E. F. & comp. Pouliční poezie a písně. Kde: Ponorka, tř. 1. máje, Olomouc
20.00 Pavel Zajíček. Vůdčí osobnost skupiny DG 307, básník stínů a nočních výkřiků, strhující recitátor, mluvčí
šílenství, vystoupí se svými texty doprovázen hypnotickou hudbou. Kde: Ponorka, tř. 1. máje, Olomouc
Čtvrtek 12.10.
9.00 – 19.00 hod. Čajovna na kolečkách aneb rušíme úřední den
Netradiční den otevřených dveří – tentokrát již v nových prostorech. Čaj všelikerých druhů vaří pracovníci Trendu
vozíčkářů místo svých pracovních povinností.Pořádá: Trend Vozíčkářů Kde: pojedete busem 16,17 z Nám.
Hrdinů – zastávka Povel škola – 200m v sídlišti naproti Hasičské zbrojnice je Trend Vozíčkářů, Lužická 7, Olomouc
10.00 a 14.00 hod. Svět počítačů i pro nevidomé
Ukázka výuky na PC se speciálním výukovým programem. Pořádá: TyfloCentrum Olomouc Kde: TyfloCentrum,
I.P.Pavlova 69, Olomouc
10.15 hod. Přijďte se podívat do DC´90
Prohlídka Dětského centra spojená s pestrým výkladem Libuše Valouchové. Pořádá: DC 1990. Kde: DĚTSKÉ
CENTRUM 1990, Nedbalova 36, Olomouc – Topolany
11.00 a 15.00 hod. Nové možnosti ovládání počítače lidmi s postižením
Seminář pro zájemce o metody alternativní komunikace. Ovládání počítače jednou klávesou, pohybem hlavy,
očima, hlasem. Ukázky programů usnadňujících přístup k počítači. Účastníci semináře obdrží ZDARMA CD-ROM s
vybranými speciálními počítačovými programy.Přihlášky: petit@iol.cz. Pořádá: Občanské sdružení PETIT. Kde:
TyfloCentrum, I.P.Pavlova 69, Olomouc
14.00 hod. Dny pro olomoucký les
Ochrana jedlí proti okusu zvěří v lesích u Svatého Kopečku, spojená s debatou o stavu lesů u nás Pořádá: Hnutí
DUHA Olomouc. Kde: sraz účastníků před poštou u hlavního vlakového nádraží v Olomouci
20:00 hod. Michal Hrůza z Ready Kirken
Pořádá: U – klub, partner Týdne pro duševní zdraví. Kde: U – klub, Šmeralova 12, Olomouc
20.00 hod. Na dně /Křeček v kanapi
Berlínské bezdomovecké divadlo Ratten 07 ve hře Maxima Gorkého a pražské bezdomovecké divadlo Ježek a
Čížek se hrou na motivy Haškovy Aféry s křečkem. Pořádá: Art Language Kde: Hospoda U pelikána – divadelní
sál, náměstí bratří Mrštíků, Olomouc – Řepčín
16.00 – 22.00 hod. Slova bez hranic
Festival poezie duše pořádá Art Language ve spolupráci s literární kavárnou Kratochvíle a hospodou Ponorka.
16.00 Mária Ferenčuhová & Jana Pácalová. Kde: Literární kavárna Kratochvíle, Sokolská 4, Olomouc
17.30 Ryszard Krynicki. Do řady světových jazyků překládaný polský básník „Generace 68“. Slavnostní uvítání
dvojjazyčného vydání jeho poslední sbírky Kámen, jinovatka v olomouckém nakladatelství Burian a Tichák. Kde:
Literární kavárna Kratochvíle, Sokolská 4, Olomouc
18.30 Viola Fischerová. Autorské čtení jedné z nejvýznamnějších současných českých básnířek, oceňované
doma i v zahraničí, jejíž neokázalá a niterná poezie dokáže strhnout svou opravdovostí. Kde: Literární kavárna
Kratochvíle, Sokolská 4, Olomouc
20.00 Šárek band. Komorní experiment několika saxofonů a violoncella z Brna. Kde: Ponorka, tř. 1. máje,
Olomouc
Pátek 13.10
10.15 hod. Vážeme květiny

Jarmila Votočková vám ukáže vazbu suchých a živých květin. Pořádá: DC 1990. Kde: DĚTSKÉ CENTRUM 1990,
Nedbalova 36, Olomouc – Topolany
14.00 - 17.00 hod. Trochu sportu
Zkuste si s námi zahrát showdown – aplikovaný stolní tenis. Pořádá: TyfloCentrum Olomouc. Kde:Tyfocentum
I.P.Pavlova 69, Olomouc
16.00 – 22.00 hod. Slova bez hranic
Festival poezie duše pořádá Art Language ve spolupráci s literární kavárnou Kratochvíle a hospodou Ponorka
16.00 Verbascum. Představení autorského sborníku olomouckého literárního časopisu Těžkoříct. Kde: Literární
kavárna Kratochvíle, Sokolská 4, Olomouc
17.00 Daniel Hradecký. Básník Mostecka a autor knihy „Muž v průlomu“. Kde: Literární kavárna Kratochvíle,
Sokolská 4, Olomouc
19.00 Fronta na banán. Literárně hudební anarchistická skupina – četba + koncert. Kde: Ponorka, tř. 1. máje,
Olomouc
20.30 Skrytý půvab byrokracie „Jiná“ a samozřejmě současná hudba s ozvuky českého undergroundu. Vlastní i
převzaté lehce psychoidní texty doprovozené paranoidní hudbou zahuštěnou elektronickými rytmy a polyrytmy.
Kde: Ponorka, tř. 1. máje, Olomouc
Sobota 14.10
8.30 hod. Dny pro olomoucký les
Ochrana jedlí proti okusu zvěří v lesích u Svatého Kopečku, spojená s debatou o stavu lesů u nás. Pořádá: Hnutí
DUHA Olomouc. Kde: sraz účastníků ve vestibulu Hlavního vlakového nádraží v Olomouci (odjezd vlakem v 8.40)
15.00 – 22.00 hod. Slova bez hranic
Festival poezie duše pořádá Art Language ve spolupráci s literární kavárnou Kratochvíle a hospodou Ponorka.
15.00 Norbert Holub – Bláznící básníci. Literárně-medicínská přednáška: Život a dílo básníků z pohledu
moderní medicíny. Kde: Literární kavárna Kratochvíle, Sokolská 4, Olomouc
16.00 Irena Václavíková a Milan Šťastný. Dvojice autorů z Ostravy bude číst své básně plné stínů, zámlk a
ticha. Kde: Literární kavárna Kratochvíle, Sokolská 4, Olomouc
17.00 Norbert Holub. Autorské čtení jihlavského básníka a překladatele, introvertního internisty a extrémního
internetisty. Kde: Ponorka, tř. 1. máje, Olomouc
18.00 Marián Hatala & Michal Habaj. Autorské čtení. Kde: Ponorka, tř. 1. máje, Olomouc
20.00 Garage. Koncert legendy české nezávislé scény. Kde: Ponorka, tř. 1. máje, Olomouc

Profily pořádajících organizací OLOMOUC
Art Language je nestátní nezisková organizace zaměřená na prosazování principů trvale udržitelného způsob
života prostřednictvím vzdělávacích, kulturních a sociálních aktivit a dobrovolnických projektů. Jsme zřizovatelem
bezbariérové školy nových technologií a grafické výuky Ateliér ALF. Art Language koordinuje pořádání Týdne pro
duševní zdraví. Kontakt: Art Language, Tylova 2, 772 00 Olomouc, mobil: 774 63 77 15, e - mail:
info@artlanguage.org, www.artlanguage.org
DĚTSKÉ CENTRUM 1990 /dále jen DC´90/ je nestátní zařízení vybudované občanským sdružením rodičů a
přátel postižených dětí. Je určeno pro děti a mládež s kombinovanými vadami ve věku od 3 let výše. Poskytujeme
komplexní, tj. zdravotní, výchovnou a sociální péči tak, aby veškeré schopnosti dítěte s postižením byly
individuálně rozvíjeny. Zajišťujeme péči od nejútlejšího věku po další životní období, nabízíme zájmové činnosti
jako jsou kroužek vaření, dramatický, sportovní, technický a turistický kroužek; dále pravidelnou rehabilitaci
(klasickou, cvičení v bazénu); logopedická cvičení; pracovní rehabilitaci v chráněné dílně keramické a zahradnické,
v keramické, textilní a mechanické dílně. Komplexní péče je poskytována ve Stacionáři DC´90 na Husitské ul.
v Olomouci, ve Střední škole, Základní škole a Mateřské škole DC´90, s. r. o. v Topolanech, jejímž zřizovatelem je
DC´90 a na Farmě DC´90 v Topolanech. Bezprostředně na Farmu navazuje Sad dobré vůle, který slouží
k rehabilitaci, relaxaci a pracovní výuce. Součástí DC´90 je také „Dům Přemysla Pittra“, který mimo jiné umožňuje
týdenní ubytování dětí s postižením ze vzdálenějších míst. Kontakt: Dětské centrum 1990, Nedbalova 36, 772 00
Olomouc - Topolany, tel: 585 411 104, fax: 585 416 976, e-mail: detskecentrum.topolany@seznam.cz,
www.dc90.cz
Hnutí DUHA Olomouc je jednou z deseti poboček celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA. Místní skupina
Olomouc má vlastní právní subjektivitu a rozpočet. Základním posláním je zlepšování životního prostředí a
informovanosti občanů na Olomoucku. Provozujeme ekoporadnu, poskytujeme bezplatné poradenství občanům
v oblasti spotřebitelské ( např. v tom, jak hospodařit v domácnosti takovým způsobem, aby byly minimalizovány

negativní dopady na životní prostředí) a v oblasti eko-právní (např. jak se bránit proti kácení stromů, jak
připomínkovat změnu územního plánu atd.). Také sami se zapojujeme do správních řízení o vydání souhlasu se
zásahem do krajinného rázu, o povolení ke kácení dřevin nebo nejrůznějších územních a stavebních řízení.
Věnujeme se také ochraně lesů, propagujeme ekologické zemědělství a Fair Trade výrobky. Dlouhodobě se
zabýváme problematikou odpadů – předcházením jejich vzniku, osvětou v třídění a podporou domácího
kompostování. Koordinujeme dobrovolníky, kteří se snaží bránit pytláctví velkých šelem v Beskydech.
Spolupracujeme s Univerzitou Palackého v Olomouci formou vedení praxí vysokoškolských studentů. Poskytujeme
kopírovací služby na recyklovaný papír, a to jako jediní v Olomouci. Vydáváme měsíčník Ekologické listy a
Olomoucký Biozpravodaj. Kontakt: Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 38, 77200 Olomouc, tel.: 585 228 584,
585 204 644 (tzv. Zelený telefon), fax: 585228584, e-mail: olomouc@hnutiduha.cz, www.hnutiduha.cz/olomouc
INTERNETPORADNA.CZ je nestátní nezisková organizace koordinující bezplatné anonymní internetové
poradenství pro veřejnost a osoby se specifickými potřebami. Naleznete nás na stránkách
www.internetporadna.cz. Zprostředkováváme odborné poradenství v sociálních a zdravotních oblastech: zrakové,
sluchové, tělesné, mentální postižení, drogy a závislosti, občanské, duchovní a psychologické poradenství.
Poradenství poskytuje v současné době více než 220 odborníků z celé ČR - ve významné míře z olomouckého
regionu. Kromě této služby nabízíme na www stránkách také odborné články, diskusní skupiny, seznamy
pomůcek, seznamy odborné literatury, ankety a další služby. V současnosti realizujeme projekt Teleworking pro
Olomouc, který nabízí nový typ sociální služby - vzdělávání a podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na
trhu práce prostřednictvím počítače a IT. Kontakt: InternetPoradna.cz, Litovelská 14 , 779 00 Olomouc, telefon:
587 406 126, e-mail: office@internetporadna.cz, www.internetporadna.cz
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PETIT je nestátní nezisková organizace, která pomáhá dětem s postižením v integraci
do společnosti. Hlavní náplní práce sdružení je pomoc při integraci dětí s mentálním, sluchovým, zrakovým i
tělesným postižením do občanské společnosti prostřednictvím speciálních výchovně-vzdělávacích a diagnostických
počítačových programů. Nabízíme i speciální klávesnice, myši a velkoplošná tlačítka, která dětem s postižením
usnadňují ovládání počítačů. V současné době naše programy využívá více než 600 institucí a rodin, které se
starají o děti s postižením. PETIT sdružuje odborníky z oblastí vývoje software, dětské psychologie a speciální
pedagogiky a využívá jejich znalostí i zkušeností pro tvorbu i aplikování počítačových programů pro děti s
postižením. Počítač může být pro handicapované mnohdy hlavním prostředníkem v komunikaci s okolím,
pomocníkem při jejich vzdělávání, rozvíjení smyslového vnímání, paměťových a řečových schopností. Kontakt:
Občanské sdružení PETIT, Rooseveltova 51, 779 00 Olomouc, tel.: 585 223 716, e-mail: petit@petit-os.cz,
www.petit-os.cz
OBLASTNÍ UNIE NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC je nezisková organizace – zakládající člen Českomoravské jednoty
neslyšících -, která poskytuje sociální služby pro osoby se sluchovým postižením všech skupin (neslyšící, ohluchlé,
nedoslýchavé). OUN Olomouc poskytuje poradenství, tlumočnické služby, pořádá kurzy znakového jazyka pro
rodiče sluchově postižených dětí i pro širokou veřejnost, ale také akce i rekondiční pobyty pro děti se sluchovým
postižením. Dále pořádáme pobyty pro rodiče s dětmi se sluchovým postižením, kde je pro rodiče připravena
beseda o nových změnách týkajících se problematiky osob se sluchovým postižením. Každoročně pořádáme letní
i zimní dětský tábor pro děti se sluchovým postižením. Ve spolupráci se sportovním klubem SKIVELO neslyšících
Olomouc pořádáme řadu sportovních soutěží a sportovních soustředění pro mládež i dospělé. Spolupracujeme
také s pořádáním akcí s OKNO (Olomouckou koalicí neziskových organizací), Speciální MŠ a ZŠ pro sluchově
postižené v Olomouci, studenty UP Olomouc, i s dalšími institucemi. Kontakt: Oblastní unie neslyšících Olomouc,
Jungmannova 25, 772 00 Olomouc, tel: 585 22 55 97, fax: 585 207 529, 585 207 528, z důvodu rekonstrukce
přechodná adresa od 1.8.2006 do 30.4.2007: OUN Olomouc, Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc, tel.:585 510 258,
e-mail: oun.olomouc@quick.cz, ouneslysicich.ol@iol.cz, oun.ol@centrum.cz
PORADNA PRO RODINU poskytuje kvalifikované a bezplatné služby v oblasti rodinného, partnerského a
osobního psychologického poradenství, krátké rodinné a osobní psychoterapie, krizové intervence. Poradna jako
první v republice prošla hodnocením sociálních služeb podle Standardů kvality s hodnocením vynikající. Poradna
poskytuje své služby v následujících oblastech: rodinná a partnerská problematika, manželské a vztahové krize,
mezigenerační problémy, handicapované dítě v rodině, sociální krize, osobnostní problémy, právní poradenství v
rodinném právu, krizová intervence, mediace (provázení tvorbou rozvodových a manželských dohod), adaptace
na tíživé životní situace, a v dalších oblastech, které dokáží lidi zabolet na duši. Kontakt: Poradna pro rodinu
Olomouckého kraje, Žilinská 7, 779 00 Olomouc, tel.: 585 413 540, e-mail: info@pprok.cz, www.pprok.cz
Respitní centrum v Loučce je občanské sdružení poskytující respitní péči - komplex služeb, jehož cílem je
poskytnout pečujícímu příp. rodině, která pečuje o svého zdravotně postiženého člena (dítě, dospělého, seniora),
čas k odpočinku a dovolené, zástup v době vykonávání jiných činností, než je péče příp. v době vlastní nemoci,
hospitalizace apod. Je zde také možnost využití pro zdravé děti a dospělé - školy a školky v přírodě, semináře,
kurzy, školení, prožitkové lekce, adaptační víkendy pro žáky a učitele. Kontakt: Respitní centrum v Lukách,
Loučka 80, 783 22 pošta Cholina, tel. 585 349 289, 585 349 089, mobil 777 148 673, e-mail info@os-luka.com

SLUŇÁKOV - sdružení pro ekologickou výchovu sdružuje lidi, kteří se snaží pomáhat s činností Středisku
ekologické výchovy Sluňákov odboru životního prostředí na Magistrátu města Olomouc. Sluňákov nabízí veřejnosti
celou řadu konkrétních aktivit, které se snaží o uchování a zlepšení kvalitního životního prostředí ve městě
Olomouci a okolí. Mezi pravidelné projekty patří každoroční festival ekologických aktivit Ekologické dny Olomouc,
Ekologické večery, vzdělávací programy školám a semináře pro pedagogické pracovníky a studenty UP. V
současnosti vytváříme v Horce nad Moravou 15 ha vzdělávací biocentrum s nízkoenergetickou budovou a
turisticko informačním centrem o přírodě regionu. Kontakt: SLUŇÁKOV - Středisko ekologické výchovy odboru
životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Kateřinská 8, 772 00 OLOMOUC, tel.: 585 513 222(5), fax: 585
513 271, e-mail: slunakov@mmol.cz, www.olomoucko.cz/slunakov, Sdružení pro ekologickou výchovu, Lidická 10,
783 35, Horka nad Moravou, tel: 585 378 345
SPOLU Olomouc je nestátní nezisková organizace. Jejím posláním je podporovat děti a dospělé se zdravotním
(převážně mentálním a kombinovaným postižením) v tom, aby mohli žít, pracovat a vzdělávat se v běžných
životních podmínkách obvyklých pro jejich vrstevníky. K tomuto účelu zřizuje: Středisko podpory integrace
/SPI/ Poskytuje službu osobní asistence. Cílem je rozvoj soběstačnosti, setrvání v přirozeném prostředí a
zachování vlastního životního stylu. Poskytuje kurz Aktivní sociální učení. Cílem je osobnostní rozvoj a
osamostatnění v oblasti sociálních a pracovních dovedností pro uživatele, kteří aktuálně nemají nezbytné
předpoklady pro uplatnění na otevřeném trhu práce. Poskytuje pravidelné aktivizační a rozvojové kurzy a nabízí
aktivní využití volného času. Poskytuje skupinové a individuální podpůrné programy. Cílem je zvýšit příležitost
jejich uživatelům uplatnit se na otevřeném trhu práce, udržet si pracovní místo. SPOLU Olomouc dále zřizuje
Agenturu podporovaného zaměstnávání /APZ/ Poskytuje lidem se zdravotním postižením službu sociální
rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání. Jedná se o pomoc při vyhledání pracovního místa
individuálně podle schopností, možností a motivace, o poskytnutí pracovní asistence na pracovišti, poradenství.
Poskytuje program Tranzit. Jedná se o program individuálních praxí s asistencí na běžných pracovištích
olomouckých firem pro žáky posledních ročníků speciálních škol v Olomouci. Cílem je získat významné pracovní i
sociální zkušenosti v tzv. běžném prostředí a po ukončení školy získat místo na běžném trhu práce, mimo
chráněné dílny, stacionáře a denní pobyty ÚSP. Kontakty: SPOLU Olomouc – SPI, Dolní nám. 38, 772 00
Olomouc, Tel.: 585 237 194, e-mail: spolu.spi@volny.cz SPOLU Olomouc – APZ, Dolní nám. 38 , 772 00
Olomouc, Tel./fax: 585 221 546, e-mail: spolu.apz@volny.cz
SOZE je nevládní nezisková organizace, která již od roku 1992 poskytuje pomoc uprchlíkům a dalším kategoriím
cizinců přicházejícím do České republiky. Tato pomoc spočívá v bezplatném právním, sociálním a psychologickém
poradenství, v realizaci volnočasových aktivit a vzdělávacích programů a v komplexní sociálně-právní asistenci
dlouhodobě usazeným cizincům a azylantům. SOZE má své sídlo v Brně, v roce 2006 otevřelo svou kancelář i
v Olomouci a svoji působnost tak rozšířilo i na území Olomouckého kraje. Poradci SOZE poskytují asistenci nejen
v brněnské a olomoucké kanceláři, ale i v azylových zařízeních na území Moravy a Slezska. Kontakt: SOZE,
Sokolská 11, 772 00 Olomouc, tel: 585 242 535; e-mail: soze@soze.cz, www.soze.cz
Středisko pro lidi s duševním onemocněním (CHARITA Olomouc) realizuje tyto projekty: Dům sv. Vincence
– Centrum denních služeb a Chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Posláním Domu sv. Vincence je
pomáhat lidem s duševním onemocněním žít co nejsamostatněji v běžných – neústavních podmínkách a nalézt
možnosti osobní realizace ve společnosti. Tréninkové pracoviště Betánie – restaurace Betánie, Obchůdek
s výrobky z chráněných dílen, Bezbariérová tréninková kavárna BETREKA. Posláním Betánie je pomáhat lidem
s duševním onemocněním osvojit si či obnovit pracovně-sociální návyky a dovednosti a umožnit jim tak znovu se
začlenit do běžného života. Poskytujeme sociální poradenství, nácvik sociálních a pracovních dovedností, nácvik
samostatného bydlení, psychoterapii, tělovýchovnou rehabilitaci, volnočasové a vzdělávací aktivity. Kontakt:
Středisko pro lidi s duševním onemocněním , Wurmova 5, 771 11 Olomouc, tel: 587 405 341, 736 765 135, email: olga.lerchova@charita.cz
Středisko sociální prevence se zaměřuje na pomoc dětem a mládeži ve věku od 6 – 18 let. V rámci
ambulantního poradenství řešíme sociálně výchovné problémy ve škole i v rodině, krizové situace aj. Poskytujeme
pomoc a služby dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jeho život či příznivý vývoj jsou vážně ohroženy
nebo narušeny, je tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, nebo se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou
závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Dítě je možné přijmout do našeho zařízení pouze požádá-li o
to samo dítě, jeho zákonný zástupce či obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo na základě rozhodnutí
soudu. Dále zařízení poskytuje preventivní pobyty, terapeuticko-psychologické poradenství /relaxace, skupinové či
individuální psychoterapie aj./, sociálně právní poradenství, volnočasové aktivity /jsou poskytovány zdarma/ –
keramický kroužek, dramatický kroužek, dále skupinové besedy, přednášky a exkurze jak pro školy, tak i pro
širokou veřejnost. Kontakt: Středisko sociální prevence Olomouc, p.o., Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc, tel. 585
427 141, e-mail: ssp@iex.cz, www.ssp-ol.cz
Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ je nestátní nezisková organizace jejímž základním posláním je podpora integrace a
nezávislého způsobu života lidí s těžkým zdravotním postižením, zejména vozíčkářů. K tomuto účelu zřizuje
Centrum integrace, které: zajišťuje služby osobní asistence pro lidi s fyzickým postižením, organizuje jazykové a

počítačové kurzy, zřizuje Agenturu podporovaného zaměstnávání, poskytuje základní poradenství lidem
s handicapem, provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, podporuje odstraňování fyzických, komunikačních i
psychologických bariér, prosazuje oprávněné zájmy všech lidí s handicapem, především v oblasti dopravy,
bydlení, pracovního uplatnění. Kontakt: Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel/fax: 585
431 012, mobil: 777 974 455, e-mail: trend@trendvozickaru.cz, www.trendvozickaru.cz
TYFLOCENTRUM OLOMOUC. Základním posláním obecně prospěšné společnosti je provozování centra denních
služeb jako specializovaného zařízení pro těžce zrakově a jinak postižené občany Olomouckého kraje. V centru se
setkávají lidé s různou úrovní akceptace svého postižení a zvládání jednotlivých dovedností. To umožňuje, aby se
vzájemně motivovali k překonávání důsledků svého postižení i k vyrovnání se zdravotním stavem, resp. úrovní
svých možností a schopností. V TyfloCentru mohou získat všestranné informace o specifických službách pro těžce
zrakově postižené, osvojit si nebo si prohloubit znalosti a dovednosti, např. v oblasti sociálního kontaktu,
sebeobsluhy nebo práce s elektronickými kompenzačními pomůckami. Tyto dovednosti klientům pomohou žít ve
větší míře samostatně a nezávisle na pomoci jiných osob, zvýší jejich sebedůvěru a podpoří jejich vzdělávání,
přípravu na rekvalifikaci, vlastní pracovní i společenské uplatnění. Kontakt: TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., I. P.
Pavlova 69, 779 00 Olomouc, tel.: 585 423 737, e-mail: tyflocentrum@tyflocentrum-ol.cz, www.tyflocentrum-ol.cz
Ústav sociální péče Klíč Olomouc poskytuje sociální služby klientům s mentálním a vícenásobným postižením
v souladu se standardy kvality. Služby jsou poskytovány ve spolupráci s rodinou či přirozeným sociálním zázemím
klienta. Cílem je maximální rozvoj osobnosti a seberealizace při respektování jeho možností a schopností klienta.
Sociální služby jsou poskytovány formou denního, týdenního, celoročního pobytu - chráněného bydlení, popř.
přechodného pobytu. Kontakty na oddělení: Oddělení denního pobytu pro děti a mládež, Dolní Hejčínská 28,
779 00 Olomouc, tel.: 585 425 921, 585 417 307, e-mail: uspklic.vychova@tiscali.cz, Oddělení denního pobytu
pro dospělé, Selské náměstí 69, 772 00 Olomouc, tel.: 585 313 812, e-mail: uspklic.vedoucioddeleni@tiscali.cz,
Oddělení týdenního pobytu pro děti, mládež a dospělé, Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc, tel.: 585 425 921,
585 417 307, Oddělení denního pobytu pro děti a mládež s více postiženími Slunovrat, Střední Novosadská 52,
779 00 Olomouc, e-mail: uspklic.slunovratvedouci@tiscali.cz, tel.: 585 434 721, Oddělení celoročního pobytu pro
dospělé Domov, Chválkovická 13, 772 00 Olomouc, tel.: 585 313 457, e-mail: uspklic.domovvedouci@tiscali.cz
WALHALLA je regionálním oddělením Sdružení Podané ruce, které má sídlo v Brně a provozuje širokou ucelenou
síť odborných zařízení pro uživatele nealkoholových drog po celé Moravě. Walhalla sdružuje pět samostatných
projektů - tři „Kontaktní centra“ v Olomouci, Prostějově a Uherském Hradišti, „Terénní programy“, které působí na
území měst Olomouc, Šternberk a Litovel a program „Práce s klienty v konfliktu se zákonem“, jenž nabízí
trestněprávní, sociální a psychologické poradenství pro klienty v trestním řízení a ve výkonu trestu. Služby jsou
určeny aktivním uživatelům drog, mladistvým uživatelům, ohrožené mládeži, rekreačním uživatelům syntetických
drog. Mezi hlavní činnosti patří aktivní kontaktování uživatelů návykových látek z tzv. "skryté populace", redukce
zdravotních, sociálních a ostatních rizik spojených s jejich způsobem života a motivace ke změně životního stylu.
Mimo to je v centru poskytována i pomoc ve formě včasné krizové intervence, individuálního poradenství,
poradenství pro rodiče, asistenční služby, základní potravinový, sociální a hygienický servis. Kontakt: Sdružení
Podané ruce – Walhalla, Sokolská 48, Olomouc, tel.: 585 220 034, 777 916 266, e-mail: walhalla@podaneruce.cz
Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci byl zřízen od 1.1.2003 novelou zákona č. 258/2000Sb. O ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ZÚ se sídlem
v Olomouci má 3 centra.V laboratorních center jsou prováděny analýzy vzorků souvisejících s kvalitou životního a
pracovního prostředí a současně majících vliv na zdraví populace. V centru veřejného zdraví mohou občané využít
služeb specializovaných poraden zdraví, včetně snižování nadváhy, odvykání kouření a poradny HIV/AIDS,
očkování včetně očkování do zahraničí. Centrum HRA se zabývá hodnocením zdravotních rizik v životním a
pracovním prostředí, stanovením HCCP a školeními hygienického minima pro činnosti epidemiologicky závažné.
Poskytované služby tedy zahrnují chemické, mikrobiologické a fyzikální analýzy, poradenství, konzultace a školení
v oblasti zdravotnictví. Kontakt: Laboratoře, očkování, poradna HIV-AIDS - Wolkerova 74/6, Olomouc, tel:
585 719 111, e-mail: podatelna@zuol.cz, Oddělení podpory zdraví - Ovesná 283 / 3, Olomouc, tel. +420 585
750 254, e-mail: poradny@zuol.cz, www.zuol.cz

