Psychosociální síť okresu Vsetín
Komunitní plánování sociálních služeb na Rožnovsku – užitečné odkazy
www.kpss-roznovsko.cz/uzitecne-odkazy.htm

1.

Linka důvěry – nepřetržitý provoz

www.azylovydum.cz/linka_duvery
www.azylovydum.cz/schranka_duvery
571 413 300 (pevná linka)
731 122 900 (T-Mobile)
 pomoc při řešení životních krizí a nepříznivých situací, volající může zůstat v anonymitě
 hovory jsou důvěrné a mají k nim přístup pouze pracovníci Linky důvěry
 hovor je tarifován stejně jako ostatní telefonáty dle Vašeho tarifu, služba pomoci je zdarma

2.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Vsetín.

www.azylovydum.cz
Adresa:
Hrbová 1561, 755 01 Vsetín
Telefon: 571 421 062
Kontaktní osoba:
Michal Trčálek - tel. 739 633 34
 azylové domy
 telefonická krizová pomoc
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

3.

Kontaktní centrum KLÍČ

www.agarta.cz
Občanské sružení AGARTA
Ohrada 1879, 755 01Vsetín
e-mail: kc-klic@seznam.cz
tel.: 571 436 900, 737 451 757
 poradenství, zdravotní a sociální pomoc osobám a skupinám, užívajícím drogy nebo jejich blízkým.

4.

Poradna pro manželství a mezilidské vztahy

http://www.poradnavs.estranky.cz/
Kontakty:
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, p.o.
Smetanova 1050/35, 755 01 Vsetín
tel. : 571 415 913 - platí do 31.12.2009
tel.: 571 999 888 - od 1.1.2010
e-mail: rodinna.poradna@tiscali.cz
Pro oblast Valašské Meziříčí a Rožnov p. Radhoštěm slouží detašované pracoviště na Poliklinice v Rožnově, tel.
571 660 167, objednávky v pondělí od 15,oo hodin.
 neporozumění a neshody mezi členy rodiny, nevěra, žárlivost, agresivita, domácí násilí
 problémy manželství, problémy soužití více generací, vztahy mezi rodiči a dětmi, porozvodové problémy
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 volba životního partnera, situace rodin zasažených nezaměstnaností
 situace rodin s drogově závislým členem, alkoholismus, gamblerství

5.

Poradna HIV/AIDS pracoviště Vsetín

 Zajišťujeme poradenství, anonymní testování na HIV, testování pro výdej certifikátu.
Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně pracoviště Vsetín
4. května 287
755 01 Vsetín
tel.:571 498 030
email:zuzlin@zu.cz
uterý a čtvrtek: 12:30-15:00
tel.: v ordinačních hodinách: 571 498 051, mimo: 571 498 022

6.

Poradna pro ženy a dívky

http://poradnaroznov.webnode.cz/
Zemědělská 500
756 61 Rožnov p.R.
tel. 571 625 705
mob. 604 601 714
e-mail: roznov@poradnaprozeny.eu

7.

Linka pro ženy a dívky
603 210 999
pondělí - pátek 8 - 20 hodin

Policie ČR

http://www.policie.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje.aspx
 ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným
činům spáchaným v místě jejich působnosti.
Kontaktní údaje:
Policie ČR - Obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm
5. května 599
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: 571 669 451
E-mail: vsooproznov@mvcr.cz
Kontaktní údaje:
Policie ČR - Obvodní oddělení Vsetín
Hlásenka 1516
755 01 Vsetín
Telefon: 974 680 651
E-mail: vsoop@mvcr.cz
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