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Společnost pro ranou péči, z. s. 

Metodické centrum 

Praha 

 

Společnost pro ranou 

péči, pobočka Olomouc 
 

Společnost pro ranou péči, 

pobočka Ostrava 
 

Společnost pro ranou péči, 

pobočka České Budějovice 
 

Středisko rané péče SPRP, 

pobočka Brno 
 

Raná péče (§54) 

Identifikátor 4755953 Regionální centrum pro 

podporu a provázení rodin dětí 

s tělesným, mentálním a 

kombinovaným postižením 

 

Regionální centrum pro podporu 

a provázení rodin dětí se 

zrakovým a kombinovaným 

postižení 

Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi  

 

Střední novosadská 52 

779 00 Olomouc 

Kapacita: 

95 rodin 

Olomoucký kraj – 60 rodin 

Zlínský kraj – 26 rodin 

Pardubický kraj – 9 rodin 

 

Forma: 

Terénní 

U botanické zahrady 828/4 

779 00 Olomouc 

Pracovní doba: 

po – pá 700 – 1900 hod 

Personální obsazení: 

Vedoucí: úvazek 0,05 

Zástupce vedoucí: úvazek 1,0 
     z toho v přímé péči: - Ol.kraj: 0,55 

            - Pardub.kraj: 0,05 

 
Sociální pracovníci: 

       Úvazek – Ol. kraj: 4,1 

         - Pardub. kraj: 0,5 

         - Zlínský kraj: 1,2 

Kapacita: 

30 rodin 

 

Forma: 

Terénní a ambulantní 

 

Pracovní doba – terénní forma: 
po 700 – 800 hod, 1200 –1900  hod   

út, st, čt, pá 700 – 1900 hod 

 

Personální obsazení: 
Ředitelka: úvazek 0,2 

          z toho v přímé péči: 0,1 

U Botanické zahrady 828/4 

779 00 Olomouc 

 

Kapacita: 

100 rodin 

 

Forma: 

Terénní 

 

Pracovní doba: 

po – pá 700 – 1900 hod 

 

Personální obsazení: 

Ředitelka: úvazek 0,8 
z toho v přímé péči: 0,6 

 

Vysvětlivky: 
Poradce rané péče je sociální pracovník dle § 1 odst. 2, § 109 a § 110 zákona o sociálních službách 

Poradce sociálně aktivizační služby je sociální pracovník dle § 1 odst. 2, § 109 a § 110 zákona o 

sociálních službách 

Koordinátoři – administrativní pracovníci 

 

Pracovníci v soc. službách: 
úvazek 0,3 

 

Sociální pracovníci: 

úvazek 7,15 

Pracovní doba – ambulantní forma: 
po 800 –  1300 hod 

 

Sociálně aktivizační služby 
(§65) 

Identifikátor  
 

Centrum pro podporu a provázení 

rodin dětí se zrakovým postižením – 

pracoviště Zlín 

Burešov 4886 

760 01 Zlín 

Sociální pracovníci: 

úvazek 2,0 

Pracovníci v sociálních službách: 

úvazek 1,5 


