Kontakty na pověřené zaměstnance KÚOK, kteří se danou problematikou zabývají:
Odbor/oddělení/oblast
Webové
Kontaktní údaje
Adresa
Pracovníci
podpory
stránky
tel./e-mail
Mgr. Bc. tel.: 585 508 217
Odbor sociálních věcí Jeremenkova
Zbyněk
e-mail:
40b, 779 11
oddělení sociální
Vočka
zbynek.vocka.@krOlomouc
www.krpomoci
olomoucky.cz
RCO – 8.
olomoucky.cz vedoucí
Sociální oblast
oddělení
patro,
Oblast opatrovnictví
sociální
kancelář 802
pomoci
Jeremenkova
tel.: 585 508 677
Odbor sociálních věcí 40b, 779 11
Mgr. Hana
e-mail:
oddělení sociální
Olomouc
www.kr- Vykydalová
pomoci
RCO – 8.
olomoucky.cz sociální h.vykydalova@krolomoucky.cz
patro,
Sociální oblast
pracovník
kancelář 804
Jeremenkova
tel.: 585 508 242
Odbor sociálních věcí 40b, 779 11
Mgr. Irena
e-mail:
oddělení sociální
Žušková
Olomouc
www.kri.zuskova@krpomoci
RCO – 8.
olomoucky.cz sociální
olomoucky.cz
patro,
Oblast opatrovnictví
pracovník
kancelář 803
Jeremenkova
tel.: 585 508 570
Mgr.
Odbor sociálních věcí 40b, 779 11
Pavlína
e-mail:
oddělení sociální
Olomouc
www.krZlámalová
p.zlamalova@krpomoci
RCO – 8.
olomoucky.cz
olomoucky.cz
sociální
patro,
Oblast opatrovnictví
pracovník
kancelář 803
Mgr.
Jeremenkova
Marcela
40b, 779 11
Staníková
Odbor zdravotnictví
Olomouc
www.kroddělení zdravotní péče RCO – 11.
vedoucí
olomoucky.cz oddělení
patro,
Zdravotní oblast
zdravotní
kancelář
péče
1111
Odbor školství, sportu a
kultury
oddělení krajského
vzdělávání, sportu a
dotací
Školská oblast

tel.: 585 508 226
e-mail:
m.stanikova@krolomoucky.cz

Jeremenkova
tel.: 585 508 553
Mgr. Petra
40b, 779 11
e-mail:
Ambrosová
Olomouc
www.krp.ambrosova@krRCO – 10.
olomoucky.cz pracovník
olomoucky.cz
patro,
speciálního
kancelář
školství
1005

Pokud za Vámi přichází s žádostí o pomoc při řešení
nepříznivé sociální situace osoba s poruchou
autistického spektra (dále jen „PAS“), či lidé jí blízcí (např.
rodinní příslušníci), můžete je odkázat na sociální
pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (nejlépe podle místa trvalého nebo hlášeného
pobytu osoby).
Na každém obecním úřadě obce s rozšířenou působností
v Olomouckém kraji je k dispozici sociální pracovník
specializující se na problematiku osob s PAS.







asistenci a doprovázení,
zprostředkování kontaktů na návazné instituce,
pomoc s vyřízením zdrojů finančních prostředků,
sociální práci v terénu,
spolupráci při řešení problému osoby s dalšími
institucemi,
 zprostředkování sociálních a navazujících služeb a
další specifické činnosti, které mají za cíl řešit
nepříznivou sociální situaci klienta.
Kontakty na sociální pracovníky jednotlivých obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří se zmiňovanou
problematikou zabývají, naleznete v hypertextovém
odkaze:

https://www.kr-olomoucky.cz/problematika-osob-sporuchou-autistickeho-spektra-pas-cl-3570.html
Koordinací podpory a pomoci, nejen v oblasti sociální, ale
i zdravotní a školské, se věnuje Krajský úřad
Olomouckého kraje (dále jen „KÚOK“).

 koordinaci činností na území svého správního
obvodu vedoucí k řešení nepříznivé sociální
situace osoby,
 zajištění spolupráce s ostatními subjekty z resortu
zdravotních, školských, sociálních služeb,
 zajištění spolupráce s příslušným obecním úřadem
obce s rozšířenou působností při poskytnutí
sociálních služeb v případě, že se osoba s PAS
nachází v situaci bezprostředního ohrožení svých
práv a zájmů a není si sama schopna zajistit
odpovídající pomoc.
Pro zvýšení informovanosti zřídil Olomoucký kraj na svých
webových stránkách samostatnou část s informacemi
k problematice osob s PAS, jež je dostupná v
hypertextovém odkaze:
https://www.kr-olomoucky.cz/problematika-osob-sporuchou-autistickeho-spektra-pas-cl-3570.html

