
Vážení zaměstnanci a 

klienti, vychází první 

číslo novin SSmH, byl 

jsem proto požádán, 

abych jej doprovodil 

několika úvodními slovy. 

Myslím si, že jsme se 

zaměstnanci v průběhu 

let vytvořili jednu velkou 

pracovní rodinu, která 

má své radosti i starosti, 

prochází časy dobrými i 

zlými, ale vždy stojí na 

soudržnosti a naplňování 

cílů, které máme. 

Jsme zde pro Vás, 

klienty, kteří u nás hledají 

pochopení, pomoc a 

radu při řešení svých 

lidských starostí a 

problémů. Vím, že naše 

práce je nenahraditelná, 

náročná psychicky, a 

že vyžaduje obětavost a 

velké srdce každého 

z nás. 

Věřím, že i nadále 

budeme poskytovat své 

služby klientům kvalitně, 

o h l e d u p l n ě  a 

s porozuměním. 

V běžném pracovním 

shonu bohužel nemáme 

mnoho příležitost í, 

abychom se všichni 

pravidelně setkávali 

osobně. Noviny, které 

budou vycházet, Vám 

b u d o u  p r a v i d e l n ě 

poskytovat informace 

o chodu naší organizace. 

Tímto, bych Vám rád 

popřál za celou naši 

o r gan iz ac i  k l idn é , 

pokojné Vánoce a 

v novém roce pevné 

zdraví, hodně štěstí a 

spokojenosti. 

Úvodní slovo ředitele 

Významné a 
mezinárodní dny 

 

• 3.12. Mezinárodní 

 den zdravotně 
 postižených 

• 10.12. Mezinárodní 

 den lidských 
 práv 

• 11.12. Světový den 

 dětství 

• 20.12. Mezinárodní 

 den lidské 
 solidarity 

Noviny Sociálních služeb města Havířova 
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Kdo jsme 

Příspěvková organizace „Sociální služby města Havířova“, byla zřízena 

Rozhodnutím Zastupitelstva města Havířova ke dni 1. 1. 1994.  

Naše organizace zajišťuje pro občany města Havířova všech věkových kategorií 

potřebné sociální  a zdravotní služby. Při poskytování našich služeb bereme 

ohled na individuální potřeby klientů a respektování základních lidských hodnot. 

Občanům a klientům můžeme nabídnout služby, jejichž struktura umožňuje 

vzájemné propojení a návaznost, 

neboť jsou zde vytvořeny předpoklady 

pro poskytování služeb formou terénní, 

ambulantní i pobytovou. Pro každou 

službu máme vymezeno poslání, účel, 

cíl, cílovou skupinu a základní principy, 

které pak poskytování služby umožňují.  
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Chystáme ... 

Denní a pobytové služby pro seniory: Denní 

stacionář a Respitní péče 

• Vystoupení klientů Galaxie Centra Pomoci z.ú. 

Denního stacionáře  

• Divadelní vystoupení žáků ZŠ Zelená  

• Vánoční besídka dětí z mateřských škol 

z Havířova 

• Vánoční  koncert plný koled žáků 

ZŠ Žákovská 

• 23. 12. 2022 vánoční posezení zaměstnanců 

s klienty s koledy a cukrovím 

 

Dětská skupina Edisonka 

• 5. 12. 2022 „Možná přijde i Mikuláš“  

• Výroba vánočních ozdob a obrázků  

• Vánoční besídka dětí spolu s chůvami 

s  koledami a cukrovím  

Kontaktní a poradenské centrum pro osoby 

ohrožené závislostmi a Nízkoprahové denní 

centrum 

• Vánoční posezení pracovníků s klienty 

Vánoce v SSmH 

Stalo se ... 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“

  

• 13. 12. 2022 Kapr „RaD“ek s vánočním 

   tvořením 

Lampionový průvod v „RaD“u  

V úterý jsme u nás ve středisku oslavili Halloween, 

masky by nám mohl závidět i Mr. Bean. 

Vyrobili jsme si strašidelné dekorace,  

u hry na schovávanou byla velká legrace. 

Na Nábřeží s lampióny jsme vyrazili, 

krásný průvod jsme vytvořili. 
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Týden rané péče aneb „Týden plný zábavy a informací“ 

Pracovníci Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ navštívili od 7. do 13. 11. 2022 své partnery, kde 

klientům a široké veřejnosti prezentovali své služby. Také pomáhali a informovali rodiče, jak pracovat a 

komunikovat s dětmi se zdravotním postižením. 7. 11. 2022 byl Týden rané péče odstartován v havířovské 

herně Neposedové, kde si pracovníci povídali s maminkami a spolu s nimi si hrály s jejich dětmi. 8. 11. 2022 

navštívili Montessori dětskou skupinu Bimbonido v Havířově s besídkou, jak lze komunikovat i bez slov. 

Ve středu 8. 11. 2022 se konal Den otevřených dveří Poradenského střediska 

„RaD“. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory poradny a získat 

informace o poskytovaných službách. 9. 11. 2022 navázali pracovníci bližší 

spolupráci s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči, se zdravotně sociálními 

pracovnicemi a s vrchní sestrou dětského oddělení Nemocnice Havířov, 

kterým prezentovali nejen své služby, ale také předali informační materiály. 

Poslední den v pátek 11. 11. 

2022 pracovníci zamířili do 

herny Prckům ráj v centrum 

Havířova. Rodičům přiblížili 

službu Rané péče a pro děti měli 

připravené malování na obličej, 

zvířátka z balónků, vyrábění a 

drobné dárečky. Byl  

to týden plný informací a všem  

partnerům děkujeme  

za spolupráci.  

„My se strašidel nebojíme, pěkně si na ně posvítíme“ 

Halloween nesměl chybět ani v Dětské skupině Edisonka. Děti spolu s chůvami 

si vyzdobily prostory dětských skupin a vydlabávaly dýně.  

Již od roku 2008 provozují Sociální služby města Havířova „Jesličky“ pro naše 

nejmenší občánky města Havířova. Od 1. 8. 2022 vznikla nová služba, která 

navazuje na naše „Jesle“ a to dětská skupina dle zákona č. 47/2014 Sb., 

o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, která pečuje o děti 

od 6 měsíců do 3 let věku (s překryvem do 31. 8.). Posláním dětské skupiny je 

poskytování výchovné péče dítěti zaměřená na všestranný rozvoj schopností, 

kulturních a hygienických návyků přiměřených jeho věku. Služba spočívá 

v pravidelné péči za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Program 

v dětských skupinách Edisonka 1 a Edisonka 2 je tvořen tak, aby se děti rozvíjely 

ve všech směrech, aby prostředí v dětské skupině mělo rodinnou atmosféru a 

panovaly v ní přátelské vztahy. Našim cílem je laskavý, citlivý a individuální 

přístup k dětem.  
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V Denním stacionáři pro seniory jsou přípravy na Vánoce  v plném 

proudu. Vše započalo 11. 11. na svátek svatého Martina, kdy se pekly 

svatomartinské rohlíčky. Nesmělo chybět ani víno, a když nemůže být 

v tekuté podobě, tak aspoň v tuhé. 

Teď nás čekají svátky klidu a míru, ale u nás to tak nevypadá.  Peče se 

cukroví, vyrábí se ozdoby a ani na děti, které nám přijdou zazpívat, 

nesmíme zapomenout. Rádi bychom jim poděkovali malými dárečky.  

Oslava jubilantů Denního stacionáře 

Dvakrát do roka slavíme na stacionáři jubilanty. Klienti, kteří v letošním roce 

oslavili kulaté narozeniny dostali balíček od Magistrátu města Havířova. 

Při této slavnostní chvíli nás navštívil pan Jirka, který zahrál k tanci a 

poslechu. Jeho hudba zvedla klienty ze židlí, nohy se jim míhaly a tóny písní 

zněly.  

 

Bylo to opravdu veselé dopoledne. 

 

Tímto všem oslavencům ještě 

jednou gratulujeme a přejeme hodně 

štěstí, zdraví a pohody. 

Přípravy Denního stacionáře na Vánoce 
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Řekli o nás ... 

Jmenuji se Květa a mám v pěstounské péči již 14 let dívenku Sylvii. Její vstup do života nebyl lehký. Má kombi-

nované postižení, včetně autismu a verbálně řekne jen pár slov. Zpočátku péče jsem tápala, hledala různé od-

borné rady a podporu, protože péče o dítě s postižením je v mnohém odlišná. 

Do střediska „RaD“ jezdíme už  mnoho let a vždy se tam těšíme. Primárně jsme zde hledali pomoc při výuce 

MAKATONU (dětské znakové řeči), později i České znakové řeči. 

Zjistili jsme, že jsou zde velice šikovné poradkyně, (říkáme jim tety), které nám v mnohém pomáhají nejen 

s komunikací, ale i v dalších potřebách. A že se za ta léta těch potřeb nasbíralo... 

Velká potřeba komunikace, neporozumění pocitů, fobie, úzkosti, problémy s výukou ve škole, nepochopení... 

Velká škála věcí, které jsem Sylvu nedovedla naučit, vysvětlit jí, podat přijatelnou formou. 

Nácviky v RaDu jsou vlastně takovou hravou a poutavou "výukou" všeho co nám nejde, je pro nás těžké a ne-

pochopitelné, a ono to v Radu jde, a dokonce velice hezkou a zábavnou formou. 

Často jsem překvapená, co všechno poradkyně vymyslí, jak důkladně se připraví a jakou mají nápaditost, trpěli-

vost a snad vždy dobrou náladu. V této organizaci jsem nepotkala nikoho, kdo by byl  otrávený nebo mrzutý, a 

přitom práce je to opravdu těžká a náročná.  

Zúčastňujeme se i různých společných akcí pořádaných poradenským střediskem, a i ty jsou velice hezky a ná-

paditě připravené a skvěle se baví děti i rodiče. 

Ve středisku také získávám odborné rady, informace a odkazy na různé odborníky a zajímavé akce. 

Chtěla bych všem pracovnicím poradenského střediska RaD poděkovat za vše co pro nás dělají a popřát jim 

hodně sil a trpělivosti pro další práci. 

 

S pozdravem Květa Bátorová a Sylvinka 

Klientka „RaD“u 

Posilovna pro pěstouny aneb cesta ctností 

Pěstounské rodiny kromě nových znalostí mohli získat i cenný pohled ostatních pěstounů a společně sdílet 

zkušenosti, které s sebou péče o děti přináší, zároveň měli možnost při společných prožitkových aktivitách 

s dětmi prozkoumat své ctnosti. LASKAVOST, DŮVĚRA, PŘÁTELSKOST, UPŘÍMNOST, 

STAROSTLIVOST, ŠTĚDROST, OCHOTA, ODVAHA, ČESTNOST, SPOLEHLIVOST, 

POROZUMĚNÍ, TRPĚLIVOST, ZODPOVĚDNOST, SEBEDŮVĚRA či SEBELÁSKA, to vše a 

mnohem více bylo obsahem víkendového vzdělávacího pobytu 

pro pěstouny, který se uskutečnil ve dnech 14.10. – 16.10.2022 v Komorní 

Lhotce. V rámci sebeposílení jsme se během víkendu věnovali ctnostem, 

tedy kvalitám, které má v sobě každý 

z nás, a které lze využít jako cenný 

vnitřní motor či zdroj.  

Věříme, že si naše pěstounské rodiny 

tento pobyt užily. 



Nájem bytu z pohledu nájemce (I. část) 

Možná patříte k těm, kteří mají to štěstí a bydlí ve vlastním, nicméně stále více lidí i kvůli významnému nárůstu 

cen nemovitostí bydlí v nájmu, resp. podnájmu. 

Na co máte jako nájemníci právo? Může vám pronajímatel něco zakázat? Kdy a o kolik může pronajímatel 

zvednout cenu nájmu? 
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Právní poradna 

Představujeme, aneb s kým se u nás můžete setkat 

Služby pro rodiny - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Rádi bychom Vám představili naše pracovníky přímé péče, se kterými se můžete každý den setkat. Jedním 

z nich je dlouholetá pracovnice paní Lenka, která pracuje jako pracovník v sociálních službách v Službě pro 

rodiny.  

 

Jste už dlouhou dobu součástí našeho týmu, můžete se nám prosím trochu představit? Jak dlouho již 

pracujete v Sociálních službách města Havířova? 

Jmenuji se Lenka Kostohryzová a v oblasti sociálních služeb pracuji již 18. rokem. V Sociálních službách města 

Havířova pracuji 10 let. 

 

Proč jste si vybrala práci zrovna v oboru péče v sociálních službách? Co Vás na této práci zaujalo? 

Pracovala jsme nejdříve 6 let  jako asistentka u OSPODu Havířov a po zrušení této pozice  jsem pak plynule  

pokračovala v sociální práci u naší organizace. Práce v tomto oboru mi byla původně nabídnuta  v rámci rekva-

lifikace, ale poznala jsem, že to je to „ pravé ořechové“ právě  pro mne.  

 

Co Vás na Vaší práci opravdu baví? Co Vám dává pocit, že tato práce není zbytečná, ale že má smysl? 

Baví mě to, že mohu lidem pomoci v jejich tíživé životní situaci a to mě naplňuje pocitem , který jen tak něco 

nenahradí. Když vidím pozitivní výsledky své práce, kdy se lidé stanou soběstačnými a mají naději na plnohod-

notnější život, pak vidím, že moje  práce má smysl.  

 

Jak vypadá Váš běžný den v práci? 

Protože naše služba má ve své náplni hodně činností, každý den je jiný. Může začít doprovodem dítěte do ško-

ly v rámci  pomoci  rodičům samoživitelům.  Následuje příprava na práci s uživateli, která spočívá v pomoci 

např. s hledáním bydlení, zaměstnání, pomoci s řešením tíživé finanční nebo materiální situace apod. 

K uživatelům můžeme docházet do domácnosti nebo mohou oni přijít za námi na pracoviště. Také poskytuje-

me pomoc rodičům s problémy ve výchově nebo se školními problémy dětí a také doprovody na volnočasové 

aktivity.  O prázdninách také dětem  poskytujeme pomoc při přípravě na opravné zkoušky . 

 

Řeknete nám na závěr nějaký zážitek v SSmH, který se Vám vryl do paměti? 

Těch zážitků je hodně, dobrých i horších, ale nejhezčí zážitek je ten, kdy vidím děti a jejich rodiny v lepší situa-

ci a kondici, než když jsem k nim začala docházet.  
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Na to vše se podíváme podrobněji, a to na pokračování, protože se nám to do jednoho článku nevejde.  

V praxi se běžně setkávám se zaměňováním slov nájem, pronájem nebo podnájem. Zatímco nájem a pronájem 

je to stejné, u podnájmu platí, že je to smlouva s nájemcem, který má uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníkem 

a byt dále pronajímá. Měli byste tedy rozlišovat jakou smlouvu uzavíráte, je to důležité zejména z hlediska vý-

povědi z bytu. Smlouva o podnájmu totiž podle zákona může být ukončena kromě klasické výpovědi nebo 

uplynutím doby podnájmu také skončením nájmu bytu nájemci. A tady vás chci varovat. Jako příklad uvedu 

příklad z praxe, který jsem nedávno řešila.  

Paní Věra uzavřela smlouvu o podnájmu s panem Petrem. Pan Petr byl tedy jen nájemcem, byt patřil jeho dob-

rému kamarádovi panu Mirkovi, který si tento byt pořídil jako investiční na pronájem. Pan Mirek a pan Petr 

spolu měli dohodu, že pan Mirek bude měsíčně dostávat od pana Petra určitou částku a když pan Petr bude byt 

dále pronajímat za vyšší cenu nájmu, rozdíl si nechá pan Petr. Takže pan Petr uzavřel smlouvu o podnájmu 

s paní Věrou na jeden rok, ovšem asi po třech měsících potkal pan Petr člověka, který akutně sháněl bydlení a 

nabídnul za podnájem bytu vyšší cenu než platila paní Věra. Co myslíte že udělal pan Petr? Domluvil se 

s panem Mirkem, uzavřeli spolu dohodu o ukončení nájmu a tím pádem oznámil paní Věře, že je mu to líto, ale 

končí mu nájem bytu, takže se musí paní Věra odstěhovat. 

Myslíte, že takový postup je legální? Bohužel je, protože občanský zákoník uvádí, že podnájem bytu končí 

nejpozději s nájmem a tohle je právě finta nájemců jak jednoduše, a hlavně rychle ukončit s podnájemcem 

smlouvu. 

Jak je to tedy s těmi právy nájemníků? Níže uvádím odpovědi na nejčastější dotazy. 

Zvyšování cenu nájmu 

Ano, to je nejčastější dotaz. Obecně platí, že pronajímatel může zvýšit nájemné způsobem uvedeným 

v nájemní smlouvě. Pokud ustanovení o zvýšení nájemného ve smlouvě chybí (je to nejčastěji formou fixní 

částky nebo inflační doložky), je pronajímatel oprávněn navyšovat nájemné pouze způsobem uvedeným 

v zákoně, tzn. pronajímatel může navrhnout nájemci zvýšení nájemného vždy jedenkrát ročně až do výše srov-

natelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, ke kterému došlo 

v posledních třech letech, nebude vyšší než 20 %. (Pokud je tedy nájem 10.000,- Kč, pronajímatel jej může zvý-

šit maximálně o 2.000,- Kč v průběhu tří let). Nesouhlasí-li nájemce se zvýšením nájemného, může se pronají-

matel ve lhůtách stanovených zákonem obrátit k příslušnému soudu, aby výši nájemného pro konkrétní byt 

určil. Pozor tedy ať se ve smlouvě nezavážete k vyššímu zvýšení než stanoví zákon. 

Zvýšení nájemného po provedení stavebních úprav 

Výše uvedené podmínky pro zvýšení nájemného neplatí v případě, že pronajímatel provede stavební úpravy, 

které trvale zlepšují hodnotu pronajatého bytu nebo celkové bydlení v domě, případně mají za následek úspory 

energie nebo vody (např. zateplení domu). V tomto případě se pronajímatel dle ustanovení § 2250 občanského 

zákoníku může s nájemci dohodnout na zvýšení nájemného o maximálně 10 % z účelně vynaložených nákladů 

ročně. Pokud s tímto zvýšením souhlasí alespoň nájemci dvou třetin bytů v domě, platí zvýšené nájemné i pro 

ostatní nájemce. Pokud by se však pronajímatel s nájemci nedohodl, může ještě navrhnout ze stejného důvodu 

navýšení o 3,5 % z vynaložených nákladů ročně. 

Právo na zřízení trvalého bydliště 

Nájemník má právo zřídit si v bytě trvalé bydliště, a to i bez souhlasu pronajímatele. Není ani povinnost prona-

jímatele o tomto kroku informovat. Nájemník k tomu potřebuje pouze osobní doklad a platnou nájemní 

smlouvu. 

Příště se podíváme na  další práva nájemce. 

 

Autor článku: JUDr. Helena Pyszková 



Sociální služby města Havířova poskytují své služby 

občanům města Havířova všech věkových kategorií 

od nejútlejšího věku až po seniory. Při poskytování 

našich služeb bereme ohled na individuální potřeby 

klientů a respektování lidských hodnot. Klientům 

můžeme  nabídnout služby, které jsou vzájemně 

navázány a propojeny jak v oblasti sociálních služeb tak 

také v oblasti zdravotnictví. Poskytujeme služby 

v terénní, ambulantní i pobytové formě. 

Poskytované služby SSMH 

Strana 8  

Pro rodinu: 

 Dětská skupina Edisonka 

 

 Adresa: Edisonova 520/1 

  Havířov - Město 

 Vedoucí. Jana Wislová 

 Tel:  596 815 763 

 Email: detska.skupina@ssmh.cz 

 Adresa: Přemyslova 1618/12 

  Havířov - Podlesí 

   

 

Poradna pro rodinu, manželství a mezi-

lidské vztahy 

 Vedoucí:  Mgr. Ivana Petřeková 

 Tel: 599 505 324 

  602 264 018 

 Email: petrekova.ivana@ssmh.cz 

 

 Sociální pracovnice: Bc. Šárka Malerzová 

 Tel: 599 505 317 

 Email: rodinnaporadna@ssmh.cz 

Služby pro pěstounské rodiny 

 Sociální pracovnice: Bc. Eva Orlíková 

    Mgr. Veronika Patrmanová 

    Halina Tomaszová 

 Tel: 599 505 338 

 Email: orlikova.eva@ssmh.cz 
  patrmanova.veronika@ssmh.cz 
  tomaszova.halina@ssmh.cz 



„Nejlepší motivace 

se rodí z práce 

na tom, na čem vám 

záleží.“ 

Sheryl Sandberg 
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Poradna pro rodinu a dítě „RaD“  

 Adresa: Atriová 1297/5 

  Havířov - Město 

 Vedoucí:  Mgr. Renáta Vališová 

 Tel: 596 885 678 

  725 852 994 

 Email: valisova.renata@ssmh.cz 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 Vedoucí: Mgr. Michaela Režňáková, DiS. 

 Tel:  599 505 323 

  607 268 748 

 Email: sluzbyprorodiny@ssmh.cz 

Odborné sociální poradenství 

 Tel: 596 885 678 

  725 852 994 

 Email: poradenskestredisko-rad@ssmh.cz 

 

Služby rané péče 

 Tel: 596 885 678 

  725 852 994 

 Email: ranapece-rad@ssmh.cz 

 

Odlehčovací služby 

 Tel: 596 828 720 

  724 538 804 

 Email: odlehcovacisluzby-rorys@ssmh.cz 

Bezplatné právní poradenství 

 Kontaktní osoba: JUDr. Helena Pyszková 

 Tel: 599 505 333 

  722 781 375 

 Email: pravnik@ssmh.cz 

 Adresa: Přemyslova 1618/12 

  Havířov - Podlesí 

Centrum prevence 

 Vedoucí: Mgr. Michaela Režňáková, DiS. 

 Tel:  599 505 320 

 Email: centrumprevence@ssmh.cz 

Pro všechny 

Pro rodinu  - dítě se zdravotním postižením: 
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Pro seniory: 

 

 Adresa: Moskevská 1103/1f 

  Havířov - Město 

 

 RECEPCE 

 Tel:  596 477 300 

  596 477 318 

 Email: recepce@ssmh.cz 

 

Pečovatelská služba 

 Sociální pracovník: Bc. Ivana Guňková, DiS. 

 Tel:  596 477 316 

 Email: gunkova.ivana@ssmh.cz 

 

 Sociální pracovník: Bc. Alena Konečná, DiS. 

 Tel:  596 477 320 

 Email: konecna.alena@ssmh.cz 

 

 Sociální pracovník: Mgr. Ivana Ryšková 

 Tel:  596 477 354 

 Email: ryskova.ivana@ssmh.cz 

Odborné sociální poradenství pro seniory 

 „Kompenzační pomůcky“ 

 

 Sociální pracovník:  Mgr. Simona Miechová 

 Tel:  596 477 358 

  725 976 962 

 Email: poradnasenior@ssmh.cz 

Středisko sociálních zařízení 

 Vedoucí: Mgr. Kateřina Kubicová 

 Tel:  596 477 310 

  602 728 819   

 Emal: kubicova.katerina@ssmh.cz 
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Zdravotní služby 

Domácí zdravotní péče 

 Vedoucí. Mgr. Kateřina Kubicová 

 Tel:  596 477 310 

  731 101 767   

 Email: kubicova.katerina@ssmh.cz 

Denní a pobytové služby pro seniory - Denní stacionář 

 Sociální pracovník:  Bc. Šárka Cependová 

 Tel:  596 477 321 

  723 659 912 

 Email: stacionar@ssmh.cz 

Denní a pobytové služby pro seniory - Respitní péče 

(pobytová odlehčovací služba) 

 Vedoucí. Martina Šotkovská 

 Tel:  596 477 322 

 Email: sotkovska.martina@ssmh.cz 

 

 Sociální pracovník:  Bc. Kateřina Holeszová 

 Tel:  596 477 317   

  720 156 476 

 Email: respit@ssmh.cz 



Pro osoby bez přístřeší 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

 Adresa: Hřbitovní 168/2 

  Havířov - Šumbark 

  

 Sociální pracovnice: Bc. Dagmar Kiszková 

 Tel:  596 811 405 

  724 170 362 

 Email: ndc@ssmh.cz 

Pro osoby ohrožené závislostmi 

Kontaktní a poradenské centrum pro oso-

by ohrožené závislostmi 

 Adresa: Hřbitovní 166/12 

  Havířov - Šumbark 

  

 Vedoucí. Mgr. Michal Fabian, DiS. 

 Tel:  596 884 854 

  602 715 805 

 Email: fabian.michal@ssmh.cz 

 

 Sociální pracovnice: Mgr. Kamila Labudková, DiS. 

 Tel:  596 884 854 

 Email:  kpc@ssmh.cz 
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„Co děláš, hleď 

dělat s co největší 

péčí a nadšením.“ 

Xenofón 

Noviny Sociálních služeb města Havířova vydává: 

 

Sociální služby města Havířova, příspěvková organizace 

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí 

 

 vww.ssmh.cz 

 FB:  https://www.facebook.com/SSMH.cz 

 Email:  sekretariat@ssmh.cz 

 Tel:  599 505 311 


