
Domácí násilí  
Bezplatná pomoc osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby, 
pomoc na základ ě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osob y 
obývající s ní spole čné obydlí nebo i bez takového podn ětu, a to bezodkladn ě 
poté, co se interven ční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví . 
 
Interven ční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím  (www.ssp-
ol.cz) 
Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc, tel. 585 754 736, 774 731 030, 774 406 453 
email: intervencnicentrum@ssp-ol.cz   
Po - Pá 7:00 – 15:30  
 
Další místa pomoci  
Podání informací, p ředání kontakt ů, pomoc s orientací ve službách.  
 
Městská policie Kojetín 
Masarykovo nám. 20, Kojetín, 752 01, tel: 776737287 – nepřetržitý provoz 
Místní působnost: Kojetín I – Město, Kojetín II – Popůvky, Kojetín III – Kovalovice 
Věcná působnost: zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku dle zákona o 
obecní policii  
 
Městská policie Lipník nad Be čvou 
Město Lipník nad Bečvou, Nám. T.G.Masaryka 89, 751 31  Lipník nad Bečvou 
Strážníci ve směně: tel: 581 722 156, 720 511 970 
e-mail: mp@mesto-lipnik.cz  

 
Městská policie P řerov, tel. 156 
nám. T. G. Masaryka 80/1, 75002 Přerov I-Město, tel: 581 268 417, e-mail: 
policie@prerov.eu  
 
Městská policie Hranice 
Pernštejnské náměstí 1, 75301 Hranice I-Město, tel. 581 828 101, 581 828 106, e-
mail: mp.hranice@mesto-hranice.cz   
 
Středomoravská nemocni ční a.s, odšt ěpný závod Nemocnice P řerov  
Dvořákova 75, 751 52 P řerov, telefon: 581 271 111, e-mail: nempr@npr.agel.cz  
www.stredomoravskanemocnicni.agel.cz 
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Pomoc ob ětem trestných činů v Přerově a okolí 
Oběť trestného činu má právo mimo jiné na respektování osobnosti a 
důstojnosti, zdvo řilý p řístup a bezplatnou odbornou pomoc a právní 
informace.  
 
Podání trestního oznámení  
Trestní oznámení lze podat ústn ě či písemn ě (klasickým dopisem, faxem, 
elektronickou poštou).   Oznámení je povinna p řevzít každá služebna Policie 
ČR a každé státní zastupitelství.  
 
Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov  
U Výstaviště 3183/18, 751 52 Přerov, tel. 974 778 299, fax: 581 218 362,  
email: srorpr@mvcr.cz , http://www.policie.cz/  
Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování. 
Okresní státní zastupitelství v P řerov ě 
Smetanova 2, 750 11 Přerov, tel. 581 262 111, fax: 581 262 155, email: 
podatelna@osz.pre.justice.cz    
Po 7:00 – 16:30, Út – Čt 7:00 - 15:30, Pá 7:00 – 14:30   
 
Pomoc a poradenství ob ětem trestných činů 
Proba ční media ční služba ČR – středisko P řerov  (www.pmscr.cz)  
Smetanova 4, 750 00 Přerov, tel. 731 621 322, email: 
tpalotasova@pms.justice.cz  nebo tel. 737 247 469, email: 
mkasparkova@pms.justice.cz   
 
Probační a mediační služba poskytuje obětem trestné činnosti právní informace a 
další služby spočívající v psychosociální podpoře. Cílem je především zmírnit 
dopady trestného činu. Poskytuje zejména právní informace a restorativní 
programy – mediace, apod. 
 
Poradna pro ob ěti při PMS ČR 
Smetanova 4, 750 00 Přerov, tel. 737 247 469, email: 
mkasparkova@pms.justice.cz  nebo tel. 778 486 245, email: 
mmalek@pms.justice.cz   
Po 8:00 – 10:00, St 13:00 – 15:00, jiný termín je možný po předchozí dohodě   
Bezplatné osobní, telefonické, internetové poradenství obětem trestných činů, 
poskytnutí právních informací, pomoc s orientací v trestním řízení, poradenství o 
možnostech náhrady škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků 
trestného činu, psychosociální podpora, doprovázení. 
 



Centrum pomoci a bezpe čí  (KAPPA-HELP) 
Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov, tel. 773 821 001, 773 821 005, email: 
poradna@kappa-help.cz   
St 8:00 – 13:00,  (Po, Út, Čt, Pá 8:00 – 13:00 pro objednané + Po 18:30 - 20:00 pro 
objednané ) 
Poskytované služby : poradenské činnosti, provázení, pomoc a podpora klientovi i 
osobě blízké, pomoc v krizi, odborné sociální a psychologické poradenství, 
psychoterapie, trestně-právní poradenství, zprostředkování návazných služeb atd. 
Cílová skupina : oběti domácího násilí, obchodu s lidmi, trestné činnosti a osoby 
ohrožené 
 
Bílý kruh bezpe čí (www.bkb.cz) 
Švermova 1 , 772 00 Olomouc, tel. 585 423 857, email: bkb.olomouc@bkb.cz , 
non-stop linka 257 317 110  
Út 16:00 – 18:00, Čt 16:00 – 18:00 pro objednané 
 
Magistrát m ěsta P řerova, Odd ělení sociální prevence a pomoci 
Smetanova 7, Přerov 750 00, 1. patro, tel. 581 268 501, 724 149 348, e-mail:   
iva.pospisilova@prerov.eu , tel. 581 268 756, 606 640 895, e-mail:  
marie.mechurova@prerov.eu  
Po, St, 8:00 – 11:30   12:30 – 17:00, Út, Čt 8:00 – 11:30 na pozvání, Pá na pozvání 
Poskytované služby : sociální poradenství, sociální pomoc při odstraňování 
nepříznivé sociální situace, sociální prevence vzniku nepříznivé sociální situace, 
rozpoznání a definování sociální potřeby klienta a propojení s adekvátními zdroji a 
systémy, doprovázení 
 
Občanská poradna a poradna pro dlužníky  (www.prerov.caritas.cz) 
9. května 82, 750 02 Přerov, tel. 581 209 298, email:poradna@prerov.charita.cz   
Po 10:00 – 11:00 (pro objednané) 12:00 – 17:00, Út 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00, St 
9:00 – 11:00 13:00 – 15:00, Čt 10:00 – 12:00 13:00 – 14:00 (pro objednané), Pá 
10:00 – 12:00 (pro objednané) 
Poskytované služby: informace a rady v oblasti dluhové problematiky, 
občanského práva, rodinného práva, v oblasti sociálních dávek a práva sociálního 
zabezpečení, v oblasti pracovně právních vztahů, v oblasti zdravotnictví, školství a 
vzdělávání, asistence při jednání s úřady, aktivní pomoc (zpracovávání 
insolvenčních návrhů, sepisování dokumentů, žádostí, žalob a návrhů k soudu, 
vyplňování formulářů aj.), zprostředkování kontaktů na další specializované 
instituce  
Cílová skupina: lidé v nouzi a lidé, kteří ve své sociální a životní situaci potřebují 
poradenské služby 
 
 
 

Psychosociální centrum P řerov – psychiatrie a psychologie 
Nám. Přerovského povstání 1 (poliklinika MENS), 750 02 Přerov, tel. 581 209 622, 
736 750 308 
Po - Čt 7:00 – 16:00 Pá 7:00 – 14:00  
Zdravotnické zařízení, krizová psychiatrická a psychologická pomoc, eventuální 
následná léčba, dospělí i děti 
 
Duševní zdraví, o.p.s. 
Nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov, tel. 581 204 437, 777 929 215 
Po – St 8:00 – 16, Čt 8:00 – 17:00, Pá 8:00 – 15:00   
Poskytovaná sociální služba : sociální rehabilitace 
Cílová skupina : osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku 16 až 80 
let, které podstoupily psychiatrickou léčbu v jakémkoliv psychiatrickém zařízení v 
ČR nebo se podrobují ambulantní psychiatrické léčbě, a které chtějí řešit svou 
stávající nepříznivou sociální situaci. Služba není určena pro osoby v akutní fázi 
psychického onemocnění, které vyžadují hospitalizaci nebo pobyt v pobytovém 
zařízení s celodenní péčí. 
 
Poradna pro rodinu P řerov  (www.ssp-ol.cz) 
Velká Dlážka 44, 750 02 Přerov, tel. 581 202 980, 731 447 458, email: 
ppr.prerov@ssp-ol.cz   
Konzultaci je nutné předem domluvit osobně, telefonem nebo e-mailem. 
Poskytované služby: psychologů – manželských a rodinných poradců (pomoc při 
řešení manželských, partnerských a rodinných problémů, mezigeneračních vztahů, 
potíží s výchovou dětí atp.) a sociální pracovnice (pomoc v sociálně-právní oblasti, 
při orientaci v právech a povinnostech, v sociálním zabezpečení, v dluhových 
potížích, při sepsání návrhů na soud, odvolání proti rozhodnutí atd.)  
Cílová skupina: Obracet se na nás mohou osoby v krizi (tj. jednotlivci, kteří se 
ocitli v nepříznivé situaci), rodiny s dětmi (tj. rodiny nebo jejich členové, kdy krize 
zasahuje celou rodinu) a děti a mládež do 26 let ohroženi sociálně nežádoucími 
jevy (tj. děti a mládež vystaveni riziku sociální maladaptace). Přímá práce 
s osobami ohroženými domácím násilím a pronásledováním.  
 
Člov ěk v tísni, o. p. s. – pobo čka Olomouc, kontaktní pracovišt ě 
Přerov  (www.clovekvtisni.cz) 
Komenského 840/15, 750 02 Přerov, tel. 581 010 134 email: 
marcela.nosalova@clovekvtisni.cz   
Poskytované služby: Obsahem služby je bezplatné poskytování pomoci, podpory 
a poradenství v sociálně - právní oblasti. 
Cílová skupina: Služby jsou určeny sociálně vyloučeným osobám, nebo osobám, 
které jsou sociálním vyloučením ohrožené a jsou starší 18 let. Případně tyto osoby 
nedosáhnou na běžně dostupné služby, protože o nich neví nebo je neumí využít. 
  


