
Odbor sociální péče zaměřuje svoji činnost na řešení nepříznivé sociální 
situace. 

Jedním z hlavních cílů sociální práce je poskytování základního sociálního 
poradenství:

• pomoc při zorientování a pochopení životní situace 

• poskytnutí rady, jak je možné tuto situaci vyřešit 

• pomoc při podání žádostí o různé druhy sociálních dávek                                                   
(např. příspěvku na péči)

• komplexní informace o nabídce vhodných sociálních služeb                 
(např. pečovatelská služba, domov pro seniory)

• zprostředkování a zajištění kontaktu s dalšími organizacemi,                 
které se zaměřují na pomoc 

• v konkrétních tíživých situacích

Služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně 

Osobní poradenství      Koliště 19, Brno 601 67

       pondělí a středa od 8:00 do 17:00

       pátek od 8:00 do 13:00

Poradna po telefonu     bezplatná linka 800 140 800 

Internetová poradna    socioinfopoint@brno.cz

Sociální práci v Brně zajišťuje Odbor sociální péče Magistrátu města Brna            
a sociální služby 13 příspěvkových organizací města, pečovatelská služba při 
šesti úřadech městských částí a nevládní neziskové organizace zabývající se 
sociálními službami.

Úřad práce zajišťuje vyplácení nepojistných sociálních dávek.

Příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené občany a dávky hmotné 
nouze vyřizuje Úřad práce Brno-město, Křenová 25, Brno.

Příspěvek na bydlení vyřizuje Úřad práce Brno-město, Polní 37, Brno.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor sociální péče

PORADNA SOCIO INFO POINT



TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Projekt je určen seniorům a osobám se zdravotním postižením, zejména osa-
měle žijícím. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti těchto osob a snížení jejich 
obav, že v případě zdravotní indispozice či kolapsu nedosáhnou na telefon               
a nedovolají se pomoci.      

Ke spojení s dispečinkem stačí stisknutí tlačítka. Nespornou výhodou je GPS 
lokalizace, která se při spuštění alarmu automaticky aktivuje, tzn. tlačítko fun-
guje i mimo samotné obydlí uživatele, a to nejen v Brně, ale prakticky po celé ČR.

           SOS TLAČÍTKO je určeno občanům města Brna:

• seniorům ve věku od 65 let,

• zdravotně postiženým občanům starším 18 let, kteří jsou 
držiteli průkazu pro osoby se zdravotním postižením. 

Kde SOS tlačítko získat?

Nejprve je třeba vyplnit a podat žádost na kontaktní pracoviště Socio Info 
Pointu, Koliště 19, tel.: 800 140 800. Formulář uživatel obdrží na místě nebo 
si jej může stáhnout a vytisknou z webových stránek www.css.brno.cz.                                              
Na základě podané žádosti bude zájemce kontaktovat pracovník Odboru soci-
ální péče MMB nebo Centra sociálních služeb, který k provedení místního šet-
ření za účelem doplnění informací, jež jsou důležité pro bezpečné a odborné 
poskytování systému „tísňového volání“.

Poplatek činí 150,- Kč/měsíc. 

Kontaktní údaje: místem pro podání žádosti o vydání SOS tlačítka a záro-
veň místo, kde obdržíte veškeré informace je Poradna Socio Info Point.

SENIOR BUS
• pro všechny seniory nad 70 let   

• pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P 

• jezdíme denně 6 – 22 hod

• jezdíme pouze v Brně, jedna jízda za 50 Kč

• doprovod zdarma 

• můžete si objednat max. 6 jízd měsíčně

Jízdy SENIOR BUSEM se objednávají telefonicky ve všední dny od 7:00 do 15:00 
hod. na telefonním čísle 731 518 348, a to minimálně 1 den dopředu. 

Objednávky na víkend a na první následující pracovní den se přijímají nejpoz-
ději poslední pracovní den v týdnu.


