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Blansko
Oblastní charita Blansko
Adresa
Komenského 19, 67801 Blansko
Služby
Krizová pomoc okno dokořán: Pomoc lidem, kteří prožívají krizovou
situaci nebo problém, který nemohou řešit vlastními silami ani za
pomoci blízkého okolí. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů,
osobních záležitostí, sociálně-terapeutické činnosti.
Kontakty
Mgr. Martina Pospíšilová
Telefon: 737 622 541, 516 417 351
Email: krizovapomoc@blansko.charita.cz
Web: blansko.charita.cz

Blansko
Oblastní charita Blansko, Centrum ˮPROˮ Blansko
Adresa
Sladkovského 2b, Blansko, 678 01
Služby
Azylový dům Blansko:
Pro osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti
a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti
domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby
komerčně zneužívané. Součástí služby je poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:
Služba nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti.
Klub Ratolest:
Komplexní podpora a pomoc všem rodinám, rodičům s dětmi, rodinám
ohroženým negativními jevy, bez ohledu na jejich sociální situaci,
národnost, vyznání či etnikum. Cílem je posilování významu rodiny ve
společnosti, kvalitních vztahů mezi generacemi, posílit rodičovské
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kompetence při výchově a péči o děti, získat nové vědomosti. Umožnit
rodičům s dětmi vzájemnou výměnu zkušeností, aktivní a smysluplné
společné trávení volného času. Podpořit setkávání dětí s vrstevníky a
celým rodinám zapojení do života komunity.
Kontakty
Lenka Šebelová
Telefon: 736 529 290
Email: lenka.sebelova@blansko.charita.cz
Bc. Pavla Šimková
Telefon: +420 731 628 943
Email: ratolest@blansko.charita.cz

Web: blansko.charita.cz

Blansko
Oblastní charita Blansko, Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež Zlatá zastávka Adamov
Adresa
Komenského 322/6, 679 04

Adamov

Služby
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Zlatá zastávka“ je
poskytovat zázemí a odbornou pomoc dětem a mládeži v obtížných
životních situacích, podávat jim informace a podporovat je při řešení
jejich problémů.
Kontakt:
Lenka Šebelová
Telefon: + 420 515 531 152
Email: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz
Web: blansko.charita.cz
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Blansko
Víceúčelová drogová služba na Blanensku, Společnost Podané
ruce, o.p.s.
Adresa
Fügnerova 1, 678 01 Blansko
Služby
Posláním služby je minimalizace zdravotních a sociálních rizik
spojených s užíváním nealkoholových drog včasnou pomocí a předcházením
rozvoji problému. Prevence infekčních onemocnění a jejich šíření.
Ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání
návykových látek a zmírnění psychosociální zátěže sociálního okolí
uživatelů drog.
Kontakty
Bc. Gabriela Vejrostová, DiS.
Telefon: + 420 774 916 048
Email: vejrostova@podaneruce.cz
Web: www.podaneruce.cz
Provozní doba
Po-Pá: 10:00 - 18:00

Nízkoprahový klub NZDM v Blansku, Společnost Podané ruce,
o.p.s.
Adresa
Sadová 2, 67801, Blansko
Služby
Klub je určen dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní
situaci nebo jsou jí ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy
institucionalizované pomoci a péče. Jde o navazování kontaktu,
poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro
sociální začlenění a pozitivní změnu v způsobu života. Cílem je
minimalizovat možná rizika související s jejich způsobem života,
umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet
podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální
situaci.
Kontakty
Telefon: +420 777 916 283
Email: v nzdm.blansko@podaneruce.cz
Web: www.podaneruce.cz
Provozní doba
Út-Pá: 14:00 - 19:00
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Blansko
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Blansko
Adresa
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
Služby
Posláním Poradny je poskytovat odbornou pomoc lidem, kteří se ocitli v
obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci, kterou nedokážou
sami zvládnout. Poradna svojí činností přispívá k utváření příznivých
rodinných, partnerských a mezilidských vztahů, napomáhá rozpoznat a
odstranit příčiny poškození těchto vazeb a podporuje opětovné obnovení
kvality života klientů. Individuální potřeby, vlastní vůle klientů a
jejich práva jsou vždy plně respektována.
Kontakty
Telefon: 516 413 524, 775 870 667
Email: poradna@blansko.cz
Web: www.blansko.cz
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Blansko
Městský úřad Blansko, pracovnice OSPOD:
Mgr. Zdenka Hlaváčová, vedoucí OSPOD
Telefon: 516 775 358, 775 859 478
Email: hlavackova@blansko.cz
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Blansko
Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov,
pracoviště Blansko
Adresa
Blansko, Nad Čertovkou 17, 67801
Kontakty
Mgr. Magdaléna Chytilová, metodik prevence
Email: chytilova@opppvyskov.cz
Telefon: 516 417 431
Blansko
Městská policie Blansko
Adresa
Sadová 2, 67801 Blansko
Služby
Prezentace činnosti MP Blansko pro MŠ a ZŠ zaměřené na prevenci
v oblasti veřejného pořádku.
Kontakty
Mgr. Stanislav Sotolář
Telefon: 516 775 515, 725 194 238
Email: sotolar@blansko.cz
Web: www.blansko.cz
Pracovní doba:
Po-pá 7:00 – 15:30
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Boskovice
Pracovníci OSPOD a kurátoři:

Městský úřad v Boskovicích, odbor sociálních věcí, OSPOD Boskovice:
Hana Němcová, vedoucí referentka úseku sociálně - právní ochrany dětí
e-mail: hana.nemcova@boskovice.cz
telefon: 516 488 740
Kurátoři pro děti a mládež při Městském úřadě v Boskovicích:
Mgr. Michal Ševčík
e-mail: michal.sevcik@boskovice.cz
telefon: 516 488 753
René Kvapil
e-mail: rene.kvapil@boskovice.cz
telefon: 516 488 776
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Boskovice
OPPP Vyškov, příspěvková organizace, pracoviště Boskovice:
Mgr. Lenka Janíčková, metodik prevence
e-mail: janickova@opppvyskov.cz
telefon: 516 454 178
mobil: 721 754 139
Oblastní metodik prevence zajišťuje specifickou prevenci rizikového chování
a realizaci preventivních opatření v oblasti působnosti vymezené krajským
úřadem.
Zajištění koordinace a metodické podpory školám, individuální i skupinové
odborné konzultace, práce se třídami, ve spolupráci se školním metodikem
prevence a dalšími pedagogy pomáhá řešit aktuální problémy související s
výskytem rizikového chování ve škole.
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Boskovice
Centrum "PRO" Boskovice
Adresa
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
Služby
Nabízí mimo jiné i sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Posláním Centra je pomoci rodinám s dětmi vrátit se do běžného života,
předcházení kriminality dětí a mládeže na Boskovicku (obvod obecního
úřadu obce s rozšířenou působností), mimo jiné také minimalizace a
předcházení rizikového chování v rodinách (domácí násilí, alkoholismus,
braní drog, hra na automatech, apod.). Centrum podporuje a pomáhá
rodičům ve zvládání obtížných životních situací, podporuje rodinu
v její samostatnosti a funkčnosti.
Kontakty
Telefon: 516 411 966, 737 230 843
Email: matka-dite.boskovice@charita.cz
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Boskovice
Městská policie Boskovice
Adresa
Masarykovo náměstí 4/2, 68001, Boskovice
Služby
V oblasti prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti nabízí školám
preventivní programy.
Kontakty
Krátký David, ředitel MP, kontakt s médii, prevence kriminality
Telefon: 516 488 681
Email: david.kratky@boskovice.cz
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Boskovice
ELIM Letovice, o.p.s.
Adresa
Okružní 815/13, 679 61 Letovice
Služby
Organizace nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež i lektorskou
činnost v oblasti primární prevence rizikového chování.

Kontakty
Pavel Kratochvil
Ředitel společnosti, projektový manažer
+420 739 324 416

pavel.kratochvil@oselim.net
Pavel Kotouček, lektor v oblasti primární prevence
telefon: +420 608 886 772

pavel.kotoucek@oselim.net
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Boskovice
Pěkná Modrá – denní centrum pro podporu duševního zdraví,
Soukupovo nám. 91, 679 11 Doubravice n. Svitavou
tel. 515 538 565; 732 747 952
e-mail:peknamodra.blansko@charita.cz
Poskytování sociálně-terapeutických činností a pomoci při uplatňování
práv. Posláním služby je podporovat pracovní schopnosti uživatelů,
kteří s ohledem na svůj zdravotní stav nemají možnost zařazení na
otevřeném ani chráněném trhu práce, přesto nabízí i možnosti terénních
programů, které cílí i do skupiny dětí a mladistvých:
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Boskovice
SPONA - SPOLEČNÁ CESTA
e-mail: teren@blansko.charita.cz
tel.: 731 626 173
vedoucí služby: Mgr. Kamil Štěcha
Posláním sociální služby SPONA
je vyhledávání a kontaktování osob v
jejich přirozeném prostředí, kteří řeší problémy nebo nepříznivou
sociální situaci. Těmto lidem poskytujeme podporu formou terénní
pomoci. Cílem služby je
vyhledávání, kontaktování jedinců a rodin,
nabízení pomoci a podpory při řešení jejich obtížné situace, podávání
a vyhledávání informací týkajících se řešení jejich problémů, pomoc při
vyřizování osobních záležitostí, pomoc a podpora v kontaktu s rodinou,
usilování o co největší míru jejich začlenění do společnosti,
motivovaní
jedince/rodiny
ke
zvýšení
sociálních
dovedností
a
schopností. Do cílových skupin programu patří i osoby ohrožené
závislostí nebo závislé na návykových látkách, děti a mládež ve věku od
6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy a rodiny s dětmi.
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Boskovice
Azylové domy, pomoc pro matky s dětmi
Domov pro matku a dítě – azylový dům Boskovice
Dukelská 12b
tel. 516 411 966, 737 230 843

Domov pro matku a dítě – azylový dům Petrovice
Petrovice 44
tel. 516 412 337

Adresář sítě služeb JMK 2017

Brno – město
Krajský úřad JMK / Odbor školství
Oddělení prevence a volnočasových aktivit
Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení
pracoviště:
Telefon:
E-mail:

Cejl 73, 601 82 Brno
541 658 300
rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Lenka Možná, protidrogová koordinátorka JMK
pracoviště:
Telefon:
E-mail:

Cejl 73, 601 82 Brno
541 658 310
mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Pavla Tichá, referentka prevence kriminality JMK
pracoviště:
Telefon:
E-mail:

Cejl 73, 601 82 Brno
541 658 302
ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz

www.kr-jihomoravsky.cz
Na uvedených číslech jsou poskytovány informace
všem školám a školským zařízením JM kraje.
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Brno – město
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Preventivně informační oddělení
Adresa
Kounicova 24, 611 32 Brno
Služby
Primární prevence:
dopravní prevence (děti, mládež)
prevence kriminality (děti, mládež, senioři)
Sekundární prevence:
prevence kriminality (děti, mládež, senioři)
Kontakty
mjr. Bc. Šťěpánka Komárová, vedoucí oddělení
Telefon: 974 622 457, 603 190 291
E-mail: krpb.tisk@pcr.cz
kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, koordinátor prevence
Telefon: 974 622 458, 602 161 766
E-mail: krpb.prevence@pcr.cz
nprap. František Procházka, koordinátor PR akcí
Telefon: 974 623 217, 724 178 337
E-mail: krpb.prevence@pcr.cz
Běhounská 1, Brno
nprap. Petra Hrůzová, prevence Brno, Inf. centrum policie
Telefon: 974 624 025
E-mail: krpb.prevence@pcr.cz
nprap. Alena Peterková, prevence Brno, Inf. centrum policie
Telefon: 974 624 026
E-mail: krpb.prevence@pcr.cz

www.policie.cz
Na uvedených číslech jsou poskytovány informace
všem školám a školským zařízením JM kraje.
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Brno – město
Policie ČR – Územní odbor služby kriminální policie a
vyšetřování
Adresa
Příční 31, 602 00 Brno
Služby
Odbor kriminální policie a vyšetřování.
Kontakty
npor. Mgr. Radoslav Novák, vedoucí oddělení
Telefon: 974 625 325
por. JUDr. Michaela Kučerová
Telefon: 974 625 861

- syndrom CAN (týrané, zneužívané dítě)

www.policie.cz
Na uvedených číslech jsou poskytovány informace
všem školám a školským zařízením JM kraje.
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Brno – město

Odbor analytiky a informační kriminality - Oddělení
kybernetické kriminality - Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje
Adresa
Kounicova 24, 602 00 Brno
Služby
Oddělení kybernetické kriminality.
Kontakty
Vedoucí oddělení: mjr. Ing. Stanislav Kovárník,
Telefon: 974 621 311,
E-mail: krpb.skpv.oa.ik@pcr.cz, stanislav.kovarnik@pcr.cz
Kontaktní osoba: kpt.: Mgr. Roman Mráka,
Telefon: 974 622 957,
E-mail: roman.mraka@pcr.cz
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Brno – město
Metodik prevence PPP v jednotlivých okresech JM kraje
PPP Brno – město PhDr. Lenka Skácelová
Hybešova 15, 600 00 Brno
pracoviště: Sládkova 45, 613 00 Brno
Telefon: 548 526 802
E-mail: skacelova@pppbrno.cz
www.poradenskecentrum.cz
PPP Brno – venkov Mgr. Lenka Cupalová
Hybešova 15, 600 00 Brno
pracoviště: Sládkova 45, 613 00 Brno
Telefon: 548 526 802
E-mail: cupalova@pppbrno.cz
www.poradenskecentrum.cz
PPP Blansko Mgr. Magdaléna Chytilová
Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko
Telefon: 516 418 779
E-mail: chytilova@opppvyskov.cz
www.pppvy.cz/blansko
PPP Břeclav Mgr. Helena Adamusová
Bratří Mrštíků 30, 690 01 Břeclav
Telefon: 519 373 996
E-mail: helena.adamusova@pppbreclav.cz
www.breclav.cz
PPP Hodonín Mgr. Alena Vlková
Jilemnického 2, 695 03 Hodonín
Telefon: 518 615 082
E-mail: vlkova@ppphodonin.cz
www.ppp-hodonin.cz
PPP Vyškov PhDr. Martina Brandýsová
Jungmannova 2, 682 01 Vyškov
Telefon: 517 348 959
E-mail: brandysova.martina@opppvyskov.cz
www.opppvy.cz
PPP Znojmo Mgr.Vladěna Spáčalová
Jana Palacha 6, 669 02 Znojmo
Telefon: 515 260 077
E-mail: spacalova@skolyjm.cz
www.sis.znojmo.cz
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Brno – město
OSPOD – orgány sociálně právní ochrany dětí Brno-město
Magistrát města Brna
Mgr. Dáša Třetinová, vedoucí odboru
Telefon: 542 173 774
E-mail: tretinova.dasa@brno.cz
ÚMČ Brno - Bohunice
Mgr. Ing. Bc. Lukáš Brynza, vedoucí odboru
Telefon: 547 423 832
E-mail: brynza@bohunice.cz
ÚMČ Brno - Bosonohy
Mgr. Alena Pinkavová, vedoucí odboru
Telefon: 547 422 712
E-mail: alena.pinkavova@bosonohy.cz
ÚMČ Brno - Bystrc
Mgr. Pavel Nemecz, vedoucí odboru
Telefon: 739 889 177, 546 125 111
E-mail: osoc@bystrc.cz
ÚMČ Brno - Černovice
Bc. Iva Němcová, vedoucí odboru
Telefon: 548 129 851
Email: nemcova.iva@cernovice.brno.cz
ÚMČ Brno - Chrlice
Bc. Hana Kuljovská, kum. funkce
Telefon: 545 427 215
E-mail: hana.kuljovska@chrlice.brno.cz
ÚMČ Brno - jih
Mgr. Radmila Doležalová, vedoucí odboru
Telefon: 545 427 573, 778 728 499
E-mail: radmila.dolezalova@brno-jih.cz
ÚMČ Brno - Jundrov
Bc. Irena Porubová, vedoucí odboru
Telefon: 541 420 373
E-mail: socialni1@jundrov.brno.cz
ÚMČ Brno - Kohoutovice
Bc. Danuše Smolíková, vedoucí odboru
Telefon: 547 130 569
E-mail: smolikova@kohoutovice.brno.cz
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ÚMČ Brno - Komín
Mgr. Michaela Kameníková, vedoucí odboru
Telefon: 541 428 164
E-mail: kamenikova@komin.brno.cz
ÚMČ Brno - Královo Pole
Mgr. Marcela Zvonařová, vedoucí odboru
Telefon: 541 588 257
E-mail: zvonarova@krpole.brno.cz
ÚMČ Brno - Líšeň
Ing. Ivona Dvořáková, vedoucí odboru
Telefon: 544 424 830
E-mail: dvorakova@brno-lisen.cz
ÚMČ Brno - Maloměřice
Mgr. Lenka Neveselá, vedoucí odboru
Telefon: 545 423 931
E-mail: soc@malomerice.cz
ÚMČ Brno - Medlánky
Mgr. Gerlinda Svobodová
Telefon : 538 706 264
E-mail: svobodova@medlanky.brno.cz
Mgr. Pavlína Tomašovičová
Telefon : 538 706 268
E-mail: tomasovicova@medlanky.brno.cz
ÚMČ Brno - Nový Lískovec
JUDr. Iva Hrušková, vedoucí odboru
Telefon: 547 428 927
E-mail: hruskova@nliskovec.brno.cz
ÚMČ Brno – Řečkovice
Eva Vítová, DiS., vedoucí odboru
Telefon: 545 542 258, 725 129 246
E-mail: vitova.eva@sever.brno.cz
ÚMČ Brno – Sever
Mgr. Petra Kuchárová, DiS., vedoucí odboru
Telefon: 545 542 263
E-mail: kucharova.petra@sever.brno.cz
ÚMČ Brno - Slatina
ÚMČ Brno -Starý Lískovec
Renata Kuklínková, vedoucí odboru
Telefon: 547 139 205
E-mail: renata.kuklinkova@staryliskovec.cz
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ÚMČ Brno - střed
Bc. Věra Svobodová, vedoucí odboru
Telefon: 542 526 203
E-mail: vera.svobodova@brno-stred.cz
ÚMČ Brno - Tuřany
Mgr. Markéta Vlachová,
Telefon: 545 128 234
E-mail: vlachova@turany.cz
ÚMČ Brno - Vinohrady
Mg. et Mgr. Tomáš Kratochvíl
Telefon: 511 189 007
E-mail: kratochvil@vinohrady.brno.cz
ÚMČ Brno - Žabovřesky
Telefon: 546 217 401
E-mail: socialni@zebetin.cz
ÚMČ Brno - Žebětín
Telefon: 546 217 401
E-mail: socialni@zebetin.cz
ÚMČ Brno - Židenice
Ing. Milan Trávníček, vedoucí odboru
Telefon: 548 426 132
E-mail: travnicek@zidenice.brno.cz

Adresář sítě služeb JMK 2017

Brno – město
Anabell Občanské sdružení
Adresa
Masarykova 506/37, 602 00 Brno
Služby
Komplexní služby v oblasti poruch příjmu potravy – poradenství,
terapie, ambulantní léčba
Poradenství a terapie při řešení obtížných životních situací pro děti,
dospělé a celé rodiny
Nutriční poradenství a terapie při různých zdravotních obtížích
(redukce hmotnosti, sportovní výživa, stravování v těhotenství, výživa
dětí, odstraňování nevhodných stravovacích návyků aj.).
Kontakty
Telefon: 542 214 014/724 824 619
E-mail: brno@anabell.cz, iporadna@anabell.cz

www.anabell.cz

Adresář sítě služeb JMK 2017

Brno – město
A Kluby Brno, z.ú. - ÚPLZ
Adresa
Křenová 67, 602 00 Brno
Služby
Ambulantní léčba a poradenství
Následná péče
Kontaktní centrum
Ambulantní léčba nabízí lidem, kteří užívají alkohol a/nebo návykové
léky a hazardním hráčům komplexní a specializované ambulantní služby
směřující ke zvládnutí specifických obtíží spojených s konzumací
legálních drog a hraním hazardních her.
Služby následné péče mají podporovat klienta v jeho schopnosti žít bez
alkoholu, léků a/nebo hraní na výherních automatech. Abstinenci
nechápeme jako pouhé nepití. Ve střízlivosti vidíme možnost, jak být
přítomný v životě a ve světě.
Kontakty
Telefon: 548 211 860
recepce: 548 211 860
pro objednání: 541 247 233
E-mail: akluby@akluby.cz

www.akluby.cz

Adresář sítě služeb JMK 2017

Brno – město
Armáda spásy
Adresa
Centrum sociálních služeb Josefa Korbely
Mlýnská 25, 602 00 Brno
Centrum sociálních služeb Staňkova 4, 602 00 Brno
Služby
Armáda spásy je součástí všeobecné křesťanské církve, ačkoli je
charakteristická svým řízením a praxí. Všude na světě nabízí potřebným
jak duchovní tak i sociální pomoc.
Kontakty
Centrum sociálních služeb Josefa Korbely
Telefon: 543 245 494
E-mail: ivan_borek@czh.salvationarmy.org
Centrum sociálních služeb
Telefon: 737 215 425
E-mail: pavel_kosorin@czh.salvationarmy.org

www.armadaspasy.cz

Adresář sítě služeb JMK 2017

Brno – město
AT ambulance - Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice
Bohunice, specializovaná protidrogová ambulance
Adresa
Jihlavská 20, 635 00 Brno

Služby
Odborné psychiatrické vyšetření a poradenství v oblasti závislostí.
Kontakty
Telefon: 532 232 078

www.fnbrno.cz

Adresář sítě služeb JMK 2017

Brno – město
Azylový dům pro matky s dětmi Domov sv. Markéty
Adresa
Staňkova 47, 612 00 Brno
Služby
Azylový dům pro matky s dětmi.
Kapacita zařízení: 28 bytových jednotek (100 lůžek)
Kontakty
Telefon: 549 122 965 - NONSTOP recepce
E-mail: dsm.brno@charita.cz

www.brno.charita.cz/azylovy-dum-pro-matky-s-detmi-domov-sv-markety/

Adresář sítě služeb JMK 2017

Brno – město
Bílý kruh bezpečí
Adresa
Slovinská 41,

612 00 Brno – Královo Pole

Služby
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc
obětem a svědkům trestných činů.
Kontakty
Telefon: 541 218 122, 732 842 664
Nonstop rady a informace získáte na bezplatné lince telefonické krizové
pomoci Bílého kruhu bezpečí, volejte číslo: 116 006
E-mail: bkb.brno@bkb.cz

www.bkb.cz
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Brno – město
Centrum pro rodinu a sociální péči
Adresa
Biskupská 280/7, 602 00 Brno
Služby
Nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské programy a
také podporu v obtížných životních situacích.
Kontakty
Tel.: 542 217 464
E-mail: info@crsp.cz

www.crsp.cz
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Brno – město
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Adresa
Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno
Služby
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Brna,
zastřešuje řadu odborných pracovišť poskytujících řadu sociálních
služeb, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se
dostane do nepříznivé životní či sociální situace. Centrum provozuje 24
služeb (např. manželské a rodinné poradny, domovy pro matky s dětmi,
krizové centrum pro děti a dospívající apod.)
Kontakty
Telefon: 541 421 911
E-mail: info@cssbrno.cz

www.css.brno.cz
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Brno – město
Dětský diagnostický ústav Brno
Adresa
Hlinky 140, 603 69 Brno
Služby
Pobytové diagnostické zařízení pro děti školního věku s nařízenou
ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo předběžným opatřením
o umístění, které ve všech případech vydává soud. Děti mohou být i na
základě dohody se zákonným zástupcem na tzv. dobrovolném pobytu.
Délka pobytu je individuální, záleží na potřebách dítěte a rozhodnutí
soudu.
Kapacita zařízení je 22 dětí. Zařízení je koedukované, tzn. přijímají
dívky i chlapce.
Úzce spolupracují se zákonnými zástupci, pracovníky OSPOD, odbornými
lékaři a jinými odborníky, kteří mohou dítěti pomoci.
Kontakty
Telefon: 543420751 do 15.30 hod a 543420753 – po 15.30, víkendy a
svátky
E-mail: ddu@ddubrno.cz

www.ddubrno.cz
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Brno – město
Diecézní charita Brno
Adresa
Třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno
Služby
Sdružuje tři sociální služby – sociální rehabilitaci, specializovaná
pracoviště odborného sociální poradenství a služby pro cizince.
Kontakty
Telefon: 545 426 610
E-mail: dchb@charita.cz

www.brno.charita.cz
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Brno – město
Domov pro matky s dětmi Zvonek
Adresa
Terezy Novákové 1947/62a, 621 00

Brno - Řečkovice

Služby
Nabídka podpory a pomoci matkám s dětmi do 5 let, které se ocitly
v nepříznivé situaci či ve ztrátě bydlení.
Kontakty
Telefon: 549273559, 541227896
E-mail: dmd_tn@volny.cz

www.css.brno.cz

Adresář sítě služeb JMK 2017

Brno – město
Domov pro matky s dětmi SPOLEČNÁ CESTA
Adresa
Heyrovského 11, 635 00 Brno
Služby
Posláním je nabízet ubytování, podporu a pomoc zletilým těhotným ženám
a ženám s dítětem nebo dětmi ve své péči, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Snahou je, aby se
prostřednictvím naší služby uživatelka naučila samostatně hospodařit,
zajistit si práci a poskytovat dětem kvalitní výchovu. Služba se
zaměřuje na to, aby se uživatelka v budoucnu byla schopna vrátit do
běžného života a stala se nezávislou na sociálních službách.
Kontakty
Telefon: 546 210 763
E-mail: dmd.heyrovskeho@centrum.cz

www.css.brno.cz
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Brno – město
Drom, romské středisko
Adresa
Hvězdová 9, Brno
– vedení a administrativa
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM
- Asistence obětem trestné činnosti
Bratislavská 41, 602 00 Brno
- Terénní pracovnice se zaměřením na komplexní práci s rodinou
- Zdravotně sociální pomoc
- Komunitní centrum
Služby
Poskytují sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM
Terénní programy - Terénní sociální práce Brno, Zdravotně sociální
pomoc
Realizují programy:
Asistence prevence kriminality
Pomoc pěstounům a rodinám s dětmi
Další aktivity organizace:
pomoc obětem trestné činnosti
umožnění výkonu obecně prospěšných prací
předškolní příprava dětí
spolupráce se subjekty zainteresovanými do problematiky sociálního
vyloučení
analýza a monitoring sociálně vyloučených lokalit
pořádání kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a
osvětových akcí
Kontakty
Hvězdová 9 - sídlo
Telefon: 545 211 576
E-mail: drom@drom.cz

www.drom.cz
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Brno – město
Fond ohrožených dětí - Klokánky
Adresa
Michalova 4/2586, 628 00

Brno Líšeň

Služby
Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout
dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud
se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena
trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do
výchovy třetí osoby).
Kontakty
Fond ohrožených dětí
Na Poříčí 1038/6
110 00 Praha 1
Telefon 224 236 655
Email: fod@fod.cz

www.fod.cz
Klokánek Brno
Telefon: 544 213 009, 724 567 515
Krizový tel: 792 226 334
E-mail: klokanek.brno@fod.cz

www.klokanekbrno.cz
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Brno – město
HELP ME Středisko výchovné péče
Adresa
Bořetická 2, 629 00 Brno
Služby
Primární prevence: ambulantní část
Sekundární prevence: internátní část
SVP HELP ME je určeno dětem a mládeži s výchovnými problémy, s
výukovými problémy, dětem a mládeži experimentující s drogou, rodičům i
všem, kteří přicházejí do styku s výchovnými problémy u dětí a mládeže.
Kontakty
Telefon: 544 216 178
E-mail: helpme@volny.cz

www.svphelpme.cz

Adresář sítě služeb JMK 2017

Brno – město
HOST, Host Home – Start Česká republika
Adresa
Viniční 240, 615 00 Brno - Židenice

Služby
Pomáhají dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně
znevýhodněného prostředí a nedovedou sami vytvořit harmonické a
podnětné zázemí pro své děti. Obecně je cílem snaha o vytvoření
bezpečného a zdravého místa pro děti v rodině a podporu její
celistvosti. Pracujeme s malými dětmi a jejich rodiči, kteří řeší mnoho
závažných problémů, od výchovy a péče o dítě, přes tíživou bytovou
situaci, závažné zadlužení, až po domácí násilí, závislosti apod.
Většina našich rodičů nezažila funkční rodinný model a nemá představu,
jak by měla taková rodina vypadat, jak vychovávat své děti.
Kontakty
Telefon:777 801 405
E-mail: info-brno@hostcz.org

www.hostcz.org
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Brno – město
IQ Roma servis, o.s.
Adresa
Vranovská 45, 614 00 Brno
Služby
Posláním služby je podpora sociálně znevýhodněné romské mládeže ve věku
6 - 26 let v Brně v jejich vzdělávací a profesní kariéře, v aktivním a
smysluplném trávení volného času a ve snaze o plnohodnotné zapojení se
do společnosti.
Cíle práce jsou:
Zažít a doprovázet vzdělávací úspěch romských dětí a mládeže.
Zvýšit pracovní příležitosti a pracovní hrdost klientů.
Působit preventivně a osvětově v rizikových oblastech.
Zmocňovat mládež k zodpovědné a úspěšné seberealizaci (vymanění se ze
sociálního vyloučení)
Snížit předluženost a problémy s dluhy mezi klienty.
Pozitivní obraz, hrdost a občanská angažovanost klientů.

Kontakty
Telefon: 543 213 310
E-mail: iqrs@iqrs.cz
ivona.parciova@iqrs.cz

www.iqrs.cz
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Brno – město
Krizové centrum pro děti a dospívající
Adresa
Hapalova 4, Brno 621 00
Služby
Nabízí osobní, telefonickou nebo emailovou spolupráci s psychology a
sociálními pracovnicemi, přechodné ubytování přímo v zařízení, kde jsou
non-stop k dispozici tzv. krizová lůžka. Zprostředkování kontaktů na
další odborníky, specializovaná zařízení a instituce.
Kontakty
Telefon: 541 229 298, 723 006 004
E-mail: css.sspd@volny.cz

www.krizovecentrum.cz
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Brno – město
Liga lidských práv
Adresa
Burešova 6, 602 00 Brno
Služby
Nevládní nezisková organizace – spolek, který hájí práva a svobody
těch, kteří se nemohou bránit. Usilující o změnu legislativy a praxe
institucí a upozorňující na porušování lidských práv a svobod.
Informují a vzdělávají odbornou i laickou veřejnost.
Kontakty
Telefon: 545 210 446
E-mail: info@llp.cz

www.llp.cz
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Brno – město
LUŽÁNKY – Středisko volného času, Brno
Adresa
Lidická 50, 658 12 Brno
Služby
Volnočasové aktivity pro děti a mládež
Primární prevence: poskytování zájmového vzdělávání
dětem, mládeži i dospělým v oblasti volnočasových aktivit.
Kontakt
Telefon: 549 524 111
E-mail: luzanky@luzanky.cz
www.luzanky.cz
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Brno – město
Lotos Brno – Občanské sdružení Lotos Brno
Adresa
Dvořákova 13,602 00

Brno

Služby Kontakty
Posláním o. s. Lotos Brno je pomáhat osobám se závislostí na alkoholu
nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením zapojit se zpět do
společnosti a vést plnohodnotný život.
Sdružení provozuje tyto sociální služby:
terapeutickou komunitu pro klienty po ústavní léčbě
ambulantní služby následné péče pro klienty se závislostí na alkoholu
a/nebo ohrožené sociálním vyloučením, vč. podpůrných skupin a
individuálního poradenství
Naše služby jsou určeny:
lidem se závislostí na alkoholu
lidem ohroženým sociálním vyloučením
Kontakty
Telefon: Centrum poradenství a prevence 543 255 383
E-mail: centrum@lotos-brno.cz
E-mail: lotos@lotos-brno.cz

www.lotos-brno.cz
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Magdalenium, o.s.
Adresa
Služby
Pomoc obětem domácího násilí. Nabízí psychologické poradenství, právní
poradenství, skupinovou terapii, azylové domy.
Kontakt
Telefon: 776 718 459
E-mail: magdalenium2@centrum.cz

www.magdalenium.cz
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Mansio
Adresa
Kancelář společnosti:
Mansio v.o.s., Tř. Kpt. Jaroše 19, 60200 Brno
Sídlo společnosti:
Mansio v.o.s., Slovanské náměstí 1468/12, Královo Pole, 612 00 Brno
Služby
Nabízí psychologické poradenství, psychoterapii, koučování, supervizi,
psychodiagnostiku nebo vzdělávání.
Kontakty
Telefon: 739 803 408
E-mail: info@mansio.cz

www.mansio.cz

Adresář sítě služeb JMK 2017

Brno – město
Manželské a rodinné poradny BRNO
Manželská a rodinná poradna Bethesda
Adresa
Starobrněnská 7, 602 00, Brno - střed
Kontakty
Telefon: 542 214 547
E-mail: bethesda@volny.cz
Manželská a rodinná poradna
Adresa
Bratislavská 183/2, 602 00, Brno
Telefon: 548 426 611
E-mail: poradnabrno@volny.cz, mrpbratislavska@cssbrno.cz
Manželská a rodinná poradna
Adresa
Buzkova 2133/43, 615 00, Brno - Židenice
Kontakty
Telefon: 548 533 290
E-mail: rodin.poradna@volny.cz
Manželská a rodinná poradna
Adresa
Táborská 533/198, 615 00, Brno - Židenice
Kontakty
Telefon: 548 539 271
E-mail: manzelska.poradna@centrum.cz

www.css-brno.cz
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Městská policie – Statutární město Brno
Adresa
Štefánikova 112/43, 602 00 Brno
Služby
Primární prevence:
Besedy na téma prevence sociálně nežádoucích jevů
a dopravní výchova pro: mateřské školy, základní školy,
speciální školy, střední školy.
Sekundární prevence:
Programy pro děti i veřejnost
Cílová skupina - široká veřejnost
Kontakty
Prevence
Vedoucí oddělení: Mgr. Petra Kubišová
Bauerova č. 7, Brno
Telefon: 548 210 035, 606 646 178
E-mail: petra.kubisova@mpb.cz

www.mpb.cz
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Modrá linka
Centrum a linka důvěry pro děti a mládež
Adresa
Anenská 10/10, Staré Brno, 602 00 Brno
Služby
Linka důvěry
Telefonická krizová pomoc pro děti a mládež.
Poradenské centrum
– osobní poradna
- výukové programy pro ZŠ
Centrum pro vzdělávání a supervizi
Kontakty
Linka důvěry
Telefon: 549 241 010, 608 902 410
Skype: modralinka
Internetová poradna s odborníkem
E-mail: help@modralinka.cz
Chat: https://chat.modralinka.cz/

www.modralinka.cz
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Brno – město
Na počátku
Adresa
Soběšická 60, 614 00 Brno - Husovice
Služby
Poskytují odborné sociální poradenství (v Poradně Na počátku), azylové
ubytování v Domově pro dětský život, azylové ubytování v Bytech Na
počátku.
Činnost je směřující k podpoře těhotných žen a dívek a maminek s dětmi.
Velký důraz je kladen na komplexní podporu všech maminek i dětí, na
jejich osobnostní rozvoj prostřednictvím projektu Podpora rodičovských
kompetencí uživatelek domova pro dětský život.
Cílovou skupinou služby jsou těhotné ženy a matky s dětmi v obtížné
životní situaci. Služby jsou otevřené ženám z celé České republiky bez
ohledu na jejich věk (tj. i nezletilým), zdraví, společenské postavení,
rasu nebo náboženskou příslušnost. Pomáháme také ženám s dětmi
ohroženým domácím násilím.
Kontakty:
Telefon: 548 221 405, 774 440 821 (NONSTOP)
E-mail: poradna@napocatku.cz

www.napocatku.cz
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Oddělení dětské psychiatrie a psychologie
Adresa
Černopolní 9, 602 00 Brno
Služby
Základní a specializovaná péče v oboru dětské psychiatrie a psychologie
se zaměřením na rodinnou terapii, problematiku psychosomatických
onemocnění a na komplesní péči s Downovým syndromem. Péče o pacienty
s poruchou
příjmu
potravy
a
další
psychosomatická
onemocnění.
Arteterapie.
Kontakty:
Telefon: 532 234 574

www.fnbrno.cz
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Občanská poradna Brno
Adresa
Anenská 10, 602 00 Brno
Služby
Občanská poradna Brno poskytuje svým uživatelům bezplatnou pomoc
prostřednictvím odborně vyškolených sociálních pracovníků. Zachovává
naprostou diskrétnost o údajích uživatelů, vystupuje nestranně a je
nezávislá
na
jiných
subjektech
nebo
institucích.
Poskytuje pomoc při orientaci v síti sociálních služeb, poskytuje jim
poradenskou pomoc, nabízí zázemí po celou dobu trvání obtíží. Na
občanskou
poradnu
se
obracejí
lidé
nejčastěji
s
problémy
v
následujících oblastech:
·bydlení
·rodina a mezilidské vztahy
·majetkoprávní vztahy a náhrady škody
·pracovně právní vztahy a zaměstnanost
·občanské soudní řízení
·sociální zabezpečení
·dluhová problematika
·ochrana spotřebitele

Kontakty:
Telefon: 545 241 828
E-mail: poradna.brno@volny.cz

www.poradnabrno.eu
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Brno – město
Ombudsman – veřejný ochránce práv
Adresa
Údolní 39, 602 00 Brno

Služby
Chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto
jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického
právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné.
Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé
omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv.
Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení
a ochraně před diskriminací.

Kontakty
Telefon: 542 542 888
E-mail: podatelna@ochrance.cz
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Brno – město
Persefona
Adresa
Gorkého 17, 602 00 Brno
Služby
Pomoc pro oběti domácího násilí, oběti sexuálního násilí, osoby blízké,
osoby s potížemi se zvládáním agrese.
Kontakty:
Telefon: 737 834 345, 545 245 996
E-mail: poradna@persefona.cz, domacinasili@persefona.cz

www.persefona.cz
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Brno – město
Podané ruce - Sdružení Podané ruce, o. s.
Adresa
Víděnská 3, 639 00 Brno
K-centrum
Poradenské centrum v Brně
Přechodové byty
Duchovně pastorační služba
Hapalova 22, 621 00 Brno
Psychiatrická ambulance
Doléčovací centrum
Centrum prevence
Václavská 31/15, 603 00 Brno
NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Křenová 64, Brno, 602 00, 1.patro
Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu
Jílkova 195, 615 00 Brno
Sociálně terapeutická dílna Eikon v Brně
Hilleho 5, 620 00 Brno
První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny
Terapeutické centrum

Služby
Centrum prevence, Kontaktní centrum, Poradenské centrum, psychiatrická
ambulance, Terapeutické centrum, Doléčovací centrum, Drogové služby ve
vězení, duchovní služby, sociálně terapeutická dílna, První pomoc pro
patologické hráče a jejich rodiny
Kontakty
Vídeňská
K-centrum
Telefon: 543 249 343, 775 889 919
E-mail: kcentrum.br@podaneruce.cz
Poradenské centrum v Brně
Telefon: 773 770 885
E-mail: poradenskecentrum@podaneruce.cz
Duchovně pastorační služba
E-mail: duchpast@podaneruce.cz

Adresář sítě služeb JMK 2017

Hapalova
Psych.ambulance
Telefon: 541 226 070
E-mail: psychiatricka.ambulance@podaneruce.cz
Terapeutické centrum
Telefon: 514 227 704, 778 486 355
E-mail: terapie.jmk@podaneruce.cz
Doléčovací centrum
Telefon: 545 246 690
E-mail: dc.brno@podaneruce.cz
Centrum prevence
Telefon: 420 549 211 278, 773 789 708
E-mail: prevence@podaneruce.cz
Václavská
NZDM
Telefon: 733 534 464
E-mail: nzdm.brno@podaneruce.cz
Křenová
Centrum poradenských služeb ve vězení
Telefon: 545 247 542
Email: vezeni@podaneruce.cz
Jílkova
Sociálně terapeutická dílna Eikon
Telefon: 515 541 046, 777 916 264
Hilleho
První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny
Telefon: 541 227 704
E-mail: gambling@podaneruce.cz
Terapeutické centrum
Telefon: 514 227 704, 778 486 355
E-mail: terapie.jmk@podaneruce.cz

www.podaneruce.cz

Adresář sítě služeb JMK 2017

Brno – město
PPP Brno - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti
Adresa
Sládkova 45, 613 00 Brno (odloučené pracoviště PPP)
Služby
Primární prevence – pro školy a jejich žáky:
• Programy specifické primární prevence pro třídy ZŠ a SŠ
zaměřené na drogovou problematiku, zdravý životní styl,
poruchy příjmu potravy, partnerské vztahy, sebepoznání atd.
• Adaptační programy pro třídní kolektivy.
Sekundární prevence – pro školy, rodiče a jejich děti:
• Intervenční programy pro ZŠ a SŠ zaměřené na řešení
konkrétní vztahového problému v kolektivu a zmapování
klimatu třídy – Klima třídy
Kontakty
PhDr. Lenka Skácelová, vedoucí pracoviště, Okresní metodička prevence
Brno - město
Telefon: 603 885 663
E-mail: skacelova@pppbrno.cz
Mgr. Lenka Cupalová, vedoucí programů, Okresní metodička prevence pro
Brno-venkov
Telefon: 608 462 245
E-mail: cupalova@pppbrno.cz
sociální pracovnice – přijímací kancelář
Telefon: 548 526 802
E-mail: sladkova@pppbrno.cz

www.poradenskecentrum.cz
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Brno – město
Pedagogicko-psychologická poradna Brno
Adresa
Sídlo PPP Hybešova 15, 602 00 Brno
PPP má 5 pracovišť: Hybešova, Zachova, Kohoutova, Lomená a odloučené
pracoviště Poradenské centrum Sládkova
Služby
Hlavní náplní činnosti PPP Brno je diagnostika, poradenství a
intervence, nápravná péče a prevence.
Poradna poskytuje služby dětem, žákům a studentům (od tří let až po
ukončení docházky na střední nebo vyšší odborné škole), jejich
rodičům, pedagogům a školám, a to převážně z regionu Brno – město a
Brno-venkov.
Kontakty
Telefon: 543 245 914-16, 731 658 684 – ředitelství Zachova
E-mail: poradna@pppbrno.cz
Objednávání je možné na centrále na čísle 541 422 822 nebo pomocí
formuláře na webových stránkách.

www.pppbrno.cz
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Brno – město
Pedagogicko-psychologická poradna – Mendlovo nám.
Školský komplex Mendlovo nám. 3/4, 603 00 Brno
Adresa
PPP
Voroněžská 25, 616 00 Brno (odloučené pracoviště)
Služby
PPP poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby
dětem a mládeži od 3 let do ukončení docházky na střední školu nebo
VOŠ.
Kontakty
Telefon: 543 216 135, 775 211 793
E-mail: ppp@skolskykomplex.cz

www.skolskykomplex.cz
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Brno – město
Poradna DIALOG, z. s.
Adresa
Nerudova 7, 602 00 Brno
Služby
Poskytovatel odborného sociálního poradenství.
Kontakty
Telefon: 541 552 411, 797 970 797
E-mail: poradna@poradnadialog.cz

www.poradnadialog.cz
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Brno – město
Probační a mediační služba ČR
Adresa
Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno
Služby
Kontrola pachatelů, podpora a pomoc obětem, zapojení komunity do
řešení, následků trestné činnosti.
Kontakty
Telefon: 518 701 227 ,737 231 290
E-mail: vklusak@pms.justice.cz

www.pmscr.cz
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Brno – město
Psychiatrická nemocnice Brno
Adresa
Húskova 2, 618 32 Brno – Černovice
Služby
Psychiatrická nemocnice Brno je poskytovatelem zdravotních služeb v
oborech psychiatrie (včetně psychoterapie), návykové nemoci,
gerontopsychiatrie, sexuologue, neurologie, vnitřní lékařství,
pneumologie a ftizeolofie, rehabilitační a fyzikální medicína,
dermatovenerologie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, algeziologie,
oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, všeobecné praktické
lékařství, pracovní lékařství a stomotologie, které poskytuje ve formě:
a) lůžkové péče (akutní standardní, akutní intenzivní, následné a
dlouhodobé),
b) ambulantní péče (primární, specializované a stacionární).
Péče je poskytována nemocným dospělým, výjimečně dětem a mladistvým, se
všemi druhy psychických poruch.
Kontakty
Telefon: 548 123 111
E-mail: sekretariat@pnbrno.cz

www.pnbrno.cz
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Brno – město
Psychiatrická klinika FN Brno
Adresa
Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice
Služby
Psychiatrická klinika je ambulantní i lůžkové zařízení, poskytující
služby psychiatrické, rovněž v oblasti péče psychologické.
Soustřeďujeme se také na předcházení duševním poruchám a pomoc u nás
naleznou jak pacienti dospělí, tak děti od tří let věku. Prioritou pro
nás přitom není vysloveně léčba chronicky probíhajících duševních
onemocnění - pozornost soustřeďujeme spíše směrem k akutní
psychiatricko-psychologické péči.

Kontakty
Telefon:
Sestry pro ambulanci dospělých:
Sestra pro dětskou ambulanci:

532 232 094
532 232 092

Linka naděje (nepřetržitá telef. pomoc)

547 212 333

Krizové centrum s nepřetržitým provozem:

532 232 078

www.fnbrno.cz
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Brno – město
Ratolest Brno, o. s.
Adresa
Tř. Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno
Služby
Sociální služby dětem a mládeži, kteří se potýkají s komplikovanými
životními situacemi.
Dětem a mladým lidem je poskytováno odborné řešení potíží v rodině, ve
škole, ve vztazích s vrstevníky i jejich okolím. Působí v oblasti
prevence drog, sexu, šikany a kriminality. Poskytují nabídky, jak
smysluplně trávit volný čas. Poskytují možnosti, jak lépe se začlenit
do společnosti.
Nabízí
-

nízkoprahové kluby pro děti a mládež
preventivní programy pro děti a mládež
sociálně aktivizační program pro rodiny
dobrovolnické centrum

Kontakt
Telefon: 545 243 839, 733 826 837
E-mail: ratolest@ratolest.cz

www.ratolest.cz
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Brno – město
Renadi
Adresa
Bratislavská 2, 3. patro, Brno 602 00
Služby
V rámci registrovaných sociálních služeb nabízí odbornou pomoc v
oblasti problémů s alkoholem, nadužíváním léků či gamblingem pro
jednotlivce a jejich blízké formou odborného poradenství, psychoterapie
a sociálního poradenství.
Kontakty
Telefon: 539 011 302, 605 329 892
E-mail: info@renadi.cz

www.renadi.cz
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Brno – město
Salesiánské středisko mládeže,
dům dětí a mládeže Brno – Žabovřesky
Adresa
Foerstrova 2, 616 00 Brno – Žabovřesky
Služby
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky
pomáhá dětem a mládeži v rozvoji mezilidských vztahů a v osobním růstu
včetně jeho duchovního rozměru. Své poslání realizuje prostřednictvím
Volné oratoře, Kroužků zájmového vzdělávání, Klubu maminek a dalších
aktivit, které vycházejí z preventivního výchovného systému Dona Boska.
Kontakty
Telefon: 541 213 110
E-mail: info@salesianivali.cz

www.brno.sdb.cz
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Brno – město
Salesko - Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže
Brno-Líšeň
Adresa
Kotlanova 13, 628 00 Brno-Líšeň
Služby
Salesko je nezisková organizace, jejímž posláním je doprovázet
především děti a mládež z Brna-Líšně a okolí na jejich cestě k
dospělosti a přispívat k jejich fyzickému, duševnímu i duchovnímu
rozvoji.
Salesko je středisko volného času registrované u MŠMT ČR. Staví na
preventivním pedagogickém systému Dona Boska, zakladatele salesiánů a v
Líšni působí od roku 1995.
Kontakty
Telefon: 544 232 641

www.salesko.cz
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Brno – město
SOS dětská vesnička Brno
Adresa
Borůvková 11, 621 00 Brno - Medlánky
Služby
SOS dětská vesnička v Brně-Medlánkách je nejmladší vesničkou v České
republice. Dnes je tým SOS dětské vesničky Brno tvořen regionální
ředitelkou pro Jihomoravský kraj, asistentkou, vedoucími jednotlivých
programů, sociálními pracovnicemi, sociálním pedagogem, specialistou
pro firemní dárce, rodinnými asistentkami, hospodyní a správcem.
SOS vesničky nabízí projekty, které podporují a ochraňují rodiny a
děti, které se ocitly v tíživé rodinné, životní či sociální situaci.
Aktuální projekty jsou uvedeny na webových stránkách.
Kontakty
Telefon: 724 334 332
E-mail: marcela.troubilova@sos-vesnicky.cz

www.sos-vesnicky.cz
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Brno – město
SPONDEA, o.p.s.
Adresa
Sýpka 25, 613 00 Brno
Služby
Posláním Spondea, o.p.s. je provázení a podpora lidí při zvládání
obtížné životní situace.
Poslání naplňují prostřednictvím těchto činností:
– sociální a právní poradenství
– rodinné poradenství
– krizová intervence
– psychologická péče
– vzdělávání a prevence
– pomoc osobám zasaženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním
Klientela:
Děti
Dospívající
Rodiče
Osoby ohrožené domácím násilím
Osoby nezvládající agresi ve vztazích
Kontakty
Telefon: +420 541 213 732
E-mail: spondea@spondea.cz
Děti, dospívající a rodiče
Telefon: 608 118 088, 541 235 511
E-mail: krizovapomoc@spondea.cz
Osoby ohrožené domácím násilím
Telefon: 739 078 078, 544 501 121
E-mail: intervencni-centrum@spondea.cz
víkendová krizová linka (739 078 078) funguje od pátku 8:00 do
neděle 20:00

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích
725 005 367 (nejde o krizovou linku, při naší nepřítomnosti můžete
zanechat vzkaz a zavoláme zpět)
nasilivrodine@spondea.cz, www.nasilivrodine.cz

www.spondea.cz
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Brno – město
SVP – Středisko výchovné péče
Odloučené pracoviště DDÚ Brno Hlinky
Adresa
Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno - Pisárky
Služby
Preventivní ambulantní zařízení, nabízející komplexní pomoc dětem a
rodičům, kteří se potýkají s výchovnými problémy, nebo se ocitli
v složité životní situaci. Zařízení se specializuje na práci s širokým
spektrem potíží, zejména v raném stádiu. Jedná se o preventivně
výchovnou a vzdělávací péči za aktivní spolupráce rodiny.

Kontakty
Telefon:
775 989 826; 549 240 166
E-mail: info@svp-ddu-brno.cz

www.svp-ddu-brno.cz
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Brno – město
SVP – Středisko výchovné péče Brno
Adresa
Veslařská 246, 637 00 Brno
Služby
SVP je preventivní zařízení nabízející komplexní pomoc dětem a rodičům,
kteří se potýkají s výchovnými problémy. Zařízení se specializuje na
práci s širokým spektrem potíží, zejména v raném stádiu. Jedná se
o preventivně výchovnou a vzdělávací péči za spolupráce rodiny. Vlastní
práce je založena na individuálním přístupu ke každé rodině a na práci
v malé výchovné skupině.
Kontakty
Telefon: 543 216 685
Ambulance: 722 952 499
E-mail: svpbrno@svpbrno.cz

www.svpbrno.cz
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Brno – město
Spondea, o.p.s
Intervenční centrum Brno pro osoby ohrožené domácím
násilím
Adresa
Sýpka 25, Brno-Černá Pole, 613 00
Typ služby
Poskytujeme poradenství v oblasti sociální, právní a psychologické všem
osobám ohroženým domácím násilím a následným nebezpečným
pronásledováním (tzv. stalking). Službu poskytujeme formou ambulantní,
telefonickou a e-mailovou.
Našim cílem je pomoci osobám ohroženým k životu bez násilí v rodině.
Poplatek
Služba je bezplatná
Kontakt
telefon: 739 078 078, 544 501 121
e-mail: intervencni-centrum@spondea.cz
Pracovní doba
Po – Čt 8:00 – 18:00
Pá
8:00 – 16:00
Telefonní linka od pátku 8:00 do neděle 20:00 non-stop
www.spondea.cz
www.ic-brno.cz

Adresář sítě služeb JMK 2017

Brno – město
Spondea, o.p.s
Centrum rodinného poradenství a krizové intervence
Adresa
Sýpka 25, Brno-Černá Pole, 613 00
Typ služby
Poskytujeme odbornou pomoc, podporu a poradenství dětem, dospívajícím,
studentům do 26 let a jejich rodinám v obtížných životních situacích.
Obtížnou životní situací může být krize způsobená vztahovými, rodinnými
či sociálními problémy – rozvodová problematika, nefunkční komunikace,
vícegenerační otázky. Příčinou můžou být také školní problémy a
neprospěch, týrání, zneužívání, zanedbávání, situace po prožití
jednorázového traumatu, krize provázená poruchami příjmu potravy,
sebepoškozování, domácí násilí nebo šikana.
Službu poskytujeme formou ambulantní, telefonickou a e-mailovou.
Poplatek
Služba je bezplatná
Fakultativní služby (za poplatek) poskytujeme rodinnou mediaci,
asistovaná předávání dětí a psychodiagnostiku v ordinaci klinického
psychologa.
Kontakt
telefon: 608 118 088, 541 235 511
e-mail: krizovapomoc@spondea.cz
Pracovní doba
Po – Pá 8:00 – 18:00, Čt

www.spondea.cz

8-16
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Brno – město
Teen Challenge - International ČR
Adresa
Centrum pro děti Brno
Cejl 18, Brno 602 00
Mobilní kontaktní centrum Brno
Služby
Mezinárodní křesťanská organizace. Hlavní činností a posláním je
oslovovat lidi, kteří se ocitly v zajetí různých závislostí, lží a
beznaděje. Klienty vedou k rozpoznávání vlastních problémů. Pomáhají
jim procházet tímto procesem až do chvíle, kdy jsou schopni fungovat ve
společnosti.
Kontakty
Centrum pro děti
Telefon: 739 600 052
E-mail: dcbrno@gmail.com
Mobilní kontaktní centrum Brno
Telefon: 777 705 164
E-mail: tcczech@gmail.com

www.dc-brno.cz
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Brno – město
Trialog, z.s.
Adresa
Colova 17, 616 00 Brno – Žabovřesky
Služby
Poskytovaní psychologického poradenství a dalších sociálních služeb pro
rodiny v obtížné situaci a také programy občanské poradny. Cílem je
zprostředkovávat jednotlivým občanům, partnerským párům a rodinám s
dětmi dosažitelnou informační, konzultační, poradenskou a mediační
pomoc a podporu při řešení sociálně-právních, vztahových a
komunikačních problémů.
Kontakty
Telefon: 542 221 501
E-mail: info@trialog-brno.cz

www.trialog-brno.cz
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Brno – město
Zdravotní ústav
Adresa
Gorkého 6, 602 00 Brno
Služby
Zdravotně-výchovné programy (přednášky, besedy, intervenční
setkání, interaktivní hry, distribuce zdravotně výchovných
materiálů), pro zaměstnance i pro širokou veřejnost,
pro skupiny nebo v rámci dnů zdraví, zaměřené na zdravý životní
styl, kouření, prevenci úrazů, prevenci AIDS, prevenci chorob
např. kardiovaskulárních, diabetu, pohybového aparátu atd.,
péči o životní prostředí.
Programy zaměřené na snižování nadváhy a pohybovou aktivitu (poradny
výživy, aktivity pro rodiče s dětmi).
Prevence následků kouření.
Poradna HIV/testování
Kontakty
Telefon: 541 421 211

www.zuova.cz
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Brno - venkov
Obvodní oddělení Ivančice
Adresa
Josefa Vávry 30
664 91 Ivančice
Kontakty
Telefon: 974 626 700
E-mail: bo.oop.ivancice.podatelna@pcr.cz
vedoucí: npor. Mgr. Bc. Pavel Doležal
Územní působnost
Alexovice, Biskoupky, Budkovice, Čučice, Dolní Kounice, Hlína,
Hrubšice, Ivančice, Ketkovice, Kratochvilka, Kupařovice, Letkovice,
Mělčany, Moravské Bránice, Němčice, Němčičky, Neslovice, Nová Ves, Nové
Bránice, Oslavany, Padochov, Pravlov, Prštice, Radostice, Řeznovice,
Senorady, Silůvky, Trboušany
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Brno – venkov
Inspiro – středisko volného času Tišnov
Adresa
Riegrova 312, 666 01 Tišnov
Typ služby
Inspiro je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Naším hlavním cílem
je vytvářet a realizovat preventivní a volnočasové vzdělávací programy
pro všechny věkové kategorie, rodiny s dětmi a dospělé, především však
pro školní děti a mládež.
Netradiční a zábavné vzdělávaní pro školní třídy. Pestrá nabídka témat.
Rozvoj osobnosti školáka.
Poplatek
Podle výběru služby
Provoz kanceláře
Pondělí
08.00 –
Úterý
08,00 –
Středa
08,00 –
Čtvrtek
08,00 –
Pátek
Zavřeno

17.00
17.00
15.30
15.30

Kontakty
Mgr. Ivana Kroutilová
Telefon:737 331 437
E-mail: reditelka@svcinspiro.cz
Dagmar Lazarová
Telefon: 731 507 220
E-mail: lazarova@svcinspiro.cz
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Klub Čas Tišnov - Nízkoprahové zařízení
Adresa
Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
Kontakty
Mgr. Richard Mašek, DiS.
Telefon: 739 247 942
E-mail: nizkoprah@tisnov.charita.cz
Typ služby
NZDM (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
Poplatek
Služby zdarma, spoluúčast pouze u mimo klubových aktivit
(výlety, víkendové pobyty)
Doba poskytování
TIŠNOV- AMBULANTNÍ FORMA, Ráboňova 116, 666 01
úterý: 12:30 – 19:00 hodin
středa: 12:30 – 18:00 hodin
čtvrtek: 12:30 – 19:00 hodin
pátek: 14:00 – 19:00 hodin
LOMNICE - nám. Palackého 16, 679 23
pondělí: 12:30 – 17:30 hodin
úterý: 12:30 – 17:30 hodin
čtvrtek: 12:30 – 17:30 hodin
Terénní forma (streetwork) je poskytována v Tišnově pravidelně vždy ve
středu od 18:00 do 20:00 hodin.
Mimo to je poskytována i nepravidelně v ostatní dny (např. akce s
klienty mimo klub, výjezdní akce s klienty, atd.) Některé aktivity
probíhají také o víkendu (např. pobytové akce). Služba je poskytována
celoročně.

www.tisnov.charita.cz
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PPP Brno - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti
Adresa
Sládkova 45, 613 00 Brno (odloučené pracoviště PPP)
Služby
Primární prevence – pro školy a jejich žáky:
• Programy specifické primární prevence pro třídy ZŠ a SŠ
zaměřené na drogovou problematiku, zdravý životní styl,
poruchy příjmu potravy, partnerské vztahy, sebepoznání atd.
• Adaptační programy pro třídní kolektivy.
Sekundární prevence – pro školy, rodiče a jejich děti:
• Intervenční programy pro ZŠ a SŠ zaměřené na řešení
konkrétní vztahového problému v kolektivu a zmapování
klimatu třídy – Klima třídy
Kontakty
PhDr. Lenka Skácelová, vedoucí pracoviště, Okresní metodička prevence
Brno - město
Telefon: 603 885 663
E-mail: skacelova@pppbrno.cz
Mgr. Lenka Cupalová, vedoucí programů, Okresní metodička prevence pro
Brno-venkov
Telefon: 608 462 245
E-mail: cupalova@pppbrno.cz
sociální pracovnice – přijímací kancelář
Telefon: 548 526 802
E-mail: sladkova@pppbrno.cz

www.poradenskecentrum.cz
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PhDr. Jaroslava STRMISKOVÁ
PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE
Adresa
Široká 16, 664 91 Ivančice
Služby
Nestátní zdravotnické zařízení – klinická psychologie
Poplatek Psychodiagnostika dětí a dospělých – poplatek 30 Kč
Individuální systematická psychoterapie – zdarma
Krizová intervence – zdarma
Kontakty
PhDr. Jaroslava Strmisková
Telefon: 546 439 601
E-mail: j.strmisková@seznam.cz
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Středisko volného času Ivančice
Adresa
Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
Služby
Adaptační programy
Pobytové programy
Výukové programy
Zaměření: osobnostní sociální výchova, komunikace, týmová
spolupráce, zážitkové aktivity, tvořivé aktivity.
Kontakty
Telefon: 605 278 361
E-mail: info@svcivancice.cz

www.svcivancice.cz
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Vladislav Setínský - Psychiatrie - AT poradna
Adresa
Palackého nám. 10, 664 91 Ivančice
Služby
Psychoterapie
Prevence závislostí – přednášky
Léčba závislostí
Substituční léčba
Kontakty
Vladislav Setínský
Telefon 546 452 776
E-mail: vsetinsky@seznam.cz
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Spolek psychologických služeb
Adresa
Náměstí Míru 114, 666 01 Tišnov
Služby
Primární prevence
psychologické poradenství a psychoterapii dětem a jejich rodičům při
potížích na úrovni rodiny, při trávení volného času nebo v rámci školní
docházky
Kontakty
Mgr. Kateřina Smutná
Telefon: 608 747 102
E-mail: tisnov@spolek-psychologickych-sluzeb.cz

www.spolek-psychologickych-sluzeb.cz
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Dům dětí a mládeže Zastávka
Adresa
Kopečky 115, 664 84, Zastávka u Brna
Typ služby
Hlavním cílem je vytvářet a realizovat preventivní a volnočasové
vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie, rodiny s dětmi a
dospělé, především však pro školní děti a mládež.
Poplatek
Podle výběru služby
Pracovní doba
PONDĚLÍ: 7:00 - 11:00 a 12:00 - 16:00
STŘEDA: 7:00 - 11:00 a 12:00 - 16:00
Jindy po telefonické domluvě (tel: +420 546 429 035)
Kontakty
Telefon: +420 546 429 035
E-mail: ddmzastavka@iol.cz
Facebook: www.fb.com/ddmzastavka
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Rodinné centrum Sokolnice
Adresa
Niva 296, 664 52 Sokolnice
Typ služby
vzdělávací kurzy a přednášky, kroužky pro děti, příměstské tábory,
společné pobyty rodin s dětmi, jednorázové kulturní a sportovní akce
jarmarky apod.
Kontakty
Mgr. Irena Zigmanová
garant vzdělávacích programů pro dospělé a koordinátor centra, předseda
spolku
Telefon: 735 207 303
E-mail: irena@rodinnecentrumsokolnice.cz
Ing. Petra Jirgalová
ekonom spolku, člen poradního výboru
Telefon: 777 108 630
E-mail: petra@rodinnecentrumsokolnice.cz
Ingrid Fricová, DiS.
koordinátor kulturních a sportovních aktivit, člen poradního výboru
Telefon: 737 072 004
E-mail: ingrid@rodinnecentrumsokolnice.cz
Mgr. Zuzana Žilková
garant vzdělávacích programů pro děti, člen poradního výboru
Telefon: 728 363 969
E-mail: zuzana@rodinnecentrumsokolnice.cz

www.rodinnecentrumsokolnice.cz
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Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA
Adresa
Komenského 38, Židlochovice
Typ služby
Jde o sociální službu pro uživatele ve věku 11 až 26 let. Zařízení je
určeno pro děti a mladé lidi, kteří neví jak trávit svůj volný čas,
mají problémy ve škole, ať už se vztahy k učitelům nebo spolužákům,
mají rodinné problémy, jsou ohroženi závislostí, nedaří se jim najít si
kamarády, mají partnerské problémy nebo nemohou najít práci.
Nízkoprahovostí se rozumí dostupnost pro každého, kdo chce bez
přihlášek a bez zbytečného administrování účelně vyplnit svůj čas mezi
vrstevníky.
Vstup i odchod z klubu během otevíracích hodin zařízení je volný, není
třeba chodit na čas jako do kroužku. Uživatelé mají možnost podílet se
na vytváření programových aktivit klubu. Tím získávají sociální
dovednosti a budují vazby na své vrstevníky. Program v klubu
spoluvytvářejí, dotvářejí a korigují vyškolení odborníci na sociální a
společenskou problematiku. Podmínkou využívání zařízení je pouze
slušnost, ohleduplnost, dodržování dohodnutých pravidel a zábava bez
alkoholu, cigaret a drog.
Otevírací doba NCDM Vata během školního roku:
Pondělí: zavřeno
Úterý: Nízkoprahové centrum Vata 12.30 - 18:30
Středa: Nízkoprahové centrum Vata 12.30 - 19:30
Čtvrtek: Nízkoprahové centrum Vata 12.30 - 18:00
Pátek: streetwork 13:00 - 14:30 hodin, individuální práce s klienty (po
domluvě) 14:30 - 15:30 hodin
Poskytování služby během velkých prázdnin (červenec a srpen):
Služba je poskytována v tyto hodiny dle uvážení pracovníků v klubu
Vata, Komenského 38, Židlochovice i v terénu, a to po předchozím
upozornění na facebookovém profilu a na vchodu do klubu Vata.
Pondělí: zavřeno
Úterý až čtvrtek: 15:00 - 20:00
Pátek: 10:00 - 13:00 hodin
Kontakty
Bc. Nikola Široká, mobil: 739 389 264
Telefon: 739 389 264
E-mail: vata.zidlochovice@rajhrad.charita.cz

www.streetwork.cz
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Středisko volného času Rosice – Rubiko
Adresa
Žerotínovo nám.1
665 01 Rosice
Typ služby
Nabízíme vzdělávací kurzy a přednášky, kroužky pro děti, příměstské
tábory, společné pobyty rodin s dětmi, jednorázové kulturní a sportovní
akce jarmarky apod.
Klub Suterén - pro všechny od 12 let. Dojdi se za námi pobavit!
Zahrajeme si nějakou deskovku nebo kulec. Můžeme zapařit na Xboxu nebo
Wii hrách. Nemáš do čeho píchnout? Přijď za náma pochillovat.
Otevírací doba
St 16:30 – 19:30 hod.
Čt 16:00 – 19:00 hod.
Pá 16:00 – 18:30 hod.
Volné hodiny pro ZŠ
Po 11:45 - 13:30 hod.
Út 12:45 - 13:30 hod.
Ceník: dle využité služby
Kontakty
Telefon: 511 112 140, 603 834 762
E-mail: info@svcrosice.cz

www.svcrosice.cz
www.facebook.com/svcrosice
Klientské centrum: https://svcrosice.iddm.cz
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Středisko volného času Pohořelice – Domeček
Adresa
Dlouhá 39 Pohořelice 691 23
Typ služby
Jsme zařízení pro výchovu mimo vyučování, pro organizování volného
času.
Zajišťujeme soutěže, přehlídky, příležitostné akce, mezi které patří
jednorázové či cyklické akce, prázdninová činnost, která se uskutečňuje
formou táborů a soustředění, krátkodobých akcí, spontánní aktivity,
které se uskutečňují formou průběžné nabídky zájmového nebo rekreačního
charakteru, tzn. využívání hřišť a sportovišť SVČ, zahrady, kluboven,
bazénu a dalších nabízených míst a prostor pro spontánní činnost,
poskytujeme odbornou pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží, především
formou školení, seminářů, vedením stáží studentů ad.
Klub mládeže Oáza
vedoucí klubu: Mgr. Jan Rozehnal
OTEVÍRACÍ DOBA klubu pro školní rok 2016/2017:
čtvrtek: 16:00-20:00 hod.
pátek: 16:00-20:00 hod.
sobota: 15:00-20:00 hod.
Kontakty
Budova na Dlouhé 39 Pohořelice 691 23
Budova na Tyršově ulici 587, Pohořelice
Telefon: 519 424 558, 604 282 953
E-mail: info@svcpohorelice.cz
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DDM Kuřim
Adresa
Jungmannova 1084/1
Kuřim 664 34
Typ služby
Dům dětí a mládeže Kuřim, je školské zařízení pro zájmovou činnost a
vzdělávání. Našim posláním je motivovat, podporovat a vést děti a
mládež k rozvoji osobnosti, zejména smysluplným využitím volného času a
to širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí, s profesionálním
týmem.
Kontakty
Jungmannova 1084/1
Kuřim 664 34
Telefon: 541 230 763
E-mail: mddm.kurim@seznam.cz
Ředitelka DDM: Mgr. Ivana Zejdová
LEGIO – odloučené pracoviště
Legionářská 338/51, Kuřim
Telefon: 541 230 277
E-mail: legio@ddmkurim.cz
Mgr. et Mgr. Kulíšková Renata
E-mail: renca@ddmkurim.cz
Buršíková Alena DiS.
E-mail: alca@ddmkurim.cz
Tejčková Jana
E-mail: jana@ddmkurim.cz
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Břeclav
Městská policie Mikulov
Adresa
Náměstí 158/1, 69220 Mikulov
Služby
veřejný pořádek, prevence kriminality
Kontakty
stálá služba
Telefon:519 444 656, 602 763 477, fax:519 444 585
E-mail: policie@mikulov.cz
Kontaktní osoba: Jiří Hamerník, 519 444 580, 724 364 425,
hamernik@mikulov.cz

www.mp.mikulov.cz
Územní působnost
Katastrální území města Mikulov a smluvních obcí na VPS (Dolní
Dunajovice, Pavlov, Brod Nad Dyjí, Novosedly, Drnholec).
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Břeclav
Probační a mediační služba
Adresa
Ul. 17. listopadu 1a, Břeclav
Služby
Výkon probace a mediace
Kontakty
Telefon:733 788 971
E-mail: jadamus@pms.justice.cz

Územní působnost
Soudní okres Břeclav

Adresář sítě služeb JMK 2017

Břeclav
Psychiatrická ambulance pro děti a dorost
Adresa
Poliklinika, Bří. Mrštíků č. 38, 690 02 Břeclav
Typ služby
Dětská a dorostová psychiatrie
Rodinná a individuální psychoterapie
Poradna pro uživatele návykových látek
Kontakty
Telefon: 519 303 315
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Obvodní oddělení policie Mikulov
Adresa
U Lomu 561 E. 69201 Mikulov
Služby
Kontakty
Telefon: 519510132
E-mail: bv.oop.mikulov.podatelna@pcr.cz
Kontaktní osoba:
npor. Petr Kulhavý, BA

www.policie.cz

Územní působnost: Mikulov a spádové obce – Nový Přerov, Novosedly,
Drnholec, Jevišovka, Perná, Bavory, Dolní Dunajovice, Brod nad Dyjí,
Horní Věstonice, Dolní Věstonice, Pavlov, Klentnice, Milovice, Mušlov,
Sedlec, Březí, Dobré Pole
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Břeclav
OSPOD města Hustopeče
Adresa
Dukelské nám. 22, 693 17 Hustopeče
Služby
Sociálně-právní ochrana dětí
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Laz, DiS.
Kontakty
Telefon:
519 441 029, 606 610 853
E-mail:
socialni@hustopece.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Laz, DiS
www.hustopece.cz/ospod
Pracovní doba: Po a St:
Út, Čt a Pá:

8:00 – 17:00
8:00 – 14:00

Mimo uvedenou je držena pohotovost, pracovníci však reagují pouze na
podněty Policie ČR či soudů.
Územní působnost: ORP Hustopeče: Klobouky u Brna, Velké Hostěrádky,
Bohumilice, Kašnice, Brumovice, Krumvíř, Morkůvky, Boleradice, Velké
Pavlovice, Bořetice, Kobylí, Vrbice, Starovice, Starovičky, Němčičky,
Šitbořice, Borkovany, Nikolčice, Diváky, Hustopeče, Kurdějov, Křepice,
Horní Bojanovice, Velké Němčice, Šakvice, Popice, Pouzdřany,
Strachotín, Uherčice.
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Odbor sociálních věcí - Město Mikulov
Městský úřad Mikulov – odbor sociálních věcí
Adresa
Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov

Služby
sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovník na obci
Kontakty
Telefon: 519444607; 519444534; 519444537
E-mail: souchopova@mikulov.cz zitova@mikulov.cz michlovska@mikulov.cz

www.mikulov.cz
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IQ Roma servis, z.s.
Adresa
Tř. 1. Máje 39, 691 41 Břeclav
Služby
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Kontakty
Telefon: 777 479 877
E-mail: karolina.laubova@iqrs.cz
www.iqrs.cz
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Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav,
Domov svaté Agáty Břeclav
Adresa
Komenského 409/6, 691 41 Břeclav
Služby
azylový dům
Kontakty
Telefon: 519 331 455, 605 233 401
E-mail: leona.balgova@charita.cz

www.breclav.charita.cz
Územní působnost: břeclavský region
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Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav
Adresa
Stromořadní 8, 690 02 Břeclav
Služby
ambulantní a terénní služba
Kontakty
Telefon: 519 322 842
E-mail: kacko.breclav@charita.cz

www.charitabreclav.cz/kacko/

Územní působnost:
ORP Břeclav, ORP Hustopeče, OPR Pohořelice, ORP Mikulov, ORP
Židlochovice.
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Městská policie
Adresa
Kupkova 3, 690 02 Břeclav
Služby
Kontakty
Telefon: 518 398 818 / 724 391 277
E-mail: denisa.mahovska@breclav.eu

www.mpbv.cz

Územní působnost: Břeclav
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Městský úřad Břeclav - OSPOD při odboru sociálních věcí
Adresa
Náměstí TGM 3, 690 81 Břeclav
Služby
odborné sociální poradenství při domácím násilí, šikaně, záškoláctví,
závislostech
Kontakty
Telefon: 519 311 411
E-mail: dagmar.gasnarkova@breclav.org

www.breclav.eu
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Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková
organizace
Adresa
Bří. Mrštíků 2131/ 30,

690 02 Břeclav

Pobočka Hustopeče: Masarykovo nám. 1. 693 01 Hustopeče
Pobočka Mikulov: ZUŠ, Náměstí č. 28, 692 01
Mikulov
Služby
zaměření na primární i sekundární prevenci
Prevence školní neúspěšnosti (depistáže, přednášky, nápravné programy)
Testy rizika poruch učení u raných školáků
Efektivita učení, zvládání stresu a agresivity
Asertivita, prevence sy.vyhoření (workshopy,přednášky)
Individuální psychoterapie
Psychologická, spec.pedag. a sociální diagnostika a intervence
Primární protidrogová prevence pro ZŠ, SŠ a SOU( besedy,prožitkové
programy)
Primární prevence rizikového chování ZŠ, SŠ a SOU (vztahové problémy,
šikana,atd.)
Sekundární prevence - Intervenční program ZŠ, SŠ a SOU (mapování vztahů
ve třídě)
Vzdělávání pro pedagogy v oblasti sociálně nežádoucích jevů
(rizikového chování)
Besedy pro rodiče
Účast na výchovných komisích, rodičovských schůzkách, případových
konferencích, atd.
ředitelka PPP: Mgr. Vladimíra Houšťová
Kontakty
kontaktní osoba:
objednávání klientů PPP Břeclav:Petra Lípová
Telefon: PPP Břeclav: 519 373 996, 519 322 139
E-mail PPP: ppp.breclav@bv.orgman.cz
Metodik PPP, preventivní programy: Mgr. Helena Adamusová
Telefon: 601 376 343
E-mail: helena.adamusova@pppbreclav.cz
vedoucí pobočky Hustopeče: Mgr. Renata Pražáková, tel. 518 389 122
objednávání klientů Hustopeče: Zuzana Havránková, tel. 518 389 121
vedoucí pobočky Mikulov: Mgr. Anna Uhrová, tel. 519 511 386
objednávání klientů Mikulov: Zuzana Havránková, tel. 519 511 386

www.pppbreclav.cz
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Břeclav
Policie České republiky, KŘP Jmk, Preventivně informační
oddělení
Adresa
Územní odbor Břeclav, Národních hrdinů 15, PSČ 690 16
Služby
Preventivní besedy; přednášky
Kontakty
Telefon: pevná linka: 974 632 207; služební mobil: 724 188 879
E-mail: kamila.harastova@pcr.cz

www.policie.cz
Územní působnost: okr. Břeclav
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Břeclav
ACET Česká Republika, o.s.
Adresa
Sídlo organizace - ACET ČR, o. s., Čs. Armády 492, 537 01 Chrudim
Lektor pro Břeclavsko: Petr Helešic Sadová 348/2, Břeclav 691 41
mail: petrhelesic@seznam.cz mobil : 731 463 940
Služby
Především poskytuje :
•
přednášky, vzdělávací programy a tvorbu vzdělávacích materiálů v
oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže.
•
podporuje mimoškolní aktivity a využití volného času
Kontakty
kontaktní osoba pro Břeclav:
Telefon: +420 731 463 940
E-mail: petrhelesic@seznam.cz

www.acet.cz

Petr Helešic
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Břeclav
Přední hlídka ROYAL RANGERS Břeclav
Adresa
Tylova 811/6 Břeclav 691 41
Služby:
Jejich práce spočívá především v přípravě volnočasových aktivit
zaměřených na prevenci před negativními jevy mezi dětmi a mládeží.
Je to:
•
klubová činnost formou pravidelných schůzek, organizování výletů,
víkendovek, letních a zimních táborů
•
organizování kulturních a sportovních akcí pro děti z rizikových
oblastí jako jsou městská sídliště
Kontakty
kontaktní osoba: Petr Helešic – velitel Přední hlídky
Telefon:731 463 940
E-mail: petrhelesic@seznam.cz

www.royalrangers.cz
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Hodonín
Pedagogicko –psychologická poradna Hodonín
Adresa: P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín
tel.: 518 606 411, fax: 518 606 421
e-mail: poradna@ppphodonin.cz

Pracoviště Hodonín
ředitelka: Mgr. Jana Taptičová, psycholog tel.: 518 606 415, email:
tapticova@ppphodonin.cz
Mgr. Alena Vlková, tel: 518 606 422, metodik prevence

kontaktní osoba: Dana Skupinová, DiS., administrativní pracovnice,
tel.: 518 606 411, email: administrativni-pracovnice@ppphodonin.cz

Pracoviště Veselí nad Moravou
Adresa: Kollárova 1660, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 324 112, 518 326 177
kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Mrkva, zástupce ředitelky
mrkva@ppphodonin.cz

Pracoviště Kyjov
Adresa: Nádražní 1333/34, 697 01 Kyjov, tel.: 518 615 082
kontaktní osoba: Mgr. Světlana Pelclová email: pelclova@ppphodonin.cz

www.ppp-hodonin.eu
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Hodonín
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Hodonín
Adresa:
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Národní tř. 25
695 01 Hodonín
Kontakty
Mgr. Martina Prokopová, vedoucí oddělení (sociálně-právní ochrany dětí,
kurátor pro mládež Hodonín), tel.: 518 316 320, e-mail:
prokopova.martina@muhodonin.cz

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) Veselí nad
Moravou
Adresa:
Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD)
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou
Kontakt
Bc. Radka Petříková Koryčánková, referent (sociální kurátorka pro děti
a mládež, 1. zástupce vedoucího odboru), tel.: 518 670 234, e-mail:
korycankova@veseli-nad-moravou.cz

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí ( OSPOD) Kyjov
Adresa:
Odbor sociálních věcí
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov 1
Kontakty
Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA,, vedoucí odboru (dveře č. S30), tel.: 518
697 488, e-mail: j.rihanek@mukyjov.cz
Mgr. Jarmila Presová, referentka (zást. vedoucího odboru - dveře č.
S32), tel.: 518 697 471, e-mail: j.presova@mukyjov.cz
Oddělení sociální péče
Margita Procházková, BA, vedoucí oddělení (sociální kurátorka, sociální
pracovnice - dveře č. S11), tel.: 518 697 477, e-mail:
m.prochazkova@mukyjov.cz
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Hodonín
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.K
Nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat a hájit hodnoty
manželství a rodiny. Poskytují vzdělávání, zaměřené především na
posilování rodinných vztahů, nabízí volnočasové aktivity zpestřující
rodinný život, pomáhají náhradním rodinám, poskytují sociální služby
dětem a mladým dospělým s handicapem.
Adresa:
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s., Štefánikova 288/15,
69501 Hodonín, telefon: 774 650 133, e-mail: info@cprhodonin.cz
Kontakt: Mgr. Lucie Ambrozková
mobil: +420 721 587 016
email: ambrozkova@cprhodonin.cz

www.cpr.hodonin.cz
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Hodonín
Středisko výchovné péče Hodonín
Středisko nabízí bezplatné služby rodičům a osobám odpovědným za
výchovu určené dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let. Odborníci z
oboru speciální pedagogogiky – etopedie, psychologie a sociální
práce Vám rádi pomohou s řešením potíží týkajících se komunikace
v rodině, nerespektování pravidel, školní docházky, školního prospěchu,
užívání návykových látek, útěků, nezvládané agresivity, šikany, počátků
trestné činnosti, obtížných životních situacích či rizikového trávení
volného času apod.
Adresa:
Středisko výchovné péče Hodonín
Masarykovo náměstí 396/5
695 01 Hodonín
(budova se žlutou fasádou)
Kontaktní osoba:
Bc. Ivana Lesová
sociální pracovnice
Tel.: 778 759 388
E-mail: info@svphodonin.cz

www.svphodonin.cz
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Hodonín
Kontaktní adiktologické centrum Vážka
Posláním Kontaktního adiktologického centra Vážka je minimalizace
zdravotních a sociálních rizik u uživatelů návykových látek a jejich
motivace ke změně životního stylu směrem k méně rizikovému užívání až
abstinenci. Poradenství pro uživatele nelegálních návykových látek,
alkoholu, patologické hráče, jejich rodinné příslušníky a blízké za
účelem předání potřebných informací a poskytnutí podpory s cílem
aktivního řešení stávající situace klientem.
Adresa: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín, Pančava 56,
695 01 Hodonín
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Lamacká
Telefonní spojení: + 420 518 343 842; + 420 731 428 359 - vedoucí
Email: k-centrum@hodonin.charita.cz

www.hodonin.charita.cz
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Hodonín
Nízkoprahový klub Pohoda
Adresa: Horní Valy 2, 695 01 Hodonín
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Barbořák, DiS.
Telefonní spojení: + 420 518 341 003; + 420 737 234 093 - vedoucí
Email: p-centrum@hodonin.charita.cz
Cíl služby:
Je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních
a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit
jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky
k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

http://www.hodonin.charita.cz/charitni-sluzby/nizkoprahovy-klub-pohoda/
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Hodonín
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podat
pomocnou ruku rodinám s nezaopatřenými dětmi v Hodoníně a okolí, které
se ocitly v nepříznivé sociální situaci a chtějí ji s naší pomocí
řešit. Jednotlivé členy rodiny vedeme k aktivnímu zapojení do jejího
řešení s ohledem na jejich možnosti. Záměrem služby je, aby péči o
domácnost, výchovu dětí a hospodaření s finančními prostředky v
budoucnosti zvládali řešit samostatně.

Adresa: Wilsonova ul., 695 05 Hodonín
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Tesaříková
Telefon: 739 389 236 - vedoucí služby
Email: sasrodiny@hodonin.charita.cz

http://www.hodonin.charita.cz/charitni-sluzby/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-hodonin/

Adresář sítě služeb JMK 2017

Hodonín
Psychocentrum Domeček Hodonín o.p.s.
Hlavním těžištěm práce Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s. je
individuální přístup a celodenní kontakt s lidmi, kteří se ocitli v
životní krizi. Z té se je v Psychocentru alespoň částečně snažíme
dostat a znovu nastartovat pro běžný život.

Adresa: Skácelova 2/2711
695 01 Hodonín
telefon: 518 321 629
e-mail: domecek (at) psychocentrumdomecek.cz

www.psychocentrumdomecek.cz
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Hodonín
Občanské sdružení Krok
Adresa: Komenského

2124, 697 01 Kyjov

Nabízí program primární prevence sociálně-patologických jevů

Kontakt:

Mgr.Hana Čamlíková

( ředitelka)

518 616 801, agentura@oskrok.cz
www.oskrok.cz
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Hodonín
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wu-wej

Posláním Nízkoprahového klubu Wu-Wej je poskytovat odbornou pomoc a
podporu dětem a mládeži od 11 do 26 let z Kyjova a blízkého okolí,
kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo způsobem svého
života jsou touto situací ohroženi. Vést je k pozitivní změně v
životním způsobu a k sociálnímu začlenění do jejich přirozeného
prostředí. Poskytují bezpečné prostředí bez drog a alkoholu.
Adresa: Svatopluka Čecha 280, Kyjov
Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Zelinková,
tel: 518 323 794, 776 396 091,
mobil: 777 128 849
email: Wu-wej@caritas.cz

Adresář sítě služeb JMK 2017

Hodonín
Kontaktní centrum Chill out Kyjov
K-centrum je víceúčelová drogová služba, která nabízí kombinaci
sociálních a zdravotnických služeb pro uživatele návykových látek a
osoby závislé nebo ohrožené jiným typem závislostního chování.
Adresa: Palackého 194, Kyjov 697 01
Kontakní osoba: Jarmila Švábová (vedoucí)
Tel.: 776 316 515-
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Vyškov
Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni
Adresa
Opatovice 92, 682 01 Vyškov
Typ služby
Poskytujeme pobytové služby na přechodnou dobu ženám
a matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení formou poskytnutí ubytování, individuálního poradenství
a podpory s cílem jejich znovuzačlenění do běžného života.
Poplatek
Úhrada ubytování – denní sazba:
pro ženu 90,- Kč
pro 1 dítě 60,- Kč
pro samotnou ženu 120,- Kč
Kontakt
Bc. Alena Sigmundová
telefon: 517 331 470, 739 669 408
e-mail: azylopatovice@centrum.cz
Pracovní doba
Nepřetržitá
www.azylovydumopatovice.estranky.cz
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Vyškov
Maják – středisko volného času Vyškov,
příspěvková organizace
Adresa
Brněnská 139/7, 682 01 Vyškov
Typ služby
Poskytujeme zájmové vzdělávání, jehož účastníky jsou děti, žáci,
studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých
účastníků, popřípadě další fyzické osoby.
Formy zájmového vzdělávání:
a) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová tematická rekreační
činnost – akce, hry, soutěže, víkendové pobyty, výlety, výukové
programy
b) pravidelná výchovná, vzdělávací, zájmová činnost – kroužky, kurzy
c) táborová činnost a další činnost spojená s pobytem –pobytové a
příměstské tábory
d) osvětová činnost a vedení k prevenci rizikového chování
Poplatek
Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Výše úplaty za jednotlivé
formy zájmového vzdělávání je stanovena vždy na příslušný školní
rok.
Kontakt
Mgr. Ludmila Nováková
telefon: 607 903 068
e-mail: novakova@svcvyskov.cz
Pracovní doba
Všední dny kromě prázdnin: 10:00 – 18:00 hod.
Ve volných dnech a o prázdninách probíhají pouze plánované činnosti a
budova je pro veřejnost uzavřena.

www.majak-svcvyskov.cz
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Vyškov
Oblastní spolek Českého červeného kříže Vyškov
Adresa
Lípová 364/2, 682 01 Vyškov
Typ služby
Sociální – zdravotní – humanitární:
Oceňování bezpříspěvkových dárců krve regionu.
Kurzy dle Standardů první pomoci ČČK 2012
(pro školy, instituce, firmy, organizace a veřejnost):
Kurz
Zdravotník zotavovacích akcí a Doškolení ZZA.
Kurz
Základy „ První pomoci“.
Kurzy a školení první pomoci pro zaměstnance.
Výuka a výcvik první pomoci na školách.
Výuka a výcvik první pomoci, se zaměřením na život zachraňující úkony:
pro zájemce všech věkových skupin našich
spoluobčanů.
Přednášky v rámci cyklu „Besed pro veřejnost“.
Zdravotnické dozory na hromadných - společenských, sportovních a
kulturních akcích.
Provozování „Humanitárního a ošacovacího střediska“ k poskytování
oděvů, lůžkovin a dalších potřeb pro sociálně potřebné rodiny a
spoluobčany regionu.
Zdravotně – výchovné, osvětové a preventivní akce pro veřejnost
k prohlubování
znalostí
v poskytování
první
pomoci
a
provádění
resuscitace (např.: Světový den první pomoci v druhou sobotu v září,
Dny ČČK Vyškov v OD PRIOR, TESCO, Knihovně KD ve Vyškově. Světový den
ČK, Světový den dárců krve, Jednorázové osvětově-výchovné akce ve
školách, obcích, atd.)
Poplatek
Poplatek po vzájemné dohodě.
Kontakt
Danuše Adamcová, ředitelka Úřadu OS
mobil:
778 157 307
e-mail:
vyskov@cervenykriz.eu
Pracovní doba:
po, st
9.00 – 17.00
út, čt, pá 8.00 – 16.00

www.cerveny-kriz.ivyskov.cz
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Vyškov
Společnost Podané ruce o.p.s.
Drogová služba Vyškov
Každé sudé úterý terénní program v Bučovicích, každý
čtvrtek v Ivanovicích na Hané
Adresa
Čsl. armády 1/2a, 682 01 Vyškov
Typ služby
Terénní programy
Poplatek
Zdarma
Kontakt
Bc. Katarína Kotrasová
telefon: 778 744 683
e-mail: vyskov@podaneruce.cz
Pracovní doba:
po – pá 9.00 – 17.00
www.podaneruce.cz
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Vyškov
MUDr. Tomáš Gabriel, psychiatrická ordinace
Adresa
Purkyňova 36, 68201 Vyškov
Typ služby
Léčba a profylaxe duševních onemocnění
Poplatek
Hradí zdravotní pojišťovna
Kontakt
MUDr. Tomáš Gabriel
telefon: 517 315 551
e-mail: tom.gab@seznam.cz
Ordinační doba
po – pá 8.00 – 12.00
mimo tuto dobu na objednání
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Vyškov
Městský úřad Vyškov
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany (SPO)
Adresa
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov 1
(3. patro (budova Greplovo))
Typ služby
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví poskytuje odborné sociální
poradenství.
Provádí šetření sociální situace klientů, realizuje přímou práci
s klienty a depistáž.
Sleduje a vyhodnocuje potřeby občanů města v sociální oblasti a
navrhuje jejich řešení.
Zajišťuje agendu spojenou s poskytováním dotací neziskovým organizacím
v oblasti sociálních služeb, podpory rodin a zdravotnictví.
Vydává parkovací průkazy „O7“ označující vozidlo přepravující osobu ZTP
nebo ZTP/P.
Vede evidenci žadatelů o byty zvláštního určení a bytů v domě
zvláštního určení. Zpracovává žádosti o ustanovení zvláštního příjemce
důchodu.
Provádí vidimaci a legalizaci.
Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí.
Organizačně a technicky zabezpečuje činnost Sociální komise RM a Komise
pro sociálně-právní ochranu dětí.
Koordinuje Komunitní plánování sociálních služeb ve Vyškově.
Zajišťuje výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem dle zákona
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů.
Kontakty
Ing. Jana Martínková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
tel.: 517 301 570, e-mail: j.martinkova@meuvyskov.cz
Sekretariát odboru, tel.: 517 301 579
o
o
o

Petra Kolečkářová, pracovnice OSVaZ, tel.: 517 301 579, email: p.koleckarova@meuvyskov.cz
Eva Prošková, sociální pracovnice - referent sociálních
věcí, tel.: 517 301 585, e-mail: e.proskova@meuvyskov.cz
Bc. Magda Nebojsová, sociální pracovnice - ref. soc. věcí,
kurátor pro dospělé, tel.: 517 301 580, e-mail:
m.nebojsova@meuvyskov.cz

Typ služby
Oddělení sociálně-právní ochrany - předním hlediskem sociálně-právní
ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a
vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.
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Za zajištění ochrany a péče o děti nese odpovědnost stát. Základním
právním předpisem je zákon č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Sociálně-právní ochranu zabezpečují orgány sociálně-právní ochrany dětí
(dále jen OSPOD). Mezi tyto orgány patří i obecní úřady obcí s
rozšířenou působností, tj. Městský úřad Vyškov, oddělení sociálněprávní ochrany.
Pro účely zákona o SPOD se dítětem rozumí nezletilá osoba (mladší 18
let ). V případě nezletilých dětí, které nabyly plné svéprávnosti
(nejdříve od 16 let) se SPO poskytuje jen v omezeném rozsahu (viz § 2
odst. 1 zákona o SPOD).
Každý je oprávněn upozornit orgán SPOD na situaci, která ohrožuje
řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte. Dítě má právo požádat orgány
SPOD o pomoc při ochraně svého života a práv, a to i bez vědomí rodičů
nebo jiných osob odpovědných za výchovu. Rodič či jiná osoba odpovědná
za výchovu má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc
orgán SPOD.
Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen SPOD) se dle zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
rozumí zejména:

ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,

ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,

působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,

zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže
být
trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.
Kontakty
Oddělení sociálně-právní ochrany , tel.: 517 301 571
Mgr. Ivana Zouharová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany, tel.:
517 301 571, e-mail: i.zouharova@meuvyskov.cz
Pracovní doba
Úřední hodiny:
pondělí 7.30 - 11.30, 12.30-17.00 h
středa 7.30 - 11.30, 12.30 - 17.00 h
Schůzku mimo stanovené úřední dny je možné si dohodnout telefonicky.
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Vyškov
Město Vyškov
Adresa
Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov
Typ služby
Komise pro prevenci kriminality při Radě města Vyškova
Komise pro prevenci kriminality města Vyškova je poradním
orgánem Rady města Vyškova ve věcech prevence kriminality
na území města Vyškova a přilehlých obcí.
Komise plní zejména tyto úkoly:
• zajišťuje vypracování a realizaci Komplexního součinnostního
programu prevence kriminality ve Vyškově a přilehlých obcích
• průběžně soustřeďuje a vyhodnocuje dostupné informace
z oblasti sociálně-patologických jevů a prevence kriminality
• podporuje akce místních nestátních neziskových organizací
zaměřených na primární, sekundární i terciární prevenci
sociálně-patologických jevů a minimalizaci kriminality na
regionální úrovni
• posuzuje žádosti o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města
v oblasti prevence kriminality s cílem zabezpečit jejich
efektivní využití
• posuzuje žádosti o dotace z veřejných zdrojů a jejich efektivní
využití
• iniciuje a koordinuje akce prevence, zdravotní výchovy
a propagace zaměřené proti sociálně-patologickým jevům,
zejména proti kriminalitě a distribuci a užívání drog,
• vyjadřuje se k zakládání a provozu zařízení sloužících
k prevenci a zajišťuje těmto zařízením odbornou
a organizační pomoc
Poplatek
Zdarma
Kontakt
Věra Legnerová, tajemnice Komise pro prevenci kriminality,
referentka pro prevenci kriminality a sport odboru školství,
kultury a sportu MěÚ Vyškov
telefon: 517 301 295
e-mail: v.legnerova@meuvyskov.cz
Komise pro prevenci kriminality zasedá zpravidla 5 x ročně.

www.vyskov-mesto.cz
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Vyškov

Město Vyškov
Adresa
Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov
Typ služby
Primární prevence:
Projekt Asistent pro volný čas dětí a mládeže.
Popis projektu: Hřiště vybraných základních škol ve Vyškově
jsou otevřena dětem, které chtějí trávit svůj volný čas po školním
vyučování či o prázdninách aktivním sportem. Na každém
z hřišť je přítomen asistent, který návštěvníkům bezplatně zapůjčí
sportovní potřeby (míče, sítě, hokejky na floorbal, stoly na
ping-pong aj.), může poradit s pravidly různých her či se podílí
na jejich organizování. Zároveň je připraven dětem pomoci
v případě zranění. Aktivní trávení volného času působí jako
primární prevence negativních jevů a umožňuje formovat osobnosti
dětí žádoucím způsobem. Asistenti se podílejí na změně
hodnotové orientace a životního stylu mládeže.
Projekt probíhá vždy od dubna do září. Konkrétní hodiny, kdy
jsou hřiště otevřena, se stanovují před zahájením aktuálního
ročníku. O stanovených hodinách je veřejnost samozřejmě vždy
dopředu informována (např. na webu města, v městském zpravodaji,
v tisku, na plakátech aj.)
Poplatek
Zdarma
Kontakt
Věra Legnerová – odbor školství,kultury a sportu MěÚ Vyškov,
referentka pro prevenci kriminality a sport
telefon: 517 301 295
e-mail: v.legnerova@meuvyskov.cz
Pracovní doba
po, st 7.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Projekt probíhá v období školního roku, neprobíhá v období prázdnin.
www.vyskov-mesto.cz
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Vyškov

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s. Klub PAPRSEK
Adresa
Tyršova 142/29, 682 01 Vyškov
Typ služby
Volnočasové aktivity pro zdravotně postižené děti a mládež
Poplatek
jednotlivé členství v klubu
kolektivní členství v klubu

300,- / os. / rok
150,- / os. / rok

Kontakt
Jaroslava Bednářová, předsedkyně Asociace PAPRSEK
telefon: 515 537 061
mobil: 724 993 367
e-mail: paprsek.vy@seznam.cz
Pracovní doba
24 hodin denně, stálá přítomnost na mobilním čísle

www.paprsek-vyskov.cz
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Vyškov
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s. Klub PAPRSEK
Adresa
Lípová 364/2, 682 01 Vyškov
Typ služby
1. Odborné sociální poradenství – poradenství pro seniory a osoby se
zdravotním postižením v oblasti sociálních dávek, starobních a
invalidních důchodů, kompenzačních pomůcek, sepsání odvolání, námitek,
správních žalob, …
2. Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – půjčování
polohovacích lůžek, invalidních vozíků, toaletních křesel, pomůcky
potřebné k osobní hygieně, chodítek, …
3. Informační centrum poskytovatelů sociálních služeb (v regionu i mimo
něj)
–
pomoc
s výběrem
vhodné
sociální
služby,
kontakty
na
poskytovatele sociálních služeb
Poplatek
odborné poradenství zdarma, ceník za nájem pomůcek na www.paprsekvyskov.cz
Kontakt
Mgr. Marie Mikulášková, DiS., vedoucí Poradny a půjčovny PAPRSEK
Bc. Lenka Žampachová, sociální pracovník
telefon: 515 531 354
mobil: 739 371 872, 739 598 764
e-mail: lenka.zampachova@paprsek-vyskov.cz, pujcovna.vy@seznam.cz
Pracovní doba
po, út, st, čt 8:00 – 16:00

www.paprsek-vyskov.cz
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Vyškov
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s. Klub PAPRSEK
Adresa
Lípová 364/2, 682 01 Vyškov
Typ služby
Osobní asistence – terénní sociální služba pro osoby se zdravotním
postižením a seniory, pomoc se zajištěním chodu domácnosti, doprovod do
škol, na nákupy, za kulturou, k lékaři, pomoc s osobní hygienou, …
Poplatek
130,- Kč / hod., nad 100 hodin přímé péče 100,- Kč/ hod.,
8,- Kč/ ujetý km při přepravě osob
Kontakt
Mgr. Marie Mikulášková, DiS., vedoucí Osobní asistence PAPRSEK
Mgr. Lada Bastlová, sociální pracovník
telefon: 515 531 354
mobil: 605 428 639, 739 598 764
e-mail: lada.bastlova@paprsek-vyskov.cz, pujcovna.vy@seznam.cz
Pracovní doba
po, út, st, čt 8:00 – 16:00

www.paprsek-vyskov.cz
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Vyškov
Policie České republiky
Územní odbor Vyškov
Oddělení tisku a prevence
Adresa
Brněnská 7a, 682 01 Vyškov
Typ služby
Prevence kriminality
Dopravní prevence
Poplatek
Zdarma
Kontakt
por. Mgr. Alice Musilová
telefon: 974 639 207, 725 087 301
e-mail: alice.musilova@pcr.cz
Pracovní doba
po – pá 7.00 – 15.00

www.policie.cz
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Vyškov
Městská policie Vyškov
Adresa
Městská policie
Masarykovo náměstí 1
682 01 Vyškov
(1. patro, vchod z Masarykova náměstí, příp. Radnické ulice)
Typ služby
dohled nad dodržováním veřejného pořádku a pravidel občanského soužití
dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích
odhalování přestupků či jiných správních deliktů, ukládání a vybírání
pokut v blokovém řízení
obsluha kamerového dohlížecího systému
odchyt toulavých a zdivočelých zvířat
evidence ztracených a nalezených psů
evidence jízdních kol
Poplatek
Zdarma
Kontakt
Telefon:
pevná linka:
pevná linka:
pevná linka:
mobilní: 603

156
517
517
527

(linka tísňového volání - zdarma)
301 150 (velitel)
301 156
833 (přijímá i SMS)

E-mail: oficiální: mp@meuvyskov.cz, p.sedlacek@meuvyskov.cz

http://www.vyskov-mesto.cz/mp.asp
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Vyškov
Piafa Vyškov, z.ú.
Adresa
Žerotínova 2, 682 01 Vyškov
Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – ambulantní a terénní
forma
– pro rodiny kde je ohrožen vývoj dítěte z důvodů jeho specifických
potřeb (např. zdravotní znevýhodnění) nebo sociální krizové situace,
pro rodiče samoživitelé ve složité situaci či náhradní rodiny nabízíme:
sociální poradenství, vzdělávání, pomoc a poradenství psychologa nebo
speciálního
pedagoga,
odborníka
na
komunikaci,
terapeutické
a
rehabilitační programy pro děti, řešení deficitů dílčích funkcí a
celkový rozvoj kompetencí dětí, pravidelné volnočasové aktivity,
příměstské tábory, pobyty pro rodiny s dětmi, pomoc se zvládáním
krizových situací, svozová služba – doprovod dětí do školských a
sociálních zařízení (ráno i odpoledne – 2x mikrobus s úpravou i pro
vozíčkáře).
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
– ambulantní i terénní forma, individuální péče, sociální poradenství,
řešení složitých životních situací, aktivizace a podpora samostatnosti,
skupinové programy se sociálně terapeutickým zaměřením, řešení deficitů
dílčích funkcí a rozvoj nebo udržení fyzických a duševních kompetencí,
pomoc při vyřizování běžných záležitostí, zájmové, vzdělávací a
volnočasové aktivity.
Kontakt
Mgr. Tereza Julínková, sociální pracovník
telefon: 515 539 212
mobil: 731 650 788
e-mail: socialnipracovnik@piafa.cz, piafa@piafa.cz
Pracovní doba
PO – ČT 8.00 – 17.30, PÁ 8.00-10.00
Svozová služba PO – PÁ 6.30-8.30 a 13.00-15.30
www.piafa.cz
Typ služby
Sociální rehabilitace – ambulantní a terénní forma – pro osoby se
zdravotním postižením nebo duševním onemocněním z okresu Vyškov, ve
věku 16-80 let, kteří se ocitli v nepříznivé situaci a potřebují
podporu a pomoc v maximálně možném samostatném a nezávislém životě.
Podpora při péči o vlastní osobu a domácnost, včetně nácviků, zvládání
onemocnění, doprovod k lékaři nebo do zaměstnání, pomoc při vyřizování
úředních záležitostí, vzdělávání a aktivizační činnosti, hledání práce,
vztahy s okolím i s rodinou, nácviky dovedností a chování v různých
situacích, pomoc psychologa, skupinové programy.
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Pracovní doba
AMBULANCE:
PO 9.00 – 18.00, ÚT 9.00-15.00, ST 8.00 -18.00, ČT 8.00-16.30
TERÉN:
podle domluvy, sociální auto – PO – PÁ 7.00-9.00 a 13.00-16.00
Sociálně terapeutické dílny – pro osoby
19-64 let z okresu Vyškov,
osoby
s chronickým
duševním
onemocněním
a
osoby
se
zdravotním
postižením
(kombinovaným,
tělesným,
mentálním),
jež
jsou
těžce
umístitelné na otevřeném i chráněném pracovním trhu.
Zajištění tvořivých aktivit s využitím různých výtvarných technik,
šicí, zahradnická, keramická a další nácvikové aktivity a výlety, jež
vedou k samostatnosti klientů.
Poskytována bez poplatku s výjimkou
svozového auta (2x microbus) a zajištění stravy.
Pracovní doba
PO, ÚT, PÁ 8.00-16.00 a ST 8.00-12.00 a ČT 12.00 -16.00
Kontakt
Mgr. Iveta Nováková, sociální pracovník
telefon: 515 539 212
mobil: 605 472 913
e-mail: socialnipracovnik@piafa.cz, piafa@piafa.cz
Poplatek
Základní činnosti všech služeb jsou zdarma, s výjimkou zajištění stravy
u sociálně terapeutické dílny
Fakultativní činnosti v jednotlivých službách – viz sazebník, jsou
částečně hrazené uživatelem,
sazebník je na www.piafa.cz

www.piafa.cz
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Vyškov
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
(součást organizace Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.)
Adresa
Smetanovo nábřeží 27, 682 01 Vyškov
Typ služby
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje odborné
sociální poradenství v oblastech psychologie a orientace v sociálních
systémech. Základním principem práce poradce je posilování osobních
kompetencí, schopností a dovedností člověka či skupiny lidí. Tím
směřujeme k tomu, aby manželství, rodina i jednotlivec plnili optimálně
svou funkci v rodině ve smyslu zásad zákona o rodině a také svou funkci
v občanském životě.
K tomu účelu jsou používány následující metody:
1) rady a informace (jde převážně o obecné, základní sociální
poradenství)
– obecné rady a informace sociálně právního charakteru, informace
o návazných službách, odkazování, zprostředkování jiné služby apod.;
2) odborné poradenství (sociální, psychologické) – jde o krátkodobé
nebo dlouhodobé poradenské vedení poskytované jednotlivé osobě, páru
nebo celé rodině, zahrnuje též poradenství rozvodové a porozvodové,
mediaci dohod mezi spornými stranami – jde především o zprostředkování
dohod o porozvodovém uspořádání v rodinách s nezletilými dětmi s cílem
pomoci obnovit přirozené prostředí pro členy rodiny;
3) psychoterapie a socioterapie (dle chronicity řešených problémů –
krátkodobá nebo dlouhodobá) – individuální, párová, rodinná, skupinová,
orientovaná na rozvoj a udržení osobních a sociálních dovedností
podporujících sociální začleňování osob;
4) krizová intervence – je poskytována klientům prožívajícím
mimořádnou, kritickou životní etapu, kdy vlastními silami přechodně
nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci a kdy bez včasného
zásahu by hrozilo sociální vyloučení nebo osoba se nachází v ohrožení
zdraví nebo života;
5) skupinové aktivity (edukativní i zážitková forma práce ) – dle
povahy problému, se kterým se klient či klienti na poradce obracejí,
pomáhá pracovník zprostředkovat kontakt se společenským prostředím,
pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obnovení a upevnění
kontaktu s přirozeným prostředím. Celkově působení pracovníků poradny
slouží jako prevence sociálně patologických jevů a prevence sociálního
vyloučení, aby každý občan mohl využívat běžné společenské zdroje.
Poplatek
Zdarma
Kontakt
Mgr. Virginia Kočárová, vedoucí poradny, psycholog
telefon: 517 333 909, 733 525 998 (mob.)
e-mail: poradna@psychologie.vys.cz
Pracovní doba
po 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
út, čt 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
st 8:00 – 11:00 13:00 – 16:00
pá 8:00 – 11:00 13:00 – 14:00
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www.psychologie.vys.cz

Vyškov
Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov,
příspěvková organizace
(pracoviště Vyškov, Blansko, Boskovice)
Adresa
Jungmannova 2, 68201 Vyškov
Typ služby
Našim posláním je přispívat ke zdravému a spokojenému vývoji dětí
a dospívajících. Pomáháme jim při hledání cest k rozvoji jejich
schopností
a podporujeme
zvládání
vývojových,
vzdělávacích
nebo
výchovných
potíží.
Rodičům
nabízíme
poradenství
a
podporu
při
naplňování speciálních vzdělávacích a výchovných potřeb jejich dětí.
Pedagogům škol a školských zařízení nabízíme informační a metodický
servis směřující k nalezení účinného způsobu rozvoje dítěte a
spolupráce s rodinou.
Školám v oblasti prevence nabízíme:
 Diagnostiku problémových třídních kolektivů, sociálního klimatu.
 Metodickou pomoc při tvorbě nápravných programů směřujících ke
zlepšení vztahů a sociálního klimatu třídy ve spolupráci s třídním
učitelem nebo školním metodikem prevence.
 Metodickou pomoc pro školní metodiky prevence:
 pomoc při zpracování školní preventivní strategie a minimálního
preventivního programu škol a školských zařízení,
 poskytování informací o aktuálních trendech v oblasti prevence
ve školství,
 pomoc při zavádění nových metodických postupů do práce metodiků
prevence,
 metodická pomoc při výskytu aktuálních potíží souvisejících
s výskytem negativních jevů,
 metodickou podporu při zpracování projektů z oblasti prevence
rizikového chování dětí,
 zpracování aktuální databáze kontaktů na dostupná krizová,
poradenská a preventivní centra,
 informace o dostupné odborné literatuře, programech preventivní
výchovy a o nabídkách služeb pro školní metodiky prevence
prostřednictvím e-mailu a webových stránek poradny,
 informace
o
aktuální
nabídce
akreditovaného
vzdělávání
v oblasti primární prevence,
 organizaci pravidelných setkávání školních metodiků prevence.
Poplatek
Zdarma
Kontakt
PhDr. Martina Brandýsová, metodik prevence, pracoviště Vyškov
telefon: 517 343 959
e-mail: brandysova@opppvyskov.cz
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Mgr. Magda Chytilová, metodik prevence, pracoviště Blansko
telefon: 516 418 431
e-mail: chytilova@opppvyskov.cz
Mgr. Lenka Janíčková, metodik prevence, pracoviště Boskovice
e-mail: janickova@opppvyskov.cz
Pracovní doba
Pondělí – pátek: 7:30 – 16:00 hod.
Další služby viz - www.opppvyskov.cz
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Vyškov
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Adresa
Náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov, 682 01
Typ služby
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (dále jen „PPO“)
prostřednictvím pobočky ve Vyškově celoročně poskytuje registrovanou
sociální službu – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
„Návrat dítěte do rodiny“, služba je poskytována v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb. Nedílnou součástí poskytované služby je protidluhové a
právní poradenství, poskytované právníkem přímo na pobočce ve Vyškově,
a taktéž při poskytování sociální služby v terénu prostřednictvím
kvalifikovaných sociálních pracovníků.
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, žijící na území bývalého
okresu Vyškov, jejichž zdravý vývoj je ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobé krizové sociální situaci. Tento stav je pro rodinu tak
tíživý, že jej nedokáže řešit vlastními silami bez pomoci z venčí.
Cíle poskytované sociální služby:
- sanace rodiny, předcházení odebírání dětí z rodin, prevence
sociálně patologických jevů v rodině,
- podpora školní úspěšnosti, prevence záškoláctví, rozvíjení vých. a
vzdělávacích kompetencí samotných rodičů či pečujících osob,
- prevence sociálního vyloučení a začlenění osob ohrožených soc.
vyloučením,
- prevence „dluhové pasti“ a s tím související servis protidluhového
poradenství zaj. právníkem, zvyšování finanční gramotnosti
Poplatek
Služba je poskytována zdarma
Kontakt
Mgr. Zuzana Skoupilová
telefon: 773 338 762
e-mail: zuzana.skoupilova@poradna-prava.cz
Pracovní doba
Po
8:00 - 16:30 (úřední den)
Út
8:00 – 17:00
St
8:00 – 17:00
Čt
8:00 – 17:00
Pá
8:00 – 17:00
www.poradna-prava.cz
Místo poskytování služby
ORP Vyškov, ORP Bučovice, ORP Slavkov u Brna
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Vyškov a Bučovice
Psycholog.eu s.r.o.
Ambulance klinické psychologie
Adresa
Nosálovská 170, 682 01 Vyškov
Sovětská 912, 685 01 Bučovice
Typ služby
Diagnostika, psychoterapie dětí a dospělých
Poplatek
Regulační poplatek 30Kč (dle legislativy platí i děti)
Kontakt
PhDr. Jaroslav Skalička
PhDr. Petra Fiľová, Ph.D.
telefon: 532 302 355 Vyškov
532 302 354 Bučovice
e-mail: skalicka@psycholog.eu
filova@psycholog.eu
Pracovní doba
Vyškov:
Po 8.00 – 12.00
út 8.00 – 12.00
st 8.00 – 12.00
čt 8.00 – 12.00
pá 8.00 – 12.00

12.30 - 16.30
12.30 – 16.30
12.30 – 16.30
12.30 – 16.30

Bučovice:
Út 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00
St 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Čt 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00
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Vyškov
Křesťanské centrum (Apoštolská církev, Royal Rangers)
Adresa
Lípová 2, 682 01 Vyškov
Typ služby
Poskytujeme programy pro děti a mládež, podporu zdravé rodiny,
poradenství v manželství…
Kontakt
Ing. Viktor Baláž
telefon: 739 600 007
e-mail: acvyskov@centrum.cz
Pracovní doba
Nepřetržitá
http://www.kc.vys.cz/

Adresář sítě služeb JMK 2017

Vyškov
Mateřské centrum Radost, z. s.
Adresa
Tyršova 142 / 29 Vyškov 682 01
Typ služby
R – jako rodiče – v mateřském centru mohou rodiče získat nové přátele,
vyměňovat si zkušenosti, sdílet pocity, vzdělávat se, ale také se
realizovat při organizování aktivit pro ostatní
A – jako akce pro veřejnost – Šnečí rallye, Drakiáda, Podzimní
slavnost, Uspávání broučku, Mikulášská besídka, Karneval, Bazárek
oblečení, Probouzení broučku, Léto s radosti na hřišti v Smetanových
sadech
D – jako děti - každý den dopoledne mohou děti od miminek po batolata
podnikat první krůčky do společnosti ve výtvarných a pohybových
aktivitách. Pro větší děti jsou určené odpolední kroužky – jóga pro
děti, přírodní klubík, cvičení v orlovně
O – jako otevřenost všem - vítaným obohacením je pro nás také setkávání
s rodinami dětí s postižením, rodinami s předčasně narozenými dětmi,
rodinami jiných národností
S – jako spolupráce - spolupracujeme s mnoha kulturními i sociálními
institucemi Piafa , ČČK, PČR, ZOO park Vyškov, a mnoha dalšími
T – jako těhotenství - věnujeme se také předporodní přípravě, cvičení
pro těhotné, pořádáme kurzy masáží miminek, kurzy nošení miminek v
šátku, podporujeme kojení a kontaktní rodičovství
Poplatek
Vstupné : 40 Kč / 36 Kč s rodinnými pasy, pokud není uvedeno jinak
Kontakt
Nataliya Fedkiv
Telefon : 773 150 062
email: info@mcradost.cz
www.mcradost.cz
Pracovní doba: dle rozvrhu / zveřejněno na webu a facebooku/.
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Vyškov
IQ Roma servis, z. s.
sociální a právní poradenství, vzdělávací a volnočasové
služby, terénní programy, komunitní práce
Adresa
Čsl. Armády 2a (Zámek), 682 01 Vyškov
Typ služby
Poskytujeme bezplatné sociálně právní poradenství a vzdělávací a
volnočasové služby osobám ohroženým sociálním vyloučením, především
romského původu.
Poplatek
služby jsou poskytovány bezplatně
Kontakt
Program pro dospělé
telefon: 774 898 817
e-mail: silvie.elsnerova@iqrs.cz
Pracovní doba
pondělí 8.30 – 15.30, terénní služba po telefonické dohodě
Kontakt
Program pro rodiny
telefon: 774 224 509
e-mail: natalie.herkova@iqrs.cz
Pracovní doba
terénní služba po telefonické dohodě, pondělí, středa, čtvrtek

www.iqrs.cz
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Vyškov
Rodinná pohoda,z.s.
Adresa
Morávkova 33, 682 01 Vyškov
Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Raná péče
Centrum denních služeb – Pohoda ve Slavkově u Brna
Odlehčovací služby
Poplatek
Základní činnosti jsou zdarma, fakultativní jsou částečně hrazené
uživatelem
poplatky jsou uvedeny ne webu
Kontakt
Mgr. Jana Kubaláková, sociální pracovník
mobil: 605 473 698
e-mail: rodinna.pohoda@centrum.cz
Pracovní doba
po – pá 8.00 – 16.00, po domluvě jinak

www.rodinnapohoda.wgz.cz
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Vyškov
Probační a mediační služba ČR
středisko Vyškov
Adresa
Nádražní č. 7, Vyškov, od 1.1.2014 Palánek č. 250/1, Vyškov
Typ služby
Zajišťujeme kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody,
připravujeme podklady pro jejich ukládání a nabízíme možnost
zprostředkování jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků
trestného činu. Pracujeme s obviněnými a odsouzenými pachateli, oběťmi
trestné činnosti, jejich rodinnými příslušníky a osobami blízkými.
Pracujeme s dospělými, mladistvými a dětmi mladšími 15 let.
Poplatek
zdarma
Kontakt
JUDr.Havlová Bronislava, vedoucí střediska
telefon:734353605
e-mail: bhavlova@pms.justice.cz
Mgr. Jana Doležalová, probační úředník
Telefon 734362928
e-mail: jdolezalova@pms.justice.cz
Mgr.Karel Mlčouch
Telefon 778468548
e-mail: kmlcouch@pms.justice.cz
Pracovní doba
Po-ČT 08:00- 16:00
Pá
08:00- 14:30
www.justice.cz
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Slavkov u Brna
Persefona, z.s.
Kontaktní místo Slavkov u Brna
Adresa
Polní 1444, Slavkov u Brna - v prostorách Charitní poradny
Adresa hlavního sídla organizace: Gorkého 17, Brno
Typ služby
Poskytujeme odborné sociální, právní a psychologické poradenství
obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění.
Dále poskytujeme terapeutické služby vedoucí ke zvládání násilného
chování u původců násilí v rodině a blízkých vztazích.
Poplatek
zdarma
Kontakt
Mgr. Iveta Urbánková, sociální pracovnice
Telefon: 545 245 996, mobil: 737 834 345
E-mail: poradna@persefona.cz
Pracovní doba
v brněnském sídle organizace každý všední den 9:00–17:00
ve Slavkově u Brna probíhají konzultace pouze na základě předchozí
telefonické či emailové domluvy.

www.persefona.cz
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Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Adresa
Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna
Typ služby
nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež po celý rok, organizace
příměstských a letních táborů, nabídka besed pro rodiče a děti v rámci
programu rodinné politiky
Poplatek
dle platného ceníku
Kontakt
Mgr. Jana Bangová
tel.: 544 221 708
email: ddmslavkov@tiscali.cz
webové stránky: www.ddmslavkov.cz
Pracovní doba
8,00-16,30 hod.
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Slavkov u Brna
Městský úřad Slavkov u Brna
Adresa
Palackého nám. 260, Slavkov u Brna, 684 01
Typ služby
Kurátorka pro děti a mládež
Poplatek
Zdarma
Kontakty
Mgr. Denisa Mrázová
telefon: 544 121 151
fax: 554 121 174
e-mail: denisa.mrazova@meuslavkov.cz
Pracovní doba
po a st
7,30 - 17,00 hod.
út,čt, pá 8,00 - 14,00 hod.

www.slavkov.cz
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Slavkov u Brna
Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna
Adresa
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Typ služby
Poskytujeme ambulantní poradenské služby osobám ve věku od 18 let,
které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, nebo jim taková
situace hrozí. Poradna zajišťuje poradenství v oblasti řešení dluhů,
pracovně-právních vztazích, bydlení, rodinných a mezilidských vztazích,
majetkoprávních vztahů, práva životního prostředí, ochrany
spotřebitele, základů práva ČR, občanského a soudního řízení, ústavního
práva a sociální terapie.
Poplatek
Zdarma
Kontakt
Nikola Zbořilová, DiS.
Telefon: + 420 544 212 021; Mobil: +420 731 646 977
Email: poradna.slavkov@hodonin.charita.cz
Pracovní doba
Pondělí a středa
hod
Úterý a čtvrtek

www.hodonin.charita.cz

8:00 -12:00

hod.

9:00 -12:00 hod.

13:00 – 16:00
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Bučovice
Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna
Adresa
Sovětská 912, 685 01 Bučovice
Typ služby
Poskytujeme ambulantní poradenské služby osobám ve věku od 18 let,
které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, nebo jim taková
situace hrozí. Poradna zajišťuje poradenství v oblasti řešení dluhů,
pracovně-právních vztazích, bydlení, rodinných a mezilidských vztazích,
majetkoprávních vztahů, práva životního prostředí, ochrany
spotřebitele, základů práva ČR, občanského a soudního řízení, ústavního
práva a sociální terapie.
Poplatek
Zdarma
Kontakt
Mgr. Jaromír Němeček, DiS.
Telefon: +420 517 380 451, Mobil: +420 739 389 266
Email: poradna.bucovice@hodonin.charita.cz
Pracovní doba
Pondělí
hod.
Středa
hod.

www.hodonin.charita.cz

9:00 - 12:00 hod.
9:00 - 12:00 hod.

13:00 – 17:00
13:00 – 16:00
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Bučovice
IQ Roma servis, z. s.
terénní programy, sociální a právní poradenství, vzdělávací a
volnočasové služby, komunitní práce
Adresa
terénní služba, zázemí: IQ Roma servis, o.s., Vranovská 45, 602 00 Brno
Typ služby
Poskytujeme bezplatné sociálně právní poradenství a vzdělávací a
volnočasové služby osobám ohroženým sociálním vyloučením, především
romského původu.
Poplatek
služby jsou poskytovány bezplatně
Kontakt
Program pro dospělé
telefon: 730 897 729
e-mail: jitka.carna@iqrs.cz
Terénní služba po přímé, nebo telefonické dohodě
Kontakt
Program pro rodiny
telefon: 775 898 817
e-mail: silvie.elsnerova@iqrs.cz
Kontakt
Koordinátor
telefon: 775 898 817
e-mail: silvie.elsnerova@iqrs.cz
Terénní služba po přímé, nebo telefonické dohodě

www.iqrs.cz
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Bučovice
Městský úřad Bučovice
Odbor sociálních věcí
Adresa
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Typ služby
Poskytuje odborné sociální poradenství
Provádí šetření sociální situace klientů, realizuje přímou práci
s klienty
Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí
Poplatek
Zdarma
Kontakt
Mgr. Martina Teuchnerová, vedoucí odboru sociálních věcí, tel. 517 32
44 27, email: teuchnerova@bucovice.cz
Úsek sociálně-právní ochrany dětí:
Mgr. Marcela Jedličková, pracovnice SPOD, tel. 517 32 44 18, email:
jedlickova@bucovice.cz
Romana Martinkova, DiS., tel. 517 32 44 40, email: martinkova@bucovice.cz
Kurátor pro děti a mládež:
Bc. Radka Chomoucká, tel. 517 32 44 18, email: chomoucka@bucovice.cz
Úsek sociálních služeb a pomoci:
Péče a pomoc o osoby ohrožené sociálním vyloučením
Péče a pomoc osobám nepřizpůsobivým
Mgr. Jitka Lábrová, DiS., sociální pracovník, tel. 517 32 44 40, email:
labrova@bucovice.cz
Pracovní doba
Pondělí: 8.00 – 11.00 hod., 12.00 – 17.00 hod.
Středa:
8.00 - 11.00 hod., 12.00 - 17.00 hod.
Schůzku mimo stanovené úřední dny je možné si dohodnout.
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Bučovice
Dům dětí a mládeže Bučovice,
příspěvková organizace
Adresa
Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková organizace, Bučovice,
Vyškovská 376,
685 01 Bučovice.
Typ služby
 nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež
 vzdělávací, zájmová a rekreační činnost pro děti, mládež, jejich
rodiče a další dospělé zájemce a organizace v průběhu celého roku
 ubytování v pevné přízemní budově, místnost je maximálně pro 35
osob. Minimální počet účastníků je 15 osob nebo dle telefonické
domluvy. Spí se na 3 cm molitanových karimatkách, dále jsou
k dispozici 2 učebny, vybavená kuchyň, 2 sprchy a 4 toalety. Za
domem je menší vydlážděný dvorek s posezením pod pergolou pro cca
20 osob. Je možné využít i gril, možnost táborového ohně. Provoz
je celoroční, včetně víkendů a prázdnin.
 Cena pro 1 osobu je 80 Kč + spotřebovaná energie a plyn.
Poplatek
dle přiložené nabídky: http://www.ddmbuc.cz/soubory/prihlaska2017.pdf
Kontakt
ředitelka: Bc. Lenka Rešková
telefon: 517 383 353; 734 691 410
e-mail: ddm.bucovice@tiscali.cz
Pracovní doba
po – pá 8.00 - 17.30 hod. dle rozvrhu kroužků
www.ddmbuc.cz
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Bučovice
Křesťanské centrum NADĚJE
(Setkání mladých, Přednášková činnost, Royal Rangers,
Poradna pro manželství a rodinu, Klub maminek, Apoštolská
církev)
Adresa
KC NADĚJE, Urbáškova 132, 683 23 Bučovice
Typ služby
Poskytujeme programy pro mládež, děti, celé rodiny, tábory
přípravu na manželství, poradenství v manželství…
Přednášíme na školách – naše přednášky:
Sex, AIDS, vztahy | Nebezpečí kyberšikany | Facebook a jeho odvrácená
tvář | Krása partnerství a lásky | Porno je lež | Nebezpečí sekt a
další dle domluvy
Oblast působení
Působíme především v Bučovicích, ale též ve Vyškově, Slavkově u Brna,
Ivanovicích na Hané a Kyjově
Kontakt
Jiří Pospíšil
telefon: 739600008
e-mail: acbucovice@gmail.com
Pracovní doba
Nepřetržitá – dle domluvy
Webové stránky
www.acbucovice.webnode.cz
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Bučovice
Mateřské a tvořivé centrum WRTulka, z.s.
Adresa
Polní 1132, 685 01 Bučovice
Typ služby
Centrum pro setkávání dětí a rodičů, ať už na pravidelných akcích a
programech nebo na jednorázových setkáních, kurzech či workshopech.
Poplatek
vstupne 30,- do herny, nebo dle programu- vice info na webu nebo na
Facebooku
Kontakt
předseda: Mgr. Naděžda Habartová, DiS.
tel. 603527504
e-mail: spolek@wrtulka.cz

www.wrtulka.cz
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Znojmo
Středisko volného času Znojmo
Adresa
Sokolská 1277/8
669 02 Znojmo
Typ služby
Činnost zařízení: zájmové kroužky, kurzy, akce, jednodenní a vícedenní
besedy, přednášky, exkurze (výstavy, koncerty), příměstské tábory, akce
rodičů a dětí, burzy.
Pořádání táborů - letní, zimní.
Individuální práce s dětmi a mládeží. Organizování soutěží a přehlídek.
Veřejnosti nabízí: vystoupení dětí, pronájem volejbalového areálu,
pronájem učeben, zábavné atrakce pro děti, organizační zabezpečení
akcí, soutěží, zábavných programů pro děti.

Kontakty
Mgr. Hana Bílková, ředitelka
Jan Alexa, Dis., zástupce ředitelky
Telefon: 515 224 353,
E-mail: info@svcznojmo.cz

http://www.svcznojmo.cz/
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Znojmo
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
Adresa
náměstí T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
Typ služby
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov je zřízen pro činnost ve volném
čase. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mládeže
a dospělých. V zájmových kroužcích lze nalézt zajímavý program
v oblastech sportu, uměleckých aktivit až po techniku. Každoročně
pořádají sportovní soustředění, tábory, soutěže a akce pro veřejnost.
Pro školy a školská zařízení nabízí přírodovědné a výtvarné výukové
programy. Podílí se na komplexním programu primární prevence
Znojemského regionu.
Kontakty
Vladimíra Kočí, ředitelka
Telefon: 515 322 283
E-mail: zusmkrumlov@sis.znojmo.cz

http://ddmkrumlov.webnode.cz/
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Znojmo
Dům dětí a mládeže Miroslav
Adresa
Kostelní 197/16, 671 72 Miroslav
Typ služby
Středisko volného času Miroslav je školská příspěvková organizace
zřizovaná Jihomoravským krajem, která poskytuje zájmové vzdělávání
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění platných
předpisů. Poskytuje volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé.
Nabízí velké množství zájmových kroužků, tábory, letní a zimní akce.
Kontakty
Mgr. Miroslav Růžička, ředitel
Telefon: 515 333 120, 604 974 160
E-mail: ddmmiroslav@gmail.cz

http://ddmmiroslav.wu.cz/
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Znojmo
Rodinné centrum Maceška
Adresa
Pražská 80, 669 02 Znojmo
Typ služby
Občanské sdružení funguje na principu vlastní aktivity a tvořivosti
maminek a ostatních rodinných příslušníků. Nabízí stálý celodenní
program během celého týdne – pobyt v hernách a kroužky. V rámci
mimořádného programu pořádají přednášky, besedy a akce dle zájmu
maminek.
Poplatek
Pololetní členský příspěvek 400 Kč za rodinu nebo 50 Kč za jednotlivý
vstup do herny za rodinu. Cena kroužku je stanovena vedoucím kroužku
pro každý jednotlivý kroužek.
Kontakty
Věra Burianová – tel.: 603 486 327, email: tehobic@seznam.cz
Ing. Dagmar Entlerová – tel.: 73 454 091, email:
dagmar.entlerova@tiscali.cz
Mgr. Irena Svobodová – tel.: 728 055 508, email:
irca.svobodova@seznam.cz
Telefon: 773 670 915
E-mail: rc.maceska@volny.cz

http://maceskaznojmo.cz/
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Znojmo
Společnost Podané ruce o. p. s., Kontaktní centrum ve Znojmě
Adresa
Horní Česká 4, 669 02 Znojmo
Typ služby
Posláním Kontaktního centra ve Znojmě je poskytovat služby osobám,
které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, která je spojená s
užíváním návykových látek nelegálního typu.
Cílem služby je snižování zdravotních a sociálních rizik spojených se
zneužíváním návykových látek nelegálního typu.
Mezi základní nabídku služeb kontaktního centra patří:
Konzultace - jedná se o individuální poradenskou a terapeutickou práci
určenou jak samotným klientům, tak i příbuzným a blízkým uživatelů
drog. Konzultace probíhají pouze po předchozím telefonickém
objednání.
Terénní programy - záměrem je vyhledávat a nabízet pomoc osobám, které
jsou v nepříznivé sociální situaci, jež je spojená s nelegálními
návykovými látkami. Jedná se o práci tzv. v terénu, která probíhá jak
ve městě Znojmě, tak na venkově. S pracovníky je možné kontaktovat se
za pomocí služebního telefonu.
Kontaktní centrum - nízkoprahové zařízení, které nabízí prostory pro
časově omezený pobyt – možnost hygieny, zdravotní ošetření, program
výměny jehel a stříkaček, orientační testování infekčních chorob a dále
pomoc a podporu při řešení aktuální situace či zprostředkování léčby ze
závislosti.
Kontakty
Telefon:
Vedoucí služby – tel. 777 916 270.
Pracovnice – tel. 778 765 885.
E-mail - kcentrum.zn@podaneruce.cz
Pracovní doba
Pondělí – pátek 8:30 – 16:30
Provozní doba kontaktního centra pondělí, úterý, středa, pátek 12:00 –
16:30, čtvrtek 10:00 – 14:00
Provozní doba terénního programu pondělí a středa (venkov) 8:30 –
11:00, úterý (Znojmo) 9:00 – 11:00, čtvrtek (Znojmo) 14:30 – 16:00

http://znojmo.podaneruce.cz/
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Znojmo
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Adresa
Jarošova 26, 669 02 Znojmo
Typ služby
Posláním poradny pro rodinu a mezilidské vztahy je poskytnutí odborné
psychologické pomoci lidem, kteří řeší problémy či
krizi především v manželském či partnerském vztahu, nebo hledají způsob
lepšího vzájemného soužití, či se obávají vzniku manželské krize, které
chtějí předejít. Dále pomáhá manželstvím ohrožených rozvratem, úpravou
vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, mezigeneračních
vztahů a jiných vztahů či osobních problémů.
Při poskytování služby je brán zřetel na individuální potřeby osob,
včetně respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv a
svobod.
Sociální služba je poskytována osobám od 18 let věku. Odborné
poradenství je poskytováno bez úhrady. Klient je objednán telefonicky,
e-mailem či po předchozí osobní návštěvě poradny.
Kontakty
Telefon - 515 224 317
E-mail - zn.poradna@cssznojmo.cz
Pracovní doba
Pondělí – pátek 7:00 – 15:30

http://cssznojmo.ic.cz/novy/sluzba9.php
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Znojmo
Oblastní charita Znojmo
Adresa
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
Typ služby
Poskytuje profesionální i dobrovolnou pomoc všem potřebným lidem v
oblasti sociální, zdravotní a humanitární.
Charitní služby – charitní poradna Znojmo, charitní ošetřovatelská
služba, charitní pečovatelská služba, denní stacionář, sociálně
terapeutická dílna pro osoby s duševním onemocněním, domácí hospicová
péče, domov pro matky a otce v tísni, terénní služby, osobní asistence,
rodinný sociální asistent, sociální rehabilitace, krizová pomoc pro
oběti domácího násilí.
Kontakty
Mgr. Evžen Adámek, ředitel – tel.: 604 294 175
Telefon – 515 220 768
E-mail – znojmo@znojmo.charita.cz

http://znojmo.charita.cz/
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Znojmo
Psychologická ambulance
při psychiatrickém oddělení Nemocnice Znojmo
Adresa
MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo
Typ služby
Psychologické vyšetření- diagnostika duševních poruch, vyšetření pro
potřeby OSSZ, individuální psychoterapie.
Denní stacionář – psychoterapie skupinová i individuální. Denní
stacionář zahrnuje 5-6 týdenní ambulantní intenzivní psychoterapeutický
program.
Kontakty
MUDr. Petra Hartová, primářka psychiatrického oddělení – tel.:
515 215 200, e-mail: petra.hartova@nemzn.cz
Telefon – 515 215 180, 515 215 197
Pracovní doba
Pondělí – pátek 7:00 – 15:30

http://nemzn.cz/uvod/os-17578/p1=21467
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Znojmo
Klub Coolna Znojmo
Adresa
Masarykovo náměstí 21, 669 02 Znojmo
Typ služby
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 11 – 26 let. Posláním
Klubu Coolna je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu
v životním způsobu dospívajících a mladých dospělých, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci. Prostřednictvím nabídky sociálních
služeb (vzdělávacích a volnočasových aktivit, poskytováním informací,
odborné pomoci a podpory) se snaží předcházet jejich sociálnímu
vyloučení.
Kontakty
Mgr. Robert Knebl, vedoucí služby
Telefon: 739 389 275,
E-mail: coolna.znojmo@charita.cz
Pracovní doba
Pondělí – pátek 13:00 – 19:00

http://www.klubcoolna.cz/znojmo/
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Znojmo
Klub Coolna Moravský Krumlov
Adresa
Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
Typ služby
Nízkoprahový klub pro děti a mládež. Služba si klade za cíl zlepšit
kvalitu života dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy
předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících
se způsobem jejich života. Umožnit jim lépe se orientovat v jejich
sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé
sociální situace.
Kontakty
Bc. et Bc. Martin Čapek, vedoucí sociální služby
Telefon: 739 389 274,
E-mail: coolna.mkrumlov@znojmo.charita.cz
Pracovní doba
Pondělí, úterý a čtvrtek 12:00 – 18:00, středa 14:00 – 16:00, pátek
12:00 – 16:00.

http://www.klubcoolna.cz/krumlov/
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Znojmo
Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo
Adresa
Jana Palacha 6, 669 02 Znojmo
Typ služby
Okresní metodik prevence zajišťuje specifickou prevenci rizikového
chování a realizaci preventivních opatření. Zajišťuje koordinaci a
metodickou podporu, individuální odborné konzultace, ve spolupráci se
školním metodikem prevence a dalšími pedagogy pomáhá řešit aktuální
problémy související s výskytem rizikového chování ve škole.
Kontakty
Mgr. Vladěna Spáčalová – tel.: 602 543 917,
Telefon – 515 260 077
E-mail: Pacalova@skolyjm.cz
Pracovní doba
Středa 7:00 – 16:30 nebo dle telefonické domluvy

http://www.ppp-znojmo.cz/index.php
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Znojmo
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové
Adresa
Zámek 1, 671 38 Višňové
Typ služby
Výchovný ústav Višňové pečuje o děti starší 15 let se závažnými
poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena
ochranná výchova. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné,
vzdělávací a sociální.
Kontakty
Mgr. Zdeněk Vichta, ředitel – tel.:515 300 837
Telefon – 721 095 311
E-mail – vumvisno@mboxzn.cz

http://www.vuvisnove.cz/
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Znojmo
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Adresa
nám. Armády 8, 669 02 Znojmo
Typ služby
Činnost tohoto oddělení se řídí zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení
zajišťuje tyto agendy – terénní sociální práce, sociální kuratela,
náhradní rodinná péče.
Kontakty
Mgr. Ivana Pluskalová, vedoucí oddělení – tel.: 515 216 534, e-mail:
ivana.pluskalova@muznojmo.cz
Ladislav Bartík, DiS., kurátor pro mládež – tel.: 515 216 566, e-mail:
ladislav.bartik@muznojmo.cz
Ilona Holcmanová, kurátor pro mládež – tel.: 515 216 571, e-mail:
ilona.holcmanova@muznojmo.cz
Mgr. Blanka Pinďáková, kurátor pro mládež – tel.: 515 216 565, e-mail:
blanka.pindakova@muznojmo.cz
Bc. Marek Špinar, kurátor pro mládež – tel.: 515 216 545, e-mail:
marek.spinar@muznojmo.cz
Pracovní doba
Pondělí a středa 7:30 – 17:00, úterý a čtvrtek 7:00 – 15:00, pátek 7:00
– 14:30

http://www.znojmocity.cz/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/os-4069
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Znojmo
Probační a mediační služba
Adresa
Rudoleckého 906/14, 669 02 Znojmo
Typ služby
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a
společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností
a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon
alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených,
ochranu komunity a prevenci kriminality.
Kontakty
Mgr. Marta Chromcová, vedoucí střediska
Telefon: 515 221 932, 727 873 132,
E-mail: mchromcova@pms.justice.cz

https://www.pmscr.cz/scripts/prodejna.php?id=170
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Znojmo
Městská policie Znojmo
Adresa
Jana Palacha 953/2, 669 02 Znojmo
Typ služby
Preventivní program se zaměřením na život v dopravě, bezpečné chování,
mezilidské vztahy, morálka a právo.
Kontakty
Mgr. Petr Hladký, manažer prevence kriminality – tel.:739 389 084, email: petr.hladky@mp.muznojmo.cz
Bc. Eva Smutná, preventista – tel.: 739 389 014, e-mail:
eva.smutna@mp.muznojmo.cz
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Znojmo
Středisko Podyjí Znojmo
Adresa
U Obří hlavy 7, 669 02 Znojmo
Typ služby
Středisko PODYJÍ Znojmo je součástí největší výchovné organizace u nás,
kterou je Junák – český skaut, z. s. Nabízí dětem a mládeži smysluplnou
náplň volného času, příležitost spolehnout se na partu kamarádů i sám
na sebe, pomáhá orientovat se v současném světě a usiluje o všestranný
rozvoj osobnosti.
Kontakty
Tomáš Holeček, vedoucí střediska – tel.: 736 220 744, e-mail:
junakznojmo@gmail.com
Eva Mikešová, zástupce vedoucího střediska – tel.: 608 639 360

http://www.znojmo.skauting.cz/
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Jihomoravský kraj
Linka bezpečí, z.s.
Adresa
Ústavní 95, 181 02 Praha 8 – Bohnice
Služby
Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc
dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí
pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a
problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty
z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.
Kontakty
Telefon: 266 727 979
Linka bezpečí kontakt: 116 111
E-mail: info@linkabezpeci.cz
pomoc@linkabezpeci.cz
chat: www.elinka.iporadna.cz

www.linkabezpeci.cz
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Jihomoravský kraj
Hope4kids, z.s. s působností v okresech JMK
Adresa
Vybíralova 969/2 Praha 9
Služby
Činnost Hope4kids, z.s. je rozdělena do dvou divizí:
Etické dílny® - primární prevence (preventivní programy primární
prevence na základních školách od 1. do 9. třídy s využitím
nejrůznějších didaktických metod, vzdělávání lektorů, webporadny pro
děti od 6-11 let: www.otazky4kids.cz a pro dospívající od 12-17 let:
www.otazky4teens.cz)
Tim 2,2 - vzdělávací služby křesťanům (kurzy a semináře, didaktické
pomůcky, křesťanský web pro děti)

Kontakty
Telefon: 281 926 563 (po-čt 8:00 - 14:00)
e-mail: info@hope4kids.cz

www.etickedilny.cz

