
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Adresář institucí  
nejen z oblasti prevence 

2018 

Vyškov, Bučovice, Slavkov u Brna 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

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  

 

 



Vyškov 
 

Maják – středisko volného času Vyškov,  

příspěvková organizace 
 

Adresa  

Brněnská 139/7, Vyškov  682 01 

 

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 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:novakova@svcvyskov.cz
http://www.majak-svcvyskov.cz/


 

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  

 



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  

 

  

  

  

 



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  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:tomas.gabriel@tiscali.cz


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 Petra Kolečkářová, pracovnice OSVaZ, tel.: 517 301 579, e-

mail: p.koleckarova@meuvyskov.cz  

o Eva Prošková, sociální pracovnice - referent sociálních 

věcí, tel.: 517 301 585, e-mail: e.proskova@meuvyskov.cz 

o 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. 

http://www.vyskov-mesto.cz/dp/id_ktg=10160&archiv=0&p1=107364
http://www.vyskov-mesto.cz/vismo/o_osoba.asp?id_org=18857&id_o=22424&p1=10254
mailto:j.martinkova@meuvyskov.cz
http://www.vyskov-mesto.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=18857&id_u=28072&p1=10254
http://www.vyskov-mesto.cz/vismo/o_osoba.asp?id_org=18857&id_o=16039&p1=10254
mailto:p.koleckarova@meuvyskov.cz
http://www.vyskov-mesto.cz/vismo/o_osoba.asp?id_org=18857&id_o=1086&p1=10254
mailto:e.proskova@meuvyskov.cz
http://www.vyskov-mesto.cz/bc-magda-nebojsova/o-49218
mailto:m.nebojsova@meuvyskov.cz


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 sociálně-

právní 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. 

http://www.vyskov-mesto.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=18857&id_u=9085&p1=10254
http://www.vyskov-mesto.cz/vismo/o_osoba.asp?id_org=18857&id_o=18639&p1=10254
mailto:i.zouharova@meuvyskov.cz


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  

 

 
 

 

 



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  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:v.legnerova@meuvyskov.cz


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  300,- / os. / rok  

kolektivní členství v klubu  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  

 

mailto:paprsek.vy@seznam.cz


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.paprsek-

vyskov.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  

 

mailto:lenka.zampachova@paprsek-vyskov.cz
mailto:pujcovna.vy@seznam.cz


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  

 
 

 

mailto:lada.bastlova@paprsek-vyskov.cz
mailto:pujcovna.vy@seznam.cz


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  

 

 



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: 156 (linka tísňového volání - zdarma) 

pevná linka: 517 301 150 (velitel) 

pevná linka: 517 301 156 

mobilní: 603 527 833 (přijímá i SMS) 

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

http://www.vyskov-mesto.cz/mp.asp 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

mailto:mp@meuvyskov.cz
mailto:p.sedlacek@meuvyskov.cz
http://www.vyskov-mesto.cz/mp.asp


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. 

 

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 

http://www.piafa.cz/


 

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  

 

http://www.piafa.cz/


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  

 

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 

Mgr. Magda Chytilová, metodik prevence, pracoviště Blansko 

telefon: 516 418 431 

e-mail: chytilova@opppvyskov.cz 

mailto:brandysova@opppvyskov.cz
mailto: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 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:janickova@opppvyskov.cz


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  

 

 

 

 

 

 

 

 



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 12.30 - 16.30  

út 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30 

st 8.00 – 12.00 

čt 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30   

pá 8.00 – 12.00 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 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:skalicka@psycholog.eu
mailto:filova@psycholog.eu


 
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/ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.kc.vys.cz/


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/. 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcradost.cz/
http://www.mcradost.cz/


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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:poradna@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. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:ddmslavkov@tiscali.cz
http://www.ddmslavkov.cz/


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  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



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                 8:00 -12:00  hod.       13:00 – 16:00 

hod 

Úterý a čtvrtek                   9:00 -12:00 hod. 

 

www.hodonin.charita.cz 
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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                 9:00 - 12:00 hod.               13:00 – 17:00 

hod. 

Středa                   9:00 - 12:00 hod.               13:00 – 16:00 

hod. 

 

www.hodonin.charita.cz 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:poradna.bucovice@hodonin.charita.cz
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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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iqrs.cz/


 

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  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.rousinov.cz/centra


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 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.acbucovice.webnode.cz/


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 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



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 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:intervencni-centrum@spondea.cz
http://www.spondea.cz/
http://www.ic-brno.cz/


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  8-16 

     

www.spondea.cz  
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