
ADRESÁŘ sociálních služeb  
v Jihomoravském kraJi



Tento adresář vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován 
z evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Vážení přátelé, uživatelé a uživatelky sociálních služeb,

dostává se Vám do rukou adresář sociálních služeb na území Jihomoravského kraje.

Adresář je sestaven tak, aby co nejvíce sloužil lidem, kteří se potřebují zorientovat v nabídce sociálních 
služeb na území kraje. Jeho úkolem je nabídnout základní informace o organizaci, jež dokáže pomoci 
při řešení konkrétního problému. 

Kvalitní sociální služby by měly být poskytovány tak, aby byly co nejblíže, bez nadměrných ztrát času 
a současně finančně dostupné. To je možné pouze tehdy, když jsou co nejvíce přizpůsobeny potřebám 
uživatelů a uživatelek. Přitom je třeba zachovat rovný přístup příslušníků sociálně ohrožených 
skupin obyvatel. Důležitá je rovněž znalost možností poskytovatelů služeb – nestátních neziskových 
organizací, obcí či kraje.

Způsobem, jak na úrovni obcí a krajů ovlivnit sociální služby aby odpovídaly místním zvláštnostem 
i potřebám jednotlivých občanů, se zabývá plánování sociálních služeb.

Jihomoravský kraj se plánováním sociálních služeb zabývá již od roku 2007. V současné době 
uskutečňuje s využitím evropských prostředků dvouletý projekt s názvem „Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb v Jihomoravském kraji“. Jedním z výstupů projektu je tento adresář.

Víme, že adresář nemůže být nikdy vyčerpávající. bude potřeba doplňovat nové údaje. 
Proto budeme vděčni za Vaši spolupráci. Jakékoliv připomínky či doplnění prosím směřujte 
na následující e-mail: blesova.martina@kr-jihomoravsky.cz 

Adresář je ke stažení nebo zdarma k vyzvednutí v tištěné podobě:

1. na adrese www.kr-jihomoravsky.cz nebo www.socialnisluzby-jmk.cz

2.  na sekretariátu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, žerotínovo nám. 3/5, 
601 82 brno.

PhDr. Jiří Altman 
člen Rady Jihomoravského kraje
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sociální PoRADensTVí
sociální poradenství poskytuje informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Zahrnuje základní sociální 
poradenství a odborné sociální poradenství. 

a) základní sociální poradenství napomáhá osobám řešit jejich nepříznivou sociální situaci a je poskytováno ve všech 
zařízeních sociálních služeb

b) odborné sociální poradenství poskytuje osobám informace potřebné k řešení jejich nepříznivé sociální situace se 
zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob, zahrnuje také sociální práci s osobami, jejichž způsob 
života může vést ke konfliktu se společností. součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

sociální PÉČe
služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim zapojení 
do běžného života společnosti.

osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení. Je poskytovaná bez časového omezení, v přirozeném prostředí osob. Jedná se 
především o pomoc v oblasti osobní péče, péče o domácnost, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Podstatou služby je pomoc lidem v oblasti osobní péče a péče o domácnost v rozsahu předem dohodnutých běžných 
každodenních úkonů, aby umožnila člověku setrvat ve vlastním domácím prostředí a zachovat kvalitu jeho života. 

Tísňová péče je nepřetržitá hlasová a elektronická komunikace s osobami, kteří jsou v důsledku snížené soběstačnosti 
a zdravotního stavu, vystaveni stálému, vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života - v případě náhlého zhoršení 
jejich zdravotního stavu nebo schopností. cílem služby je umožnit setrvání lidem ve vlastním domácím prostředí při 
maximálním snížení rizika poškození jejich zdraví.

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou určeny osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo 
zdravotního stavu v oblasti orientace nebo komunikace. cílem služby je pomoc uživateli při uplatňování práv a obstarávání 
osobních záležitostí.

o SociÁlních SlužbÁch
sociální služba je podle zákona č. 108/2006 sb. definovaná jako činnost nebo soubor činností zajišťujících 
pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

sociální služby:
• pomáhají zapojit se do života společnosti
• působí preventivně před vyloučením
• snižují zdravotní a sociální rizika související se životem klientů
• podporují aktivitu a samostatnost 
• vychází z individuálních potřeb uživatelů
• respektují lidskou důstojnost, lidská práva a základní svobody
• jsou poskytovány jedincům, rodinám i skupinám obyvatel 

sociální služby se poskytují jako služby:
• pobytové  - spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb
• ambulantní  - klient dochází nebo je doprovázen či dopravován do zařízení sociálních služeb,  
   součástí služby není ubytování
• terénní  - poskytované v přirozeném prostředí klienta

Zákon č. 108/2006 sb. dělí sociální služby do tří hlavních kategorií:
• sociální poradenství
• služby sociální péče
• služby sociální prevence
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Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění. Podstatou služby je pomoc 
s vedením domácnosti, výchovná, vzdělávací, aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytovou službou poskytovanou osobám, které celodenně pečují 
o člověka se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. cílem služby 
je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení. Jedná se kombinaci služeb, jejichž podstatou je aktivizace uživatelů, podpora 
fyzické a psychické soběstačnosti a udržení či zlepšení celkové kvality jejich života.

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního 
postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním. Základem služby jsou terapeutické, aktivizační a výchovné 
aktivity poskytované s cílem podpory soběstačnosti uživatelů při péči o vlastní osobu a stabilizace či zlepšení kvality jejich 
života s důrazem na aktivitu a možnost zapojení se do běžného života

Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního 
postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním. Základem služby jsou terapeutické, aktivizační a výchovné 
aktivity poskytované s cílem podpory soběstačnosti uživatelů při péči o vlastní osobu a stabilizace či zlepšení kvality jejich 
života s důrazem na aktivitu a samostatnost.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kromě ubytování, 
stravování a pomoci při péči o vlastní osobu, služba rozvíjí soběstačnost klientů, nabízí sociálně terapeutické, aktivizační 
činnosti a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Domovy pro seniory jsou pobytovou sociální službou umožňující prožití důstojného a aktivního života, který vzhledem 
k věku, zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti uživatelé nemohou nebo nechtějí prožít ve svém domácím prostředí. 
Kromě ubytování, stravování a pomoci při péči o vlastní osobu, služba podporuje soběstačnost klientů, nabízí sociálně 
terapeutické, aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického 
duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám s různými typy demencí, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění. služba umožňuje uživatelům prožití důstojného a aktivního života, který 
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti nemohou nebo nechtějí prožít ve svém domácím prostředí. 
Kromě ubytování, stravování a pomoci při péči o vlastní osobu, služba rozvíjí soběstačnost klientů, nabízí sociálně 
terapeutické, aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 
postižení nebo chronického onemocnění. Má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení, které pro uživatele 
představuje domov, je součástí běžné zástavby a jeví všechny znaky běžného bytu a jeho provozu.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

sociální PReVence
služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím ohroženy z důvodu krizové sociální 
situace, životních návyků, způsobu života vedoucího ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícího prostředí 
a ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání 
jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Raná péče je terénní, případně ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně 
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. služba je zaměřena na podporu 
rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Telefonická krizová pomoc představuje terénní službu poskytovanou na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí 
v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami.

Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace 
způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím.
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Azylové domy jsou pobytovou službou poskytovanou na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se 
ztrátou bydlení. služba zajišťuje ubytování, pomoc při zajištění stravy, při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby pro osoby do 26 let věku, které opouštějí ústavní zařízení a jiná pobytová 
zařízení a nejsou schopni řešit svoji nepříznivou situaci sami. cílem služby je podpora samostatnosti, osobního rozvoje, 
dovedností a schopností uživatelů vést samostatný život a zapojit se do života běžné společnosti. Způsob poskytování 
sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám klientů. 

kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám závislým nebo 
ohroženým závislostí na návykových látkách. služba poskytuje sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, obstarávání osobních záležitostí a poskytuje podmínky pro osobní hygienu. cílem služby je snižování sociálních 
a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se 
nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními 
silami. služba nabízí poskytnutí ubytování, stravu nebo pomoc při jejím zajištění, sociálně terapeutické činnosti a pomoc 
při obstarávání osobních záležitostí.

intervenční centra poskytují bezprostřední i následnou psychologickou, zdravotní, sociální a právní pomoc osobám 
ohroženým násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob obývajících společné obydlí. sociální služba 
v intervenčním centru je poskytovaná jako služba ambulantní, terénní nebo pobytová. Je-li poskytována pobytovou 
formou, pak zahrnuje také ubytování a stravu, nebo pomoc při jejím zajištění. 

nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. služba obsahuje 
pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let 
ohroženým společensky nežádoucími jevy. cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních 
a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním 
a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly odvykací léčbu, podrobují se jí nebo abstinují. cílem služby 
je podporovat klienta v jeho schopnosti žít bez závislosti a začlenit se do společnosti.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, 
u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami překonat. 
služba podporuje zdravou (fungující) rodinu výchovnými a vzdělávacími aktivitami pro děti a rodiče.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě terénní služby 
poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. 
služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické 
činnosti a dále pomoc při obstarávání osobních záležitostí uživatelů.

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 
postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na trhu práce. Jejich účelem je podpora zdokonalování pracovních 
návyků a dovedností podporujících soběstačnost a začlenění do společnosti. 

Terapeutické komunity poskytují časově omezené pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby 
s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o změnu životního stylu a začlenění do běžného života.

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy. služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných 
psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené 
skupiny. cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. 

Sociální rehabilitace zajišťuje podporu osobám, které potřebují pomoc v dosažení samostatnosti, soběstačnosti, a to 
rozvojem jejich schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem nezbytných činností pro samostatný život.
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oRiEnTAcE V ADRESÁŘi
V tomto adresáři naleznete základní informace o sociálních službách registrovaných podle zákona č. 108/2006 sb., 
o sociálních službách, které jsou poskytovány na území Jihomoravského kraje. 

Je strukturován tak, aby zlepšil orientaci v nabídce sociálních služeb, zvýšil tak jejich dostupnost pro každého, kdo se 
nachází v obtížné životní situaci a nabídl možnost volby - na koho, případně kam se se svým problémem obrátit. 

Adresář je členěn do 4 hlavních kapitol – podle cílových skupin, pro které organizace poskytují své služby:

• Senioři

• osoby se zdravotním postižením

• Děti, mládež a rodiny

• osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi

 

služby pro každou cílovou skupinu jsou členěny podle okresů (barevné rozlišení) a dále dle obcí s rozšířenou působností 
(boční záložky). 

Údaje o jednotlivých organizacích zahrnují informace o poskytovateli, statutárním zástupci poskytovatele, dále je uveden 
název zařízení, druh poskytované služby, vymezení cílové skupiny a kontaktní údaje - viz následující tabulka:

Údaje v adresáři vychází z Registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

sociální služby jsou v adresáři řazeny podle sídla zařízení, v němž jsou poskytovány, bez ohledu na působnost služby.

Poskytovatel
statutární zástupce:  

název zařízení
druh služby cílová skupina

adresa

telefon

email

web
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SociÁlní Služby PRo SEnioRy
stáří je přirozenou fází lidského života, která je však spojena se zvýšenými nároky na zdravotní a sociální péči, neboť 
postupně dochází ke ztrátě soběstačnosti, roste závislost na dalších osobách a sociálních službách.

Pro seniory jsou v Jihomoravském kraji poskytovány následující služby:

Azylové domy

centra denních služeb 

Denní stacionáře 

Domovy pro seniory 

Domovy se zvláštním režimem 

chráněné bydlení

kontaktní centra

krizová pomoc

nízkoprahová denní centra

odborné sociální poradenství 

odlehčovací služby 

osobní asistence 

Pečovatelská služba 

Průvodcovské a předčitatelské služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Sociální rehabilitace

Sociálně terapeutické dílny 

Telefonická krizová pomoc

Terénní programy

Tlumočnické služby
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní pečovatelská služba blansko
pečovatelská služba senioři

sadová 149/2, 678 01 blansko 1

516 410 825

chps.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

linka důvěry blansko
telefonická krizová pomoc senioři

Komenského 2366/19, 678 01 blansko 1

516 417 351

soslinka.blansko@caritas.cz

http://www.blansko.caritas.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

odlehčovací služba
odlehčovací služby senioři

sadová 149/2, blansko, 678 01 blansko 1

731 405 507

hana.stloukalova@caritas.cz

http://www.blansko.caritas.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

okno dokořán blansko
krizová pomoc senioři

terénní programy senioři

Komenského 2366/19, 678 01 blansko 1

516 417 351

krizovapomoc.blansko@caritas.cz
teren.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Pěkná modrá Doubravice
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením senioři

soukopovo náměstí 91, 679 11 Doubravice nad svitavou

515 538 565

peknamodra.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

SPonA blansko
terénní programy senioři

Komenského 2366/19, 678 01 blansko 1

516 417 351

spona.blansko@caritas.cz

http://www.blansko.caritas.cz

SEnioŘi
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Domov pro seniory černá hora, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Věra Veselá

Domov pro seniory černá hora, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

Zámecká 1, 679 21 Černá hora

516 426 441

ddch@ddch.cz 

http://www.domovch.cz 

Město Adamov
statutární zástupce:  vedoucí územně samosprávného celku: 

starosta obce

Pečovatelská služba města Adamova
pečovatelská služba senioři

Pod horkou 101/2, 679 04 Adamov 1

516 499 624

social@adamov.cz 

http://www.adamov.cz

Město blansko
statutární zástupce:  vedoucí územně samosprávného celku: 

starosta obce

Pečovatelská služba Města blansko
pečovatelská služba senioři

nám. Republiky 1316/1, 678 01 blansko 1

516 775 513

cipkova@blansko.cz 

http://www.blansko.cz 

Městys Jedovnice
statutární zástupce:  vedoucí územně samosprávného celku: 

starosta obce

Dům s pečovatelskou službou
pečovatelská služba senioři

Zahradní 699, 679 06 Jedovnice

516 528 211

tajemnice@jedovnice.cz

http://www.jedovnice.cz

obec Petrovice
statutární zástupce:  vedoucí územně samosprávného celku: 

starosta obce

Pečovatelská služba Petrovice
pečovatelská služba senioři

Petrovice 44, 679 02 Rájec-Jestřebí

516 833 208 
723 868 805 

ou.petrovice@seznam.cz

http://www.oupetrovice.cz 

oblastní spolek českého červeného 
kříže blansko
statutární zástupce:  ředitel: Jiří Kučera 

správní rada: ing. Anna sedláková 
správní rada: Jaroslav Jura

Pečovatelská služba českého 
červeného kříže blansko
pečovatelská služba senioři

sadová 149/2, 678 01 blansko 1

516 418 624

blansko@cervenykriz.eu 

www.cck-blansko.cz 

SEnioŘi
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SEnioR centrum blansko, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. lenka Dražilová

SEnioR centrum blansko, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

Pod sanatorkou 2363/3, 678 01 blansko 1

516 410 206

ddblansko@ddblansko.cz

http://www.ddblansko.cz

Svaz tělesně postižených v české republice, 
o.s. okresní organizace blansko
statutární zástupce:  ředitel: Josef hrnčíř

Svaz tělesně postižených v české 
republice, o.s., okresní organizace
sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

Čapkova 1302/6, 678 01 blansko 1

516 411 117

petrkrejci@post.cz

http://www.svaztp.cz

SEnioŘi
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cAniS - hiPo - lAMoTERAPiE, o.s.
statutární zástupce:  ředitelka: Yvona okáčová
přípravný výbor: JuDr. Přemysl okáč
přípravný výbor: bc. Yvonne hanáková, Dis.

Sdružení lamák 
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením senioři

Ústup 39, 679 74 olešnice na Moravě

737 195 243

sdruzeni.lamak@seznam.cz

http://farmaulamaka.webnode.cz

centrum sociálních služeb města 
letovice, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo Kubín

centrum sociálních služeb města 
letovice, příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

J. haška 1082/12, 679 61 letovice

516 481 200

kubin@cssletovice.cz 

www.cssletovice.cz 

centrum sociálních služeb města 
letovice, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo Kubín

centrum sociálních služeb města 
letovice, příspěvková organizace
pečovatelská služba senioři

J. haška 1082/12, 679 61 letovice

516 481 251

randulova@cssletovice.cz 

www.cssletovice.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní poradna
odborné sociální poradenství senioři

u lázní 1734, 680 01 boskovice

516 411 583

poradna.boskovice@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Městská správa sociálních služeb
statutární zástupce:  ředitel: bc. Marie sáňková

Domov pro seniory
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

sadová 1091/18, 680 01 boskovice

516 452 686

msss@boskovice.cz 

http://www.msssboskovice.cz 

Městská správa sociálních služeb
statutární zástupce:  ředitel: bc. Marie sáňková

Pečovatelská služba
pečovatelská služba senioři

havlíčkova 2126/19, 680 01 boskovice

516 452 283

kutilova.msss@boskovice.cz 

http://www.msssboskovice.cz 

SEnioŘi



bl
an

sk
o

15

bo
sk

ov
ic

e

ProDeep, o.s.
statutární zástupce:  předseda: ing. Adéla Kolouchová

ProDeep, o.s.
průvodcovské a předčitatelské služby senioři

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením senioři

Antonína navrátila 1219/13, 680 01 boskovice

516 453 339 
606 704 831

info@prodeep.cz

http://www.prodeep.cz

SEnioŘi



br
no

-m
ěs

to
br

no

16

A kluby čR, o.p.s.
statutární zástupce:  správní rada: Mgr. Věra nováková 

správní rada: Tomáš Dresler 
správní rada: Petr Janačík

centrum podpory a zaměstnanosti
odborné sociální poradenství senioři

Křenová 204/62b, brno-střed, Trnitá, 602 00 brno 2

541 247 233

akluby@akluby.cz 

http://www.akluby.cz 

A kluby čR, o.p.s.
statutární zástupce:  správní rada: Mgr. Věra nováková 

správní rada: Tomáš Dresler 
správní rada: Petr Janačík

Terapeutické centrum Rokycanova
kontaktní centra senioři

Rokycanova 530/48, židenice, 615 00 brno 15

541 247 233

akluby@akluby.cz 

http://www.akluby.cz 

bETÁniE - křesťanská pomoc
statutární zástupce:  správní rada: Mgr. Pavla Váňová 

správní rada: Vladimíra burgetová 
správní rada: PhDr. Václav Štěpánek 
správní rada: ing. Vojtěch Doležal 
správní rada: Vlastimil břicháček

betánie - křesťanská pomoc, 
pečovatelská služba
pečovatelská služba senioři

Joštova 141/7, brno-město, 602 00 brno 2

532 162 300 
532 162 301

kubikova.betanie@seznam.cz 

http://www.betanie.eu

brigancia, o.s.
statutární zástupce:  správní rada: Dana Čábelková
správní rada: bohdana Molíková

Pečovatelská služba brigancia
pečovatelská služba senioři

bartákova 2251/9, líšeň, 628 00 brno 28

737 574 824

info.brigancia@seznam.cz 

http://www.brigancia.cz

centrum pro rodinu a sociální péči
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. Vít Janků

centrum pro rodinu a sociální péči
sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

Josefská 516/1, brno-město, 602 00 brno 2

542 217 464

crsp.brno@centrum.cz 

http://www.crsp.cz 

bETÁniE - křesťanská pomoc
statutární zástupce:  správní rada: Mgr. Pavla Váňová 

správní rada: Vladimíra burgetová 
správní rada: PhDr. Václav Štěpánek 
správní rada: ing. Vojtěch Doležal 
správní rada: Vlastimil břicháček

Dům důstojného stáří
domovy pro seniory senioři

borky 1004/7, Maloměřice, 614 00 brno 14

545 230 775

dds.brno@volny.cz 

http://www.betanie.eu

SEnioŘi
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centrum služeb pro sluchově 
postižené, občanské sdružení
statutární zástupce:  Rada cesPo, o.s. předseda: Petr novák
Rada cesPo, o.s. první místopředseda: Milan holub

cESPo, o.s.
sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

Křenová 67, brno-město, 602 00 brno 2

733 646 600

cESPo.ul@seznam.cz

http://www.cespo.eu

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Manželská a rodinná poradna
odborné sociální poradenství senioři

starobrněnská 289/7, brno-město, 602 00 brno 2

542 214 547
542 212 430

bethesda@volny.cz 

http://www.css.brno.cz

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Manželská a rodinná poradna
odborné sociální poradenství senioři

buzkova 2133/43, židenice, 615 00 brno 15

548 533 290
548 538 338

rodin.poradna@volny.cz

http://www.css.brno.cz

concoRDiA bonum brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Jaroslav Řezáč

Domov pro seniory-Domov sv. 
ludmily, občanské sdružení concordia 
bonum brno
domovy pro seniory senioři

Táborská 684/190, židenice, 615 00 brno 15

548 216 386
548 212 248
548 212 247

druzstvo.concordia@volny.cz

http://www.domovludmila.w1.cz

česká katolická charita
statutární zástupce:  ředitel: ing. Jaroslav Dufek

česká katolická charita 
charitní domov brno
domovy pro seniory senioři

Grohova 516/18, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

549 240 501

chdgrohova@volny.cz

http://www.ckch.cz

český klub nedoslýchavých hElP
statutární zástupce:  předseda: ing. Zdeněk Kašpar 

místopředseda: ing. Jaroslav borýsek 
ekonom: Dagmar Macháčková

Poradenské středisko českého klubu 
nedoslýchavých hElP  
odborné sociální poradenství senioři

sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

běhounská 2/22, brno-město, 602 00 brno 2

541 240 381

cknh.audiocentrum@seznam.cz

http://www.audiohelp.cz
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Diakonie čcE - středisko v brně
statutární zástupce:  správní rada: hana Prchalová 

správní rada: eva Musilová 
ředitel: Mgr. Jan soběslavský

centrum denních služeb brno
centra denních služeb senioři

hrnčířská 894/27, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

541 248 401

cds.brno@diakoniecce.cz 

http://brno.diakoniecce.cz 

Diakonie čcE - středisko v brně
statutární zástupce:  správní rada: hana Prchalová 

správní rada: eva Musilová 
ředitel: Mgr. Jan soběslavský

Diakonie čcE - středisko v brně
pečovatelská služba senioři

hrnčířská 894/27, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

549 242 279

ps.brno@diakoniecce.cz 

http://brno.diakoniecce.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Azylový dům pro muže brno
azylové domy senioři

Karlova 628/61, Maloměřice, 614 00 brno 14

545 213 442

dcb.brno@caritas.cz 

http://www.charitabrno.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

celsuz - odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství senioři

třída Kpt. Jaroše 1928/9, brno-střed, Černá Pole, 
602 00 brno 2

538 700 940

alena.gottwaldova@caritas.cz
jana.knoflickova@caritas.cz 

http://www.dchbrno.caritas.cz/celsuz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Denní a přechodný pobyt brno
odlehčovací služby senioři

strnadova 2414/14, líšeň, 628 00 brno 28

544 234 033

dpp.brno@caritas.cz 

http://www.brno.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Domov pokojného stáří kamenná brno
domovy pro seniory senioři

Kamenná 204/29, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 213 266

dpsk.brno@caritas.cz 

http://www.brno.caritas.cz 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

FiliP osobní asistence, brno
osobní asistence senioři

Gorkého 79/34, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

736 522 882

filip.brno@caritas.cz

http://www.brno.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

chPS - brno - charitní pečovatelská 
služba
pečovatelská služba senioři

žižkova 504/3, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

545 230 178

chps.brno@caritas.cz 

http://www.brno.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

chráněné bydlení sv. Anežky, brno
chráněné bydlení senioři

žižkova 504/3, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

545 230 178

chba.brno@caritas.cz 

http://www.brno.caritas.cz 

Domov pro seniory Foltýnova, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. Květuše bartošová

Domov pro seniory Foltýnova, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

Foltýnova 1008/21, bystrc, 635 00 brno 35

546 224 275
546 220 040
733 131 396

dpdfoltynova@volny.cz
dsfoltynova@volny.cz

http://www.fol.brno.cz 

Domov pro seniory holásecká, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Tomáš Dvořáček

Domov pro seniory holásecká, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

holásecká 864/33, Tuřany, 620 00 brno 20

532 197 111

asistent@hol.brno.cz 

http://www.hol.brno.cz 

Domov pro seniory kociánka, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Tomáš Říčný

Domov pro seniory kociánka, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

Kociánka 1/8, brno-Královo Pole, sadová, 612 00 brno 12

531 023 110

info@koc.brno.cz 

http://www.koc.brno.cz 
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Domov pro seniory koniklecová, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. iva Záhorová

Domov pro seniory koniklecová, 
příspěvková oragnizace
domovy pro seniory senioři

Koniklecová 442/1, nový lískovec, 634 00 brno 34

547 219 283

dpdkoniklecova@volny.cz 

http://www.kon.brno.cz 

Domov pro seniory kosmonautů, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: bc. Jiří Daniel

Domov pro seniory kosmonautů, 
příspěvková organizace
domovy se zvláštním režimem senioři

ulice Kosmonautů 548/21, starý lískovec, 625 00 brno 25

547 218 047

info@kos.brno.cz 

http://www.kos.brno.cz 

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: RnDr. Mgr. helena Valkounová

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři 

domovy se zvláštním režimem senioři 

Mikuláškovo náměstí 706/20, starý lískovec, 
625 00 brno 25

547 139 300

ddmikulaskovo@centrum.cz 

http://www.min.brno.cz 

Domov pro seniory okružní, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. barbora Dvořáková

Domov pro seniory okružní, 
příspěvková organizace
centra denních služeb senioři 

domovy pro seniory senioři 

okružní 832/29, brno-sever, lesná, 638 00 brno 38

548 526 491

info@okr.brno.cz 

http://www.okr.brno.cz 

Domov pro seniory Podpěrova, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: JuDr. Vlasta hrabcová

Domov pro seniory Podpěrova, 
příspěvková organizace
centra denních služeb senioři

domovy pro seniory senioři

Podpěrova 501/4, Medlánky, 621 00 brno 21

541 227 387
739 094 230

info@pod.brno.cz

www.pod.brno.cz

Domov pro seniory Věstonická, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Josef Kudlička MbA

Domov pro seniory Věstonická, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

Věstonická 4304/1, brno-Vinohrady, židenice, 
628 00 brno 28

544 121 511

info@ves.brno.cz 

http://www.ves.brno.cz 
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Domov pro seniory Vychodilova, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. Petr němec csc.

Domov pro seniory Vychodilova, 
příspěvková organizace
centra denních služeb senioři

domovy pro seniory senioři

Vychodilova 3077/20, žabovřesky, 616 00 brno 16

549 254 771

reditel@vyc.brno.cz 

http://www.vyc.brno.cz 

Gabriela o.s.
statutární zástupce: 
předsedkyně Rady sdružení: JuDr. Jitka smejkalová
místopředsedkyně Rady sdružení: bc. lucie Rybáková
člen Rady sdružení: bohumil bradáč
členka Rady sdružení: Terezie Jakešová
členka rady sdružení: MuDr. Regina slámová

hospic sv. Alžběty
odborné sociální poradenství senioři

Kamenná 207/36, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 214 761

poradna@hospicbrno.cz

http://www.hospicbrno.cz

Gabriela o.s.
statutární zástupce: 
předsedkyně Rady sdružení: JuDr. Jitka smejkalová
místopředsedkyně Rady sdružení: bc. lucie Rybáková
člen Rady sdružení: bohumil bradáč
členka Rady sdružení: Terezie Jakešová
členka rady sdružení: MuDr. Regina slámová

hospic sv. Alžběty
odlehčovací služby senioři

Kamenná 207/36, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 214 761

dom.hospic@hospicbrno.cz
petra.stavkova@hospicbrno.cz

http://www.hospicbrno.cz

hewer - občanské sdružení
statutární zástupce:  představenstvo: Vladimír Mocek

Středisko osobní asistence brno
osobní asistence senioři

Vídeňská 291/89, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

736 505 555

brno@pecovatel.cz

http://www.pecovatel.cz

liga vozíčkářů
statutární zástupce:  ředitel: Zdeněk Škaroupka 

správní rada: ing. Daniel líbezný 
správní rada: RnDr. Pavel Minařík 
správní rada: Mgr. Šárka Reichmannová 
správní rada: ing. Dana Růžičková 
správní rada: Markéta Velebová

liga vozíčkářů
odborné sociální poradenství senioři

bzenecká 4226/23, brno-Vinohrady, židenice, 
628 00 brno 28

537 021 490

poradna@ligavozic.cz 

http://www.ligavozic.cz

Maltézská pomoc
statutární zástupce:  správní rada: Dr. bedrich schwarzenberg 

ředitel: ing. Jiří Juda

Maltézská pomoc, o.p.s., centrum brno 
osobní asistence senioři

bratislavská 183/2, brno-střed, Zábrdovice, 
602 00 brno 2

736 620 893

marketa.studena@maltezskapomoc.cz

http://www.maltezskapomoc.cz
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Maltézská pomoc
statutární zástupce:  správní rada: Dr. bedrich schwarzenberg 

ředitel: ing. Jiří Juda

Maltézská pomoc, o.p.s., centrum brno 
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením senioři

bratislavská 183/2, brno-střed, Zábrdovice, 
602 00 brno 2

542 220 199

dr.caha@centrum.cz

http://www.maltezskapomoc.cz

nADĚJE o.s.
statutární zástupce:  předseda: Mgr. ilja hradecký

Dům naděje brno-bohunice
denní stacionáře senioři

domovy pro seniory senioři

pečovatelská služba senioři

Arménská 568/4, bohunice, 625 00 brno 25

547 240 909 - denní stacionáře
547 210 904 - domovy pro seniory
544 210 843 - pečovatelská služba

brno@nadeje.cz

http://www.nadeje.cz

nADĚJE o.s.
statutární zástupce:  předseda: Mgr. ilja hradecký

Dům naděje brno-Řečkovice
denní stacionáře senioři

domovy pro seniory senioři

hapalova 1488/20, Řečkovice, 621 00 brno 21

549 215 177 - denní stacionáře
549 273 746 - domovy pro seniory

brno@nadeje.cz

http://www.nadeje.cz

nADĚJE o.s.
statutární zástupce:  předseda: Mgr. ilja hradecký

Dům naděje brno-Vinohrady
denní stacionáře senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

Velkopavlovická 4186/13, brno-Vinohrady, židenice, 
628 00 brno 28

544 234 687 - denní stacionáře
544 234 688 - domovy se zvláštním režimem

brno@nadeje.cz

http://www.nadeje.cz

nADĚJE o.s.
statutární zástupce:  předseda: Mgr. ilja hradecký

Dům pokojného stáří brno-královo Pole
domovy pro seniory senioři

Ptašínského 316/13, brno-Královo Pole, Ponava, 
602 00 brno 2

541 422 278

brno@nadeje.cz

http://www.nadeje.cz

národní rada osob se zdravotním 
postižením čR, o.s.
statutární zástupce:  představenstvo: Václav Krása 

představenstvo: Mgr. Jiří Morávek

Poradna nRZP čR pro Jihomoravský kraj 
odborné sociální poradenství senioři

cejl 892/32, brno-střed, Zábrdovice, 602 00 brno 2

543 214 111
542 214 110 

poradnabrno@nrzp.cz

http://www.poradnaprouzivatele.cz
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nazaria, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitel: eva langerová

Pečovatelská služba nazaria
pečovatelská služba senioři

Kubelíkova 978/19, líšeň, 628 00 brno 28

723 818 939 
774 109 539 

nazaria@seznam.cz 

http://www.nazaria.cz

občanská poradna brno
statutární zástupce:
předsedkyně výboru: ing. blanka Přikrylová
ředitel: Mgr. David Macek

občanská poradna brno
odborné sociální poradenství senioři

Anenská 10/10, brno-střed, staré brno, 602 00 brno 2

545 241 828

poradna.brno@volny.cz 

http://www.poradnabrno.eu 

občanské sdružení noVÝ PRoSToR
statutární zástupce: 
představenstvo: Dagmar Kocmánková
představenstvo: Robert sztarovics

Denní centrum nP
sociální rehabilitace senioři

Příční 111/4, brno-střed, Zábrdovice, 602 00 brno 2

545 217 297

hana.petruchova@novyprostor.cz

http://www.novyprostor.cz

oblastní spolek českého červeného 
kříže brno-město
statutární zástupce:
ředitel: ivana holásková 
představenstvo: MuDr. bronislav hnilička

odlehčovací služby
odlehčovací služby senioři

ondřeje Veselého 471/5a, slatina, 627 00 brno 27

549 241 992

cck@cck-brno.cz 

http://www.cck-brno.cz 

Právní občanská poradna Dialog, o.s.
statutární zástupce:
představenstvo: Mgr. Miroslava lattenbergová
představenstvo: JuDr. Jiří Rybák

Právní občanská poradna Dialog, o.s.
odborné sociální poradenství senioři

nerudova 321/7, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

541 552 411
721 240 002

poradna@poradnadialog.cz 

http://www.poradnadialog.cz

Rada seniorů české republiky, o.s.
statutární zástupce:  představenstvo: RsDr. Zdeněk Pernes 

představenstvo: prof. Jan solich

Rada seniorů české republiky, o.s. 
regionální pracoviště brno
odborné sociální poradenství senioři

Malinovského náměstí 603/4, brno-město, 602 00 brno 2

542 139 414

poradna.brno@rscr.cz

http://www.rscr.cz
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Sanus brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Taťána hodinářová

Sanus brno
odlehčovací služby senioři

pečovatelská služba senioři

Štefánikova 588/63a, brno-Královo Pole, Ponava, 
612 00 brno 12

545 227 653 - odlehčovací služby
549 229 999 - pečovatelská služba

sanus.brno@atlas.cz 

http://www.sanusbrno.com 

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

odbor sociálních služeb
pečovatelská služba senioři

Ptašínského 312/9, brno-Královo Pole, Ponava, 
602 00 brno 2

541 428 410

voss.hajkova@seznam.cz 

http://www.brno.cz

Statutární město brno
statutární zástupce:  
 vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

odbor pečovatelské služby ÚMč 
brno-bystrc
centra denních služeb senioři

odlehčovací služby senioři

pečovatelská služba senioři

Vondrákova 620/7, bystrc, 635 00 brno 35

546 221 351

dps.bystrc@volny.cz 

http://www.bystrc.cz 

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Pečovatelská služba
odlehčovací služby senioři

pečovatelská služba senioři

Rotalova 1282/13, brno-sever, husovice, 614 00 brno 14

545 240 719

sujanova.ludmila@sever.brno.cz

http://www.brno.cz

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

odbor sociálních služeb
denní stacionáře senioři

odlehčovací služby senioři

Kabátníkova 220/8, brno-Královo Pole, Ponava, 
602 00 brno 2

541 428 410 - denní stacionáře
541 428 411 - odlehčovací služby

voss.hajkova@seznam.cz 

http://www.brno.cz

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Pečovatelská služba brno-židenice
pečovatelská služba senioři

Jamborova 3253/61, židenice, 615 00 brno 15, 
Mikulovská 4222/9, brno-Vinohrady, židenice, 
628 00 brno 28,
Pálavské náměstí 4103/2, brno-Vinohrady, židenice, 
628 00 brno 28, 
Poláčkova 2381/7, líšeň, 628 00 brno 28

548 212 937

pszidenice@centrum.cz 

http://www.zidenice.cz 
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Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Pečovatelská služba brno-židenice, 
centrum denních služeb
centra denních služeb senioři

Jamborova 3253/61, židenice, 615 00 brno 15

548 212 937

pszidenice@centrum.cz 

http://www.zidenice.cz 

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Pečovatelská služba brno-židenice, 
Přechodný pobyt
odlehčovací služby senioři

Jamborova 3253/61, židenice, 615 00 brno 15

548 212 937

pszidenice@centrum.cz 

http://www.zidenice.cz 

Svaz tělesně postižených v české republice, 
o.s. městská organizace brno
statutární zástupce:  
předsedkyně výboru: Miroslava Ptáčková

Svaz tělesně postižených v české 
republice, o.s. městská organizace brno
odborné sociální poradenství senioři

sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

Mečová 368/5, brno-město, 602 00 brno 2

542 212 657 - odborné poradenství
542 242 657 - sociálně aktivizační služby

stp-brno@volny.cz 

http://www.volny.cz/stp-brno 

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Statutární město brno-ÚMč žabovřesky, 
odbor pečovatelské služby
centra denních služeb senioři

odlehčovací služby senioři

pečovatelská služba senioři

horova 200/77, žabovřesky, 616 00 brno 16

541 261 213

ps-zabovresky@volny.cz 

http://www.brno.cz/zabovresky 

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Statutární město brno, městská část 
brno-střed, pečovatelská služba
centra denních služeb senioři

pečovatelská služba senioři

lipová 242/31, brno-střed, Pisárky, 602 00 brno 2

543 217 445

rackova@stred.brno.cz 

http://www.brno.cz
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Svaz tělesně postižených v čR, o.s. 
okresní organizace brno - venkov
statutární zástupce:  
předseda organizační jednotky: Miroslav ondráček

Svaz tělesně postižených v čR, o.s., 
okresní organizace brno - venkov
odborné sociální poradenství senioři

sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

obilní trh 526/11, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

249 250 532
724 976 506

svaztpbrno.venkov@seznam.cz 

http://www.svaztp.cz

TRiADA - Poradenské centrum, o.s.
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. eva Rotreklová

TRiADA - Poradenské centrum, o.s.
odborné sociální poradenství senioři

orlí 516/20, brno-město, 602 00 brno 2

542 221 499

pallova@triada-centrum.cz 

http://www.triada-centrum.cz 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Dům sociálních služeb Josefa 
chaloupky pro nevidomé
průvodcovské a předčitatelské služby senioři

chaloupkova 587/7, Královo Pole, 612 00 brno 12

541 240 420

asistence@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/asistence 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Dům sociálních služeb Josefa 
chaloupky pro nevidomé
odborné sociální poradenství senioři

chaloupkova 587/7, Královo Pole, 612 00 brno 12

541 240 420

poradna@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/poradny 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Dům sociálních služeb Josefa 
chaloupky pro nevidomé
sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

chaloupkova 587/7, Královo Pole, 612 00 brno 12

541 214 700

aktivizace@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/aktivizace 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Dům sociálních služeb Josefa 
chaloupky pro nevidomé
sociální rehabilitace senioři

chaloupkova 587/7, Královo Pole, 612 00 brno 12

541 240 421

rehabilitace@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/rehabilitace 
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Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, o.p.s., 
odloučené pracoviště dílen
sociálně terapeutické dílny senioři

Poděbradova 1751/58, Královo Pole, 612 00 brno 13

774 715 099
532 307 958

hapatelier@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/hapatelier 

židovská obec brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Pavel Fried

Agentura domácí péče JAS
pečovatelská služba senioři

třída Kpt. Jaroše 1922/3, brno-střed, Černá Pole, 
602 00 brno 2

545 244 138

jas@zob.cz 

http://www.zob.cz 
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centrum sociálních služeb kuřim
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Miloslava bártová

centrum denních služeb
centra denních služeb senioři

Jungmannova 950, 664 34 Kuřim

541 231 320
541 321 234

ppdk@volny.cz 

http://www.kurim.cz

centrum sociálních služeb kuřim
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Miloslava bártová

centrum sociálních služeb kuřim
pečovatelská služba senioři

Zahradní 1275, 664 34 Kuřim

541 231 320 
541 518 311
542 231 244

ppdk@volny.cz

http://www.kurim.cz

Město ivančice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

Pečovatelská služba 
ivančice - denní stacionář
denní stacionáře senioři

na úvoze 1425/5, 664 91 ivančice

546 123 402

psivancice@seznam.cz 

http://www.ivancice.cz

Město ivančice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

Pečovatelská služba ivančice
pečovatelská služba senioři

na úvoze 1425/5, 664 91 ivančice

546 123 402

V.kabelova@seznam.cz 

http://www.ivancice.cz

SEnioŘi
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Domov pro seniory Zastávka, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: PaedDr. Vilém buriánek

Domov pro seniory Zastávka
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

sportovní 432, Zastávka, 664 84 Zastávka u brna

546 418 815

dszastavka.malon@seznam.cz 

http://www.ddzastavka.unas.cz 

obec Říčany
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Dům s pečovatelskou službou Říčany
pečovatelská služba senioři

nám. osvobození 286, Říčany, 664 82 Říčany u brna

547 723 034

dps@ricanyubrna.cz

http://www.ricanyubrna.cz

Penzion pro důchodce Rosice
statutární zástupce:  ředitel: bc. Jana Tomšíková

Penzion pro důchodce Rosice
pečovatelská služba senioři

Kaštanová 1223, Rosice, 665 01 Rosice u brna

546 125 590

penzion.rosice@volny.cz 

http://volny.cz/penzion.rosice 

SEnioŘi
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Město Šlapanice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Město Šlapanice, 
Masarykovo nám. 7, Šlapanice
pečovatelská služba senioři

Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, 
664 51 Šlapanice u brna

533 304 600

strechovska@slapanice.cz 

http://www.slapanice.cz 

Sanus brno
statutární zástupce:  ředitelka: ing. Taťána hodinářová

Sanus brno - bílovice nad Svitavou
odlehčovací služby senioři

pečovatelská služba senioři

Komenského 733, 664 01 bílovice nad svitavou

545 227 653 - odlehčovací služby 
777 758 263 - pečovatelská služba
545 227 653

sanus.bilovice@atlas.cz

http://www.sanusbrno.com 

Sanus brno
statutární zástupce:  ředitelka: ing. Taťána hodinářová

Sanus brno - Šlapanice
pečovatelská služba senioři

hřbitovní 1700/12, Šlapanice, 664 51 Šlapanice u brna

777 758 263
545 227 653

sanus.bilovice@atlas.cz

http://www.sanusbrno.com 

SEnioŘi

Domov pro seniory Sokolnice, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: MVDr. Petr nováček

Domov pro seniory Sokolnice, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

Zámecká 57, 664 52 sokolnice

544 423 150

dd_sokolnice@volny.cz 

http://www.ddsokolnice.cz 

luMinA
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. hana německá 

jednatel: Mgr. helena Kučová

luMinA
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

Masarykova 1018, 664 42 Modřice

530 508 606

nemecka@lumina.cz 

http://www.lumina.cz 

luMinA
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. hana německá 

jednatel: Mgr. helena Kučová

luMinA
pečovatelská služba senioři

Masarykova 1018, 664 42 Modřice

530 508 606

nemecka@grandresidence.cz

http://www.lumina.cz 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Poradna Porta Tišnov
odborné sociální poradenství senioři

Ráboňova 116, Tišnov, 666 01 Tišnov 1

534 008 134
739 389 132

poradna.tisnov@caritas.cz 

http://www.tisnov.caritas.cz 

Domov pro seniory Předklášteří, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Tomáš Franc

Domov pro seniory Předklášteří, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří

549 439 611

info@domovpredklasteri.cz 

http://www.domovpredklasteri.cz 

Domov sv. Alžběty
statutární zástupce:  
ředitel: PhDr. Jana hutařová
zástupce zřizovatele: ing. Marta Troppová

Domov sv. Alžběty
domovy pro seniory senioři

žernůvka 12, nelepeč-žernůvka, 666 01 Tišnov 1

549 412 279

domov@dosa.cz
reditel@dosa.cz 

http://www.dosa.cz

centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. bc. Jana Wildová

centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace
pečovatelská služba senioři

sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

Králova 1742, Tišnov, 666 01 Tišnov 1

549 410 301

info@css.tisnov.cz 

http://www.css.tisnov.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

odlehčovací služba 
oblastní charity Tišnov
odlehčovací služby senioři

Ráboňova 116, Tišnov, 666 01 Tišnov 1

739 389 132

tisnov@caritas.cz 

http://www.tisnov.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Pečovatelská služba 
oblastní charity Tišnov
pečovatelská služba senioři

Ráboňova 116, Tišnov, 666 01 Tišnov 1

534 008 134
739 389 132

pecovatelky.tisnov@caritas.cz 
poradna.tisnov@caritas.cz

http://www.tisnov.caritas.cz 

SEnioŘi
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Městys lomnice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

Městys lomnice - Pečovatelská služba
pečovatelská služba senioři

nám. Palackého 32, lomnice, 679 23 lomnice u Tišnova

549 450 106

lomnice@volny.cz 

http://www.lomnice.cz 

SEnioŘi
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

oblastní charita Rajhrad, 
charitní pečovatelská služba
pečovatelská služba senioři

Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad

731 124 470

eva.lenochova@caritas.cz

http://www.charitarajhrad.cz

Dům Matky Rosy
statutární zástupce:  ředitel: ing. Václav Jindra

Dům Matky Rosy
domovy pro seniory senioři

odbojářů 324, 664 61 Rajhrad

728 761 874

Město židlochovice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

Pečovatelská služba židlochovice
pečovatelská služba senioři

Masarykova 115, 667 01 židlochovice

547 238 578

brazdova@zidlochovice.cz 

http://www.zidlochovice.cz

bETÁniE - křesťanská pomoc
statutární zástupce:  správní rada: Mgr. Pavla Váňová 

správní rada: Vladimíra burgetová 
správní rada: PhDr. Václav Štěpánek 
správní rada: ing. Vojtěch Doležal 
správní rada: Vlastimil břicháček

VillA MARThA
domovy se zvláštním režimem senioři

Tyršova 173, 664 62 hrušovany u brna

545 230 775
547 214 759

vm.hrusovany@volny.cz 

http://www.betanie.eu 

česká katolická charita
statutární zástupce:  ředitel: ing. Jaroslav Dufek

česká katolická charita charitní 
domov Střelice
domovy pro seniory senioři

Tetčická 646/67, střelice, 664 47 střelice u brna

547 239 206

domovy@charita.cz

http://www.ckch.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Dlbsh Rajhrad
odborné sociální poradenství senioři

odlehčovací služby senioři

Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad

547 232 223

hospic@dlbsh.cz 

http://www.dlbsh.cz 

SEnioŘi
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní pečovatelská služba břeclav
pečovatelská služba senioři

seniorů 3196/1, břeclav, 690 03 břeclav 3

519 326 143

ivana.hoferova@caritas.cz 

http://www.charitabreclav.cz 

Domov seniorů břeclav, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Dana botková

Domov seniorů břeclav, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

odlehčovací služby senioři

na Pěšině 2842/13, břeclav, 690 03 břeclav 3

519 305 203
519 305 205
519 326 142

socialni@dsbreclav.cz

http://www.dsbreclav.cz 

Město Valtice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

organizační složka Domov pro seniory, 
zřízená Městem Valtice
domovy pro seniory senioři

Modřínová 537, 691 42 Valtice

519 352 977 
733 535 815 
733 535 817

domov@valtice.eu 
podatelna@valtice.eu 

http://www.valtice.eu 

Město Valtice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

organizační složka Domov pro seniory, 
zřízená Městem Valtice
odlehčovací služby senioři

Modřínová 537, 691 42 Valtice

519 352 977

podatelna@valtice.eu 

http://www.valtice.eu 

Město Valtice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

organizační složka Domov pro seniory, 
zřízená Městem Valtice
pečovatelská služba senioři

Modřínová 537, 691 42 Valtice

519 352 977 
733 535 814 

podatelna@valtice.eu 

http://www.valtice.eu 

Město Velké bílovice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

Domov pro seniory
domovy pro seniory senioři

Mírová 1124, 691 02 Velké bílovice

519 346 681

starosta@velkebilovice.cz 

http://www.velkebilovice.cz 
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Městys Moravská nová Ves
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

Dům s pečovatelskou službou
pečovatelská služba senioři

luční 590, 691 55 Moravská nová Ves

519 342 279

pecovatelky@mnves.cz 

http://www.mnves.cz

REMEDiA PluS o.p.s.
statutární zástupce:  
předseda správní rady: bc. Jan Pěček
člen správní rady: Mgr. ladislav cejnek
člen správní rady: Alena césarová

REMEDiA PluS o.p.s.
odlehčovací služby senioři

osobní asistence senioři

pečovatelská služba senioři

u nemocnice 3066/1, břeclav, 690 02 břeclav 2

519 326 748

peckova@remediacentrum.cz 

http://www.remediacentrum.cz 

REMEDiA PluS o.p.s.
statutární zástupce:  
předseda správní rady: bc. Jan Pěček
člen správní rady: Mgr. ladislav cejnek
člen správní rady: Alena césarová

REMEDiA PluS o.p.s., středisko uTiliS
sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

17. listopadu 2964/1, břeclav, 690 02 břeclav 2

519 326 748

peckova@remediacentrum.cz 

http://www.remediacentrum.cz 

Spolek neslyšících břeclav, o.s.
statutární zástupce:  předseda: Jana Kadlčková

Spolek neslyšících břeclav
sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

tlumočnické služby senioři

lednická 515/21, charvátská nová Ves, 690 06 břeclav 6

519 332 251
722 719 101

snbreclav@seznam.cz 

http://www.snbreclav.cz 

Svaz tělesně postižených 
v české republice, o.s. , okresní organizace
statutární zástupce:  ředitel: bohuslava Kolínková

Svaz tělesně postižených v české 
republice, o.s., okresní organizace
odborné sociální poradenství senioři

sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

stromořadní 531/5, břeclav, 690 02 břeclav 2

519 323 085

breclavovstp@seznam.cz 

http://www.svaztp.cz

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště břeclav
odborné sociální poradenství senioři

sovadinova 537/6, břeclav, 690 02 břeclav 2

774 715 106
532 308 076

breclav@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/poradny 
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Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště břeclav
průvodcovské a předčitatelské služby senioři

sovadinova 537/6, břeclav, 690 02 břeclav 2

541 240 420

asistence@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/asistence 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště břeclav
sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

sovadinova 537/6, břeclav, 690 02 břeclav 2

532 308 076
774 715 106

breclav@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/aktivizace 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Domovinka Panny Marie
odlehčovací služby senioři

němčičky 96, 691 07 němčičky u břeclavi

519 326 143

ivana.hoferova@caritas.cz 

http://www.charitabreclav.cz 

Město hustopeče
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Dům s pečovatelskou službou
pečovatelská služba senioři

žižkova 960/1, hustopeče, 693 01 hustopeče u brna

519 411 850

penzion.hustopece@quick.cz 

http://www.hustopece-city.cz 

Město klobouky u brna
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Domácnosti osob ve městě včetně 
Domu s pečovatelskou službou
pečovatelská služba senioři

nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u brna

519 361 572

tajemnice@kloboukyubrna.cz 

http://www.kloboukyubrna.cz 

Diakonie čcE - středisko bETléM
statutární zástupce:  předseda správní rady: Petr hejl, Dis. 

člen správní rady: Tomáš Vostřák 
člen správní rady: Jana lexová 
člen správní rady: Vladimíra hutová 
člen správní rady: ing. Jan Gavlík

integrované centrum 
služeb Domov betlém
odlehčovací služby senioři

císařova 394/27, 691 72 Klobouky u brna

519 419 489
519 420 657

betlem@betlem.org 

http://www.betlem.org/betlem_domov 
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G - centrum Mikulov, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Pavel Rous

Domov s pečovatelskou službou - 
odloučené pracoviště
pečovatelská služba senioři

Pod strání 57/7, Mikulov, 692 01 Mikulov na Moravě

519 511 962
728 538 520

dps@mikulov.cz

http://www.gcentrummikulov.cz 

G - centrum Mikulov, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Pavel Rous

G-centrum Mikulov, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

odlehčovací služby senioři

pečovatelská služba senioři

Republikánské obrany 945/13, Mikulov, 
692 01 Mikulov na Moravě

519 440 983
519 440 982
721 586 579

gcentrum@gcentrummikulov.cz 

http://www.gcentrummikulov.cz 

SEnioRPRoJEkT s.r.o.
statutární zástupce:  jednatel: Mgr. Miluše Kupsová

SEnioRPRoJEkT s.r.o.
domovy se zvláštním režimem senioři

Jevišovka 169, 691 83 Drnholec

606 523 596

mkupsova@seznam.cz

http://www.seniorprojekt.cz
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní pečovatelská služba Mutěnice
pečovatelská služba senioři

Květná 379, 696 11 Mutěnice

518 370 388

dps.mutenice@caritas.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní pečovatelská služba Ratíškovice
pečovatelská služba senioři

Dubňanská 1301, 696 02 Ratíškovice

518 368 223

dps.ratiskovice@caritas.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz

Domov pro seniory bažantnice, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimíra Křížková

Domov pro seniory bažantnice, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

třída bří Čapků 3273/1, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 321 834

reditelka@ds-hodonin.cz 

http://www.ds-hodonin.cz 

Pečovatelská služba homedica, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Pavla Dörrová

cEnTRuM DEnních SlužEb hoMEDicA
centra denních služeb senioři

Polní 4004/14, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 352 357

ps.homedica@iol.cz 

http://www.ps-homedica.cz 

Pečovatelská služba homedica, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Pavla Dörrová

Pečovatelská služba homedica, o.p.s.
osobní asistence senioři

pečovatelská služba senioři

Polní 4004/12, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 352 357

ps.homedica@iol.cz 

http://www.ps-homedica.cz 

Pedagogicko-psychologická poradna hodonín
statutární zástupce:  jednatel: PhDr. Zdenka bimková

Pedagogicko-psychologická 
poradna hodonín
telefonická krizová pomoc senioři

P. Jilemnického 2854/2, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 351 529

ppp.hodonin@ho.orgman.cz

http://www.ppp-hodonin.eu 
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Psychocentrum Domeček hodonín, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. Jan Králík

Psychocentrum Domeček 
hodonín, o.p.s.
odborné sociální poradenství senioři

skácelova 2711/2, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 344 345
603 289 960

poradna@psychocentrumdomecek.cz 

http://www.psychocentrumdomecek.cz 

S - centrum hodonín, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitelka: bc. Jana Trnečková

S - centrum hodonín, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

na Pískách 4037/11, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 399 932

reditelka@ddhodonin.cz 

http://www.s-centrum-hodonin.eu
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centrum služeb pro seniory kyjov, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Jan letocha

centrum služeb pro seniory kyjov, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

strážovská 1095/1, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 699 513

reditel@centrumproseniorykyjov.cz 

http://www.centrumproseniorykyjov.cz 

centrum sociálních služeb kyjov
statutární zástupce:  ředitelka: ing. Zdeňka Kytlicová

centrum sociálních služeb kyjov
denní stacionáře senioři

osobní asistence senioři

pečovatelská služba senioři

třída Palackého 67/7, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 612 260

info@css-kyjov.cz 

http://www.css-kyjov.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní pečovatelská služba Šardice
pečovatelská služba senioři

Šardice 613, 696 13 Šardice

518 624 638

domovinka.sardice@caritas.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní pečovatelská služba ždánice
pečovatelská služba senioři

Zámecká 848, 696 32 ždánice

518 633 817

dps.zdanice@caritas.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz 

charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

charitní dům pokojného stáří
domovy pro seniory senioři

Čeložnice 133, 696 51 Kostelec u Kyjova

773 994 991
518 617 423

chdps.celoznice@kyjov.charita.cz 

http://www.kyjov.caritas.cz 

charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

charitní pečovatelská služba kyjov
pečovatelská služba senioři

třída Palackého 194/30, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

776 049 439
518 612 765 

chps@kyjov.charita.cz

http://www.kyjov.caritas.cz 
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charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

charitní pečovatelská služba 
Svatobořice - Mistřín
pečovatelská služba senioři

hlavní 272/97, svatobořice-Mistřín, svatobořice, 
696 04 svatobořice

518 620 302
608 351 744

chps.sm@kyjov.charita.cz 

http://www.kyjov.caritas.cz 

charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

charitní pečovatelská služba Vracov
pečovatelská služba senioři

luční 1590, 696 42 Vracov

774 409 348
518 628 324

chps.vracov@kyjov.charita.cz 

http://www.kyjov.caritas.cz 

charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

občanská poradna
odborné sociální poradenství senioři

třída Palackého 194/30, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

724 353 902
518 323 767 

poradna@kyjov.charita.cz
karla.karesova@kyjov.charita.cz

http://www.kyjov.caritas.cz 

charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

osobní asistence kyjov
osobní asistence senioři

třída Palackého 194/30, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 612 765
776 049 439

asistence@kyjov.charita.cz 

http://www.kyjov.caritas.cz 

Město bzenec
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Pečovatelská služba bzenec
pečovatelská služba senioři

horní náměstí 54, 696 81 bzenec

518 384 360

pecovatelska.sluzba@bzenec.cz 

http://www.bzenec.cz 

Svaz tělesně postižených v české republice, o.s. 
okresní organizace hodonín
statutární zástupce:  ředitel: Karla Zbořilová

Svaz tělesně postižených 
v české republice, o.s. 
okresní organizace hodonín
odborné sociální poradenství senioři

sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

třída Palackého 67/7, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 389 453

ovstp.hodonin@seznam.cz 

http://www.svaztp.cz
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých v čR 
Základní organizace Veselí nad Moravou
statutární zástupce:  předsedkyně: Mgr. Zdena seménková 

jednatel: Petr eliáš

Snn v čR Zo Veselí nad Moravou
sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

třída Komenského 617/20, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 322 449
723 617 072

snn.veseli@tiscali.cz 

http://www.snncr.cz
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Domov pro seniory Strážnice, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: JuDr. ivana Kyjovská

Domov pro seniory Strážnice, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

Preláta horného 515, 696 62 strážnice

518 334 059
518 332 128

reditel@ddstraznice.cz 

http://www.ddstraznice.cz 

charita Strážnice
statutární zástupce:  ředitel: ing. Zdeněk bína

charitní pečovatelská služba Strážnice
pečovatelská služba senioři

Kovářská 396, 696 62 strážnice

518 333 207

straznice@charita.cz 

http://www.straznice.charita.cz 

charita Strážnice
statutární zástupce:  ředitel: ing. Zdeněk bína

osobní asistence charita Strážnice
osobní asistence senioři

Kovářská 396, 696 62 strážnice

518 333 207

straznice@charita.cz 

http://www.straznice.charita.cz 

charita Veselí nad Moravou
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. Petr Kolařík

charita Veselí nad Moravou - 
osobní asistence
osobní asistence senioři

tř. Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou

518 322 213

charita@veselinm.charita.cz 

http://www.veselinm.caritas.cz 

charita Veselí nad Moravou
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. Petr Kolařík

charita Veselí nad Moravou - 
Pečovatelská služba
pečovatelská služba senioři

tř. Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou

518 322 213

charita@veselinm.charita.cz 

http://www.veselinm.caritas.cz 

občanské sdružení zdravotně 
postižených, Veselská oblast
statutární zástupce:  
předseda výboru: Jiří Janoušek
místopředseda výboru: Antonín Pijáček

občanské sdružení zdravotně 
postižených, Veselská oblast
sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou

518 325 777

zdravotne.postizeni.veselsko@seznam.cz 
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých v čR 
Základní organizace Veselí nad Moravou
statutární zástupce: předsedkyně: Mgr. Zdena seménková 

jednatel: Petr eliáš

Snn v čR Zo Veselí nad Moravou
sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou

518 322 449
723 617 072

snn.veseli@tiscali.cz 

http://www.snncr.cz

Zdislava Veselí, o.p.s.
statutární zástupce:  
předseda správní rady: ing. Karel Tomeček
ředitel: Marie Tomečková
správní rada: ing. ludmila Všetulová
správní rada: ing. František Přibyl

Denní stacionář Zdislava Veselí
denní stacionáře senioři

Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou

518 322 409

marie.zdislava@tiscali.cz 

http://www.domacipecezdislava.w1.cz 

Zdislava Veselí, o.p.s.
statutární zástupce:  
předseda správní rady: ing. Karel Tomeček
ředitel: Marie Tomečková
správní rada: ing. ludmila Všetulová
správní rada: ing. František Přibyl

osobní asistence Zdislava Veselí
osobní asistence senioři

tř. Masarykova 118, 698 01 Veselí nad Moravou

518 323 187

marie.zdislava@tiscali.cz 

http://www.domacipecezdislava.w1.cz 

Zdislava Veselí, o.p.s.
statutární zástupce:  
předseda správní rady: ing. Karel Tomeček
ředitel: Marie Tomečková
správní rada: ing. ludmila Všetulová
správní rada: ing. František Přibyl

Pečovatelská služba Zdislava Veselí
pečovatelská služba senioři

tř. Masarykova 118, 698 01 Veselí nad Moravou

518 323 187

marie.zdislava@tiscali.cz 

http://www.domacipecezdislava.w1.cz 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní pečovatelská služba bučovice 
- Slavkov u brna
pečovatelská služba senioři

slavkovská 33, 685 01 bučovice

517 381 056

dps.bucovice@caritas.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz 

Středisko zdravotních a sociálních 
služeb bučovice
statutární zástupce:  ředitel: ing. Juraj Roháč

Dům s pečovatelskou službou bučovice
pečovatelská služba senioři

Zahradní 886, 685 01 bučovice

517 383 969

szss@sendme.cz

http://www.szss.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

centrum denních služeb Slavkov u brna
centra denních služeb senioři

Polní 1444, 684 01 slavkov u brna

734 435 125

cds.slavkov@caritas.cz

http://www.hodonin.charita.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní pečovatelská služba bučovice 
- Slavkov u brna
pečovatelská služba senioři

Polní 1444, 684 01 slavkov u brna

517 381 056

dps.bucovice@caritas.cz 

http://www.hodonin.charita.cz 

obec heršpice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Pečovatelská služba heršpice
pečovatelská služba senioři

heršpice 91, 684 01 slavkov u brna

544 222 721

ouherspice@politavi.cz 

http://www.herspice.cz 
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centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
statutární zástupce:  
místopředseda správní rady: Roman celý
předseda správní rady: ing. Jana Martínková
člen správní rady: František Grmela
člen správní rady: Mgr. Milena Moravcová
člen správní rady: Mgr. luboš Kadlec
člen správní rady: božena Večeřová

individuální sociální péče - 
pečovatelská služba
individuální sociální péče - pečovatelská služba senioři

Tyršova 142/29, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1

517 333 503

psvyskov@acvyskov.cz 

http://www.css.vys.cz 

Domov hvězda, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Pavel Ševela

Domov hvězda, příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

nové hvězdlice 200, 683 41 bohdalice

517 321 100

info@domovhvezda.cz 

http://www.domovhvezda.cz 

Domov u zámku o.s.
statutární zástupce:  ředitel: bc. Anna Macková 

člen výboru: bc. Pavel herajt 
člen výboru: hana boráňová

Domov u zámku
domovy pro seniory senioři

chvalkovice na hané 1, 683 23 ivanovice na hané

517 332 122
775 421 055
777 640 547

mackovah@gmail.com 

http://www.chvalkovicezamek.cz 

obec habrovany
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Dům s pečovatelskou službou
pečovatelská služba senioři

habrovany 274, 683 01 Rousínov u Vyškova

517 374 274

obec@habrovany.cz 

http://www.habrovany.cz 

oblastní charita Vyškov
statutární zástupce:  ředitel: bc. Markéta Pučánová Dis.

oblastní charita Vyškov - Dědice
pečovatelská služba senioři

Morávkova 745/1a, Dědice, 682 01 Vyškov 1

517 330 382 
517 350 779

info@vyskov.charita.cz 

http://www.vyskov.charita.cz 

oblastní charita Vyškov
statutární zástupce:  ředitel: bc. Markéta Pučánová Dis.

Zařízení sociální integrace
centra denních služeb senioři

odlehčovací služby senioři

Morávkova 745/1a, Dědice, 682 01 Vyškov 1

517 330 382 
517 350 779

info@vyskov.charita.cz 

http://www.vyskov.charita.cz 
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Pečovatelská služba Vyškov, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: MVDr. Jiří žák

Pečovatelská služba Vyškov
pečovatelská služba senioři

Polní 305/5, brňany, 682 01 Vyškov 1

517 348 801
602 853 404

socialnipracovnik@psv.vys.cz

http://www.psv.vys.cz 

Sdružení "Piafa" ve Vyškově
statutární zástupce:  předseda: Jana Podrápská 

místopředseda: RnDr. Jana Turčanová

Sdružení "Piafa" ve Vyškově - sociálně 
rehabilitační centrum
sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

žerotínova 727/2, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1

517 325 071

piafa@piafa.cz 

http://www.piafa.cz 

Rodinná pohoda, o.s.
statutární zástupce:  předseda: bc. Jana Kubaláková

Rodinná pohoda, o.s.
odlehčovací služby senioři

Morávkova 305/35, Dědice, 682 01 Vyškov 1

541 241 585

rodinna.pohoda@centrum.cz 

http://www.rodinnapohoda.wgz.cz 

Sociální služby Vyškov, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jana Pátková

Domov pro seniory
domovy pro seniory senioři

Polní 252/1, brňany, 682 01 Vyškov 1

517 333 099
517 333 100

info@socialnisluzbyvyskov.info 

http://www.socialnisluzbyvyskov.info Rodinná pohoda, o.s.
statutární zástupce:  předseda: bc. Jana Kubaláková

Rodinná pohoda, o.s.
sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením senioři

sportovní 791/2a, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1

605 473 698

rodinna.pohoda@centrum.cz 

http://www.rodinnapohoda.wgz.cz 

Sociální služby Vyškov, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jana Pátková

Domov se zvláštním režimem 
pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním
domovy se zvláštním režimem senioři

Čtvrtníčkova 114/1, brňany, 682 01 Vyškov 1

517 348 407

mullerova@socialnisluzbyvyskov.info 

http://www.socialnisluzbyvyskov.info 
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Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště Vyškov
odborné sociální poradenství senioři

sídliště osvobození 682/56, Dědice, 682 01 Vyškov 1

774 715 108

vyskov@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/poradny 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště Vyškov
průvodcovské a předčitatelské služby senioři

sídliště osvobození 682/56, Dědice, 682 01 Vyškov 1

541 240 420

asistence@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/asistence 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště Vyškov
sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

sídliště osvobození 682/56, Dědice, 682 01 Vyškov 1

774 715 108

vyskov@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/aktivizace 
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Domov pro seniory Skalice, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitelka: ing. Romana hušková

Domov pro seniory Skalice, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

skalice 1, 671 71 hostěradice

515 339 157

info@domovskalice.cz 

http://www.domovskalice.cz 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, 
pracoviště Mor. krumlov
odborné sociální poradenství senioři

Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov

774 715 109

m.krumlov@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/poradny 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, 
pracoviště Mor. krumlov
průvodcovské a předčitatelské služby senioři

Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov

541 240 420

asistence@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/asistence 
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centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Denní centrum pro seniory
centra denních služeb senioři

Mikulášské náměstí 482/12, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 224 669

515223592@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 

centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Domov pro seniory Znojmo
domovy pro seniory senioři

u lesíka 3547/11, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 225 367

domovproseniory.znojmo@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 

centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Domov pro seniory Znojmo - oddělení 
domova se zvláštním režimem
domovy se zvláštním režimem senioři

u lesíka 3547/11, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 225 367

domovproseniory.znojmo@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 

centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Domovinka - přechodné pobyty
odlehčovací služby senioři

Vančurova 3612/17, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 241 001

515223592@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 

centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Pečovatelská služba
pečovatelská služba senioři

Vančurova 3612/17, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 241 001

515223592@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 

centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Sociálně aktivizační služba
sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

Vančurova 3612/17, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 241 001

515223592@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

centrum poradenství a pomoci Znojmo
odborné sociální poradenství senioři

Dolní Česká 313/1, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 221 986

poradna.znojmo@caritas.cz 

http://www.znojmo.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní pečovatelská služba Znojmo
pečovatelská služba senioři

horní Česká 235/6, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 221 887

chps.znojmo@caritas.cz 

http://www.znojmo.caritas.cz 

Domov důchodců božice, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Jaromír leisser

Domov důchodců božice,
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

božice 188, 671 64 božice

515 257 122

dd.bozice@quick.cz 

http://www.domovbozice.cz

Domov pro seniory hostim, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Jindřich Formánek

Domov pro seniory hostim, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

hostim 1, 671 54 hostim

515 258 229

ddhostim@tiscali.cz 

http://www.domovhostim.cz

Domov pro seniory Jevišovice, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Jiří Durák

Domov pro seniory Jevišovice, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice

515 300 650

socialni@domovjevisovice.cz

http://www.domovjevisovice.cz 

Domov pro seniory Plaveč, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. František Vybíral

Domov pro seniory Plaveč, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory senioři

domovy se zvláštním režimem senioři

Domov 1, Plaveč, 671 32 Plaveč u Znojma

515 252 250

dps.plavec@dps-plavec.cz 

http://www.domovproseniory.obecplavec.cz 

SEnioŘi
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DS Morava a.s.
statutární zástupce:  představenstvo: David Volný, 

RnDr. ivan Volný, ing. Pavel hrdina

Domov po seniory Šanov
domovy pro seniory senioři

Viniční 445, Šanov, 671 68 hrabětice

725 499 999

info@domovsanov.cz

http://www.domovsanov.cz

DS Morava a.s.
statutární zástupce:  představenstvo: David Volný, 

RnDr. ivan Volný, ing. Pavel hrdina

Domov se zvláštním režimem Šanov
domovy se zvláštním režimem senioři

Viniční 445, Šanov, 671 68 hrabětice

725 499 999

info@domovsanov.cz

http://www.domovsanov.cz

Svaz tělesně postižených 
v české republice, o.s., okresní organizace
statutární zástupce:  ředitel: bc. Marie Kuchařová

Svaz tělesně postižených 
v české republice, o.s.
odborné sociální poradenství senioři

sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

Zámečnická 320/10, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 224 924

ovstpznojmo@seznam.cz 

http://www.svaztp.cz

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště Znojmo
odborné sociální poradenství senioři

Dukelských bojovníků 3460/150, Znojmo, 
671 81 Znojmo 5

774 715 107 
532 308 909

znojmo@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/aktivizace 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště Znojmo
průvodcovské a předčitatelské služby senioři

Dukelských bojovníků 3460/150, Znojmo, 
671 81 Znojmo 5

541 240 420

asistence@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/aktivizace 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště Znojmo
sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením senioři

Dukelských bojovníků 3460/150, Znojmo, 
671 81 Znojmo 5

774 715 107 
532 308 909

znojmo@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/aktivizace 
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SociÁlní Služby PRo oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
osoby se zdravotním postižením představují velmi různorodou skupinu lišící se typem postižení, hloubkou nebo 
rozdílnými potřebami v závislosti na věku osoby, neboť do této cílové skupiny jsou zahrnuty všechny osoby bez omezení 
věkové kategorie.

cílová skupina osob se zdravotním postižením se skládá z podskupin: 

• osoby s duševním nebo duševně chronickým onemocněním

• osoby s mentálním a s kombinovaným postižením

• osoby se smyslovým a tělesným postižením

Pro osoby se zdravotním postižením jsou v Jihomoravském kraji poskytovány následující sociální služby:

centra denních služeb 

Denní stacionáře 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním režimem 

chráněné bydlení 

kontaktní centra

krizová pomoc

odborné sociální poradenství 

odlehčovací služby 

osobní asistence 

Pečovatelská služba 

Podpora samostatného bydlení 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Raná péče 

Služby následné péče 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Sociálně terapeutické dílny 

Sociální rehabilitace 

Telefonická krizová pomoc

Terénní programy

Tlumočnické služby 

Týdenní stacionáře
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní pečovatelská služba blansko
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

sadová 149/2, blansko, 678 01 blansko 1

516 410 825

chps.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

linka důvěry blansko
telefonická krizová 
pomoc osoby se zdravotním postižením

Komenského 2366/19, blansko, 678 01 blansko 1

516 417 351

soslinka.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

odlehčovací služba
odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

sadová 149/2, blansko, 678 01 blansko 1

731 405 507

hana.stloukalova@caritas.cz

http://www.blansko.caritas.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

okno dokořán blansko
krizová pomoc osoby se zdravotním postižením

terénní programy osoby se zdravotním postižením 

Komenského 2366/19, blansko, 678 01 blansko 1

516 417 351

krizovapomoc.blansko@caritas.cz
teren.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Pěkná modrá Doubravice
sociálně aktivizační 
služby pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením

osoby se zdravotním postižením

soukopovo náměstí 91, 679 11 Doubravice nad svitavou

515 538 565

peknamodra.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Domov pro seniory černá hora, 
příspěvková organizace
statutární zástupce: ředitel: Mgr. Věra Veselá 

Domov pro seniory černá hora, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením

domovy se zvláštním 
režimem osoby se zdravotním postižením

Zámecká 1, 679 21 Černá hora

516 426 441

ddch@ddch.cz 

http://www.domovch.cz 
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hnutí humanitární Pomoci
statutární zástupce:  
předseda: Jana Kratochvílová 
místopředseda: Mgr. Marek Rada 
místopředseda: MuDr. Jaromír Kratochvíl

Domov olGA

denní stacionáře osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením

l. Janáčka 2184/15, blansko, 678 01 blansko 1

516 418 727

olga@hhp.cz 

http://www.hhp.cz 

hnutí humanitární Pomoci
statutární zástupce:  
předseda: Jana Kratochvílová
místopředseda: Mgr. Marek Rada
místopředseda: MuDr. Jaromír Kratochvíl

chráněné bydlení centrum VElAn

chráněné bydlení osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením

Dlouhá 3, Klepačov, 678 01 blansko 1

516 414 534

centrum@hhp.cz 

http://www.hhp.cz 

Město Adamov
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Pečovatelská služba města Adamova

pečovatelská služba osoby se zdravotním postžením - 
osoby s tělesným postižením

Pod horkou 101/2, Adamov, 679 04 Adamov 1

516 499 624

social@adamov.cz 

http://www.adamov.cz 

Město blansko
statutární zástupce:  Město blansko

Pečovatelská služba Města blansko
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

nám. Republiky 1316/1, blansko, 678 01 blansko 1

516 775 513

cipkova@blansko.cz 

http://www.blansko.cz 

obec Petrovice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Pečovatelská služba Petrovice
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Petrovice 44, 679 02 Rájec-Jestřebí

516 833 208
723 868 805

ou.petrovice@seznam.cz 

http://www.oupetrovice.cz 

oblastní spolek českého červeného 
kříže blansko
statutární zástupce:  ředitel: Jiří Kučera 

správní rada: ing. Anna sedláková 
správní rada: Jaroslav Jura

Pečovatelská služba českého 
červeného kříže blansko
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením 

sadová 149/2, blansko, 678 01 blansko 1

516 418 624

blansko@cervenykriz.eu 

http://www.cck-blansko.cz 
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SEnioR centrum blansko, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. lenka Dražilová

SEnioR centrum blansko,
příspěvková organizace

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Pod sanatorkou 2363/3, blansko, 678 01 blansko 1

516 410 206

ddblansko@ddblansko.cz 

http://www.ddblansko.cz 

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých čR
statutární zástupce:  prezident: Josef stiborský

Sociální poradna - Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých
odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby se zrakovým postižením

K. J. Mašky 1413/2, blansko, 678 01 blansko

516 410 595

blansko-odbocka@sons.cz

http://www.sons.cz

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých čR
statutární zástupce:  prezident: Josef stiborský

SonS čR - blansko
sociálně aktivizační 
služby pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby se zrakovým postižením

K. J. Mašky 1413/2, blansko, 678 01 blansko

516 410 595

blansko-odbocka@sons.cz

http://www.sons.cz

Svaz tělesně postižených v české republice, o.s. 
okresní organizace blansko
statutární zástupce:  ředitel: Josef hrnčíř

Svaz tělesně postižených v české 
republice, o.s., okresní organizace
sociálně aktivizační 
služby pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením

osoby se zdravotním postižením

Čapkova 1302/6, blansko, 678 01 blansko 1

516 411 117

petrkrejci@post.cz

http://www.svaztp.cz



bl
an

sk
o

58

bo
sk

ov
ic

e

Diakonie čcE - středisko v brně
statutární zástupce:  správní rada: eva Musilová 

správní rada: hana Prchalová 
ředitel: Mgr. Jan soběslavský

centrum denních služeb letovice

centra denních služeb

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením, 

osoby s kombinovaným 
postižením

Alšova 635/3, 679 61 letovice

739 244 678

letovice@diakoniecce.cz 

http://brno.diakoniecce.cz 

Diakonie čcE - středisko v brně
statutární zástupce:  správní rada: eva Musilová 

správní rada: hana Prchalová 
ředitel: Mgr. Jan soběslavský

chráněné bydlení letovice

chráněné bydlení

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením, 

osoby s kombinovaným 
postižením

Alšova 635/3, 679 61 letovice

549 242 279

letovice@diakoniecce.cz

http://brno.diakoniecce.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

betany boskovice

denní stacionáře

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením, 

osoby s kombinovaným 
postižením

sociální rehabilitace

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením, 

osoby s kombinovaným 
postižením

Dukelská 68/12a, 680 01 boskovice

516 452 147

betany.boskovice@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Emanuel boskovice
centra denních služeb osoby se zdravotním postižením

sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením

u lázní 1734, 680 01 boskovice

516 454 604 - centra denních služeb
737 230 850 - sociální rehabilitace

emanuel.boskovice@caritas.cz 

http://www.caritas.cz
http://www.blansko.caritas.cz 

cAniS - hiPo - lAMoTERAPiE, o.s.
statutární zástupce:  
ředitelka: Yvona okáčová
přípravný výbor: JuDr. Přemysl okáč
přípravný výbor: bc. Yvonne hanáková, Dis.

Sdružení lamák 
sociálně aktivizační 
služby pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením

osoby se zdravotním postižením

Ústup 39, 679 74 olešnice na Moravě

737 195 243

sdruzeni.lamak@seznam.cz

http://farmaulamaka.webnode.cz/

centrum sociálních služeb města letovice, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo Kubín

centrum sociálních služeb města 
letovice, příspěvková organizace
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

J. haška 1082/12, 679 61 letovice

516 481 251

randulova@cssletovice.cz 

www.cssletovice.cz 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Emanuel Doubravice
sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením 

soukopovo náměstí 453, 679 11 Doubravice nad svitavou

739 389 226

emanuel.boskovice@caritas.cz 

http://www.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní poradna
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

u lázní 1734, 680 01 boskovice

516 411 583

poradna.boskovice@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Městská správa sociálních služeb
statutární zástupce:  ředitel: bc. Marie sáňková

Domov se zvláštním režimem

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním 
postižením - 

osoby s chronickým duševním 
onemocněním

sadová 1091/18, 680 01 boskovice

516 452 686

msss@boskovice.cz 

http://www.msssboskovice.cz 

Městská správa sociálních služeb
statutární zástupce:  ředitel: bc. Marie sáňková

Pečovatelská služba
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

havlíčkova 2126/19, 680 01 boskovice

516 452 283

kutilova.msss@boskovice.cz 

http://www.msssboskovice.cz 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM

Paprsek, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Zdeněk cápal

Paprsek, příspěvková organizace

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením, 

osoby s kombinovaným 
postižením

K Čihadlu 679, 679 63 Velké opatovice

516 478 444

reditel@uspvo.net 

http://www.uspvo.net 

ProDeep, o.s.
statutární zástupce:  předseda: ing. Adéla Kolouchová

ProDeep, o.s.
průvodcovské 
a předčitatelské služby osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační 
služby pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením

osoby se zdravotním postižením

Antonína navrátila 1219/13, 680 01 boskovice

516 453 339 - průvodcovské a předčitatelské služby
516 453 339 - sociálně aktivizační služby
606 704 831

info@prodeep.cz 

http://www.prodeep.cz 
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Sociální služby Šebetov, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Zdeňka Vašíčková

Sociální služby Šebetov, 
příspěvková organizace

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením, 

osoby s kombinovaným 
postižením

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Šebetov 1, 679 35 Šebetov

516 465 438

posta@socialnisluzbysebetov.cz 

http://www.socialnisluzbysebetov.cz 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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A kluby čR, o.p.s.
statutární zástupce:  správní rada: Mgr. Věra nováková 

správní rada: Tomáš Dresler 
správní rada: Petr Janačík

centrum podpory a zaměstnanosti
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

Křenová 204/62b, brno-střed, Trnitá, 602 00 brno 2

541 247 233

akluby@akluby.cz 

http://www.akluby.cz 

A kluby čR, o.p.s.
statutární zástupce:  správní rada: Mgr. Věra nováková 

správní rada: Tomáš Dresler 
správní rada: Petr Janačík

Terapeutické centrum Rokycanova
kontaktní centra osoby se zdravotním postižením

Rokycanova 530/48, židenice, 615 00 brno 15

541 247 233

akluby@akluby.cz 

http://www.akluby.cz 

AGAPO
statutární zástupce:  představenstvo: bc. Romana chvílíčková 

představenstvo: Mgr. Jitka Jarošová

AGAPO
sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením

Zelný trh 318/1, brno-město, 602 00 brno 2

608 605 230
541 210 549
545 213 204
721 431 914

info@agapo.cz 

http://www.agapo.cz 

Asociace pomáhající lidem s autismem 
APlA - JM o.s.
statutární zástupce:  prezident: ing. oldřich Vojta 

víceprezident: Roman Jelínek 
víceprezident: Roman Turský

Asociace pomáhající lidem 
s autismem APlA - JM o.s.
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

Fügnerova 457/30, brno-sever, Černá Pole, 
613 00 brno 13

548 220 345
775 199 800

kancelar@apla-jm.cz 

http://www.apla-jm.cz 

Asociace pomáhající lidem s autismem 
APlA - JM o.s.
statutární zástupce:  prezident: ing. oldřich Vojta 

víceprezident: Roman Jelínek 
víceprezident: Roman Turský

Asociace pomáhající lidem 
s autismem APlA - JM o.s.
osobní asistence osoby se zdravotním postižením

Fügnerova 457/30, brno-sever, Černá Pole, 
613 00 brno 13

548 220 345

oas@apla-jm.cz 

http://www.apla-jm.cz 

bETÁniE - křesťanská pomoc
statutární zástupce:  správní rada: Mgr. Pavla Váňová 

správní rada: Vladimíra burgetová 
správní rada: PhDr. Václav Štěpánek 
správní rada: ing. Vojtěch Doležal 
správní rada: Vlastimil břicháček

betánie - křesťanská pomoc, 
pečovatelská služba
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Joštova 141/7, brno-město, 602 00 brno 2

532 162 300
532 162 301

kubikova.betanie@seznam.cz 

http://www.betanie.eu 



br
no

-m
ěs

to
br

no

62

bETÁniE - křesťanská pomoc
statutární zástupce:  správní rada: Mgr. Pavla Váňová 

správní rada: Vladimíra burgetová 
správní rada: PhDr. Václav Štěpánek 
správní rada: ing. Vojtěch Doležal 
správní rada: Vlastimil břicháček

Dům důstojného stáří
domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením

borky 1004/7, Maloměřice, 614 00 brno 14

545 230 775

dds.brno@volny.cz 

http://www.betanie.eu

brigancia, o.s.
statutární zástupce:  správní rada: Dana Čábelková 

správní rada: bohdana Molíková

Pečovatelská služba brigancia
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

bartákova 2251/9, líšeň, 628 00 brno 28

737 574 824

info.brigancia@seznam.cz 

http://www.brigancia.cz

centrum naděje a pomoci o.s.
statutární zástupce:  ředitel: MuDr. ludmila lázníčková

centrum naděje a pomoci o.s.
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

Vodní 258/13, brno-střed, staré brno, 602 00 brno 2

543 254 891

cenap@cenap.cz 

http://www.cenap.cz 

centrum pro rodinu a sociální péči
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. Vít Janků

centrum pro rodinu a sociální péči
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi osoby se zdravotním postižením

Josefská 516/1, brno-město, 602 00 brno 2

542 217 464

crsp.brno@centrum.cz 

http://www.crsp.cz 

centrum služeb pro sluchově 
postižené, občanské sdružení
statutární zástupce:
 Rada cesPo, o.s. předseda: Petr novák
Rada cesPo, o.s. první místopředseda: Milan holub

cESPo, o.s.
odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

sociálně aktivizační 
služby pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

Křenová 67, brno-město, 602 00 brno 2

733 646 600

cESPo.ul@seznam.cz

http://www.cespo.eu

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Denní stacionář - DoMino

denní stacionáře

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

ostrá 2898/1, žabovřesky, 616 00 brno 16

541 213 164

domino@cssbrno.cz 

http://www.css.brno.cz

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Denní stacionář - GAuDiuM

denní stacionáře

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

schodová 1292/18, brno-sever, Černá Pole, 602 00 
brno 2

545 211 568

cssgaudium@seznam.cz 

http://www.css.brno.cz

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením - nojmánek

denní stacionáře

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

týdenní stacionáře

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

neumannova 251/11, brno-střed, Pisárky, 
602 00 brno 2

543 245 450

css_nojmanek@centrum.cz 

http://www.css.brno.cz

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením - Srdíčko

denní stacionáře

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

odlehčovací služby

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

týdenní stacionáře

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

Šelepova 2231/5, žabovřesky, 602 00 brno 2

549 240 496
549 244 488

css_srdicko@centrum.cz 

http://www.css.brno.cz

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením - TEREZA

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

odlehčovací služby

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

Terezy novákové 1947/62a, Řečkovice, 621 00 brno 21

549 275 855
724 837 841

css_tereza@centrum.cz 

http://www.css.brno.cz

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Manželská a rodinná poradna

odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Táborská 533/198, židenice, 615 00 brno 15

548 539 271
548 538 497

manzelska.poradna@centrum.cz 

http://www.manzelskaporadna-brno.ic.cz 
http://www.css.brno.cz 

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Manželská a rodinná poradna

odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

sejkorova 2723/6, židenice, 636 00 brno 36

548 426 611

poradnabrno@volny.cz 

http://www.manzelskaporadna-brno.ic.cz
http://www.css.brno.cz 

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Manželská a rodinná poradna

odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

starobrněnská 289/7, brno-město, 602 00 brno 2

542 214 547
542 212 430

bethesda@volny.cz 

http://www.css.brno.cz

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Manželská a rodinná poradna

odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

buzkova 2133/43, židenice, 615 00 brno 1

548 533 290
548 538 338

rodin.poradna@volny.cz 

http://www.css.brno.cz

česká unie neslyšících
statutární zástupce:  prezident: ladislav bojar

centrum sociálních služeb české unie 
neslyšících - oblastní organizace brno
sociálně aktivizační 
služby pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

Údolní 244/53, brno-střed, stránice 602 00 brno 2

541 146 271

cunbrno@seznam.cz

http://www.cun.cz

český klub nedoslýchavých hElP
statutární zástupce:  předseda: ing. Zdeněk Kašpar 

místopředseda: ing. Jaroslav borýsek 
ekonom: Dagmar Macháčková

Poradenské středisko českého klubu 
nedoslýchavých hElP  
odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

sociálně aktivizační 
služby pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

běhounská 2/22, brno-město, 602 00 brno 2

541 240 381

cknh.audiocentrum@seznam.cz

http://www.audiohelp.cz

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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DebRA čR
statutární zástupce:  ředitelka: Alice salamonová Dis.

DebRA čR
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

Černopolní 212/9, brno-sever, Černá Pole, 
613 00 brno 13

773 628 299
773 682 299

alice.salamonova@debra-cz.org 
lada.dlapkova@debra-cz.org

http://www.debra-cz.org 

Diakonie čcE - středisko v brně
statutární zástupce:  správní rada: hana Prchalová 

správní rada: eva Musilová 
ředitel: Mgr. Jan soběslavský

Diakonie čcE - středisko v brně
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

hrnčířská 894/27, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

549 242 279

ps.brno@diakoniecce.cz 

http://brno.diakoniecce.cz 

Diakonie čcE - středisko v brně
statutární zástupce:  správní rada: hana Prchalová 

správní rada: eva Musilová 
ředitel: Mgr. Jan soběslavský

chráněné bydlení ovečka

chráněné bydlení
osoby se zdravotním postižením - 

osoby s chronickým duševním 
onemocněním

hrnčířská 894/27, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

549 242 279

chb.brno@diakoniecce.cz 

http://brno.diakoniecce.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

celsuz - odborné sociální poradenství
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

třída Kpt. Jaroše 1928/9, brno-střed, Černá Pole, 
602 00 brno 2

538 700 940

alena.gottwaldova@caritas.cz 
 jana.knoflickova@caritas.cz

http://www.dchbrno.caritas.cz/celsuz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

EFFETA denní stacionář brno

denní stacionáře

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

holzova 938/7, líšeň, 628 00 brno 28

544 211 001

effetapt.brno@caritas.cz 

http://www.brno.caritas.cz 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

FiliP osobní asistence, brno
osobní asistence osoby se zdravotním postižením 

Gorkého 79/34, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

736 522 882

filip.brno@caritas.cz

http://www.brno.caritas.cz 
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Domov pro seniory holásecká, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Tomáš Dvořáček

Domov pro seniory holásecká, 
příspěvková organizace

domovy pro seniory
osoby se zdravotním postižením - 

osoby s chronickým duševním 
onemocněním

holásecká 864/33, Tuřany, 620 00 brno 20

532 197 111

asistent@hol.brno.cz 

http://www.hol.brno.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

chPS - brno - charitní 
pečovatelská služba
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

žižkova 504/3, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

545 230 178

chps.brno@caritas.cz 

http://www.brno.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

chráněné bydlení sv. Anežky, brno
chráněné bydlení osoby se zdravotním postižením

žižkova 504/3, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

545 230 178

chba.brno@caritas.cz 

http://www.brno.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

chráněné bydlení sv. Michaela, brno

chráněné bydlení

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

Gorkého 79/34, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

549 212 692
605 209 615

bydleni.brno@caritas.cz 

http://www.charitabrno.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

kavárna Anděl, brno

sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením

Gorkého 79/34, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

549 212 692 
739 389 214

kavarna-andel.brno@caritas.cz 

www.brno.caritas.cz 

Domov pro mne
statutární zástupce:  
ředitel: libor Doležal
předseda správní rady: Zdeněk Kula
místopředsedkyně správní rady: barbora bazalová

Domov pro mne

osobní asistence osoby se zdravotním postižením - 
osoby s tělesným postižením

odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

Kounicova 299/42, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

541 245 664
605 035 380

domov@domovpromne.cz 

http://www.domovpromne.cz 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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Domov pro seniory kociánka, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Tomáš Říčný

Domov pro seniory kociánka, 
příspěvková organizace

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Kociánka 1/8, brno-Královo Pole, sadová, 612 00 brno 12

531 023 110

info@koc.brno.cz 

http://www.koc.brno.cz 

Domov pro seniory kosmonautů, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: bc. Jiří Daniel

Domov pro seniory kosmonautů, 
příspěvková organizace

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

ulice Kosmonautů 548/21, starý lískovec, 625 00 brno 25

547 218 047

info@kos.brno.cz 

http://www.kos.brno.cz 

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: RnDr. Mgr. helena Valkounová

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., 
příspěvková organizace

domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým onemocněním

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým onemocněním

Mikuláškovo náměstí 706/20, starý lískovec, 
625 00 brno 25

547 139 300

ddmikulaskovo@centrum.cz 

http://www.min.brno.cz 

Domov pro seniory nopova, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. Jarmila Figurová

Domov pro seniory nopova, 
příspěvková organizace

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

nopova 128/96, židenice, 615 00 brno 15

548 321 500

figurova@nop.brno.cz 

http://www.nop.brno.cz 

Domov pro seniory okružní, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. barbora Dvořáková

Domov pro seniory okružní, 
příspěvková organizace
centra denních služeb osoby se zdravotním postižením

domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením

okružní 832/29, brno-sever, lesná, 638 00 brno 38

548 526 491

info@okr.brno.cz 

http://www.okr.brno.cz 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM

Domov pro seniory Věstonická, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Josef Kudlička MbA

Domov pro seniory Věstonická, 
příspěvková organizace

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Věstonická 4304/1, brno-Vinohrady, židenice, 
628 00 brno 28

544 121 511

info@ves.brno.cz 

http://www.ves.brno.cz 
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liga vozíčkářů
statutární zástupce:  ředitel: Zdeněk Škaroupka 

správní rada: ing. Daniel líbezný 
správní rada: RnDr. Pavel Minařík 
správní rada: Mgr. Šárka Reichmannová 
správní rada: ing. Dana Růžičková 
správní rada: Markéta Velebová

liga vozíčkářů
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

bzenecká 4226/23, brno-Vinohrady, židenice, 
628 00 brno 28

537 021 490

poradna@ligavozic.cz 

http://www.ligavozic.cz

Domov pro seniory Vychodilova, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. Petr němec csc.

Domov pro seniory Vychodilova, 
příspěvková organizace
centra denních služeb osoby se zdravotním postižením

Vychodilova 3077/20, žabovřesky, 616 00 brno 16

549 254 771

reditel@vyc.brno.cz 

http://www.vyc.brno.cz 

Gabriela o.s.
statutární zástupce:  
předsedkyně Rady sdružení: JuDr. Jitka smejkalová
místopředsedkyně Rady sdružení: bc. lucie Rybáková
člen Rady sdružení: bohumil bradáč
členka Rady sdružení: Terezie Jakešová
členka rady sdružení: MuDr. Regina slámová

hospic sv. Alžběty
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

Kamenná 207/36, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 214 761

poradna@hospicbrno.cz 

http://www.hospicbrno.cz 

Gabriela o.s.
statutární zástupce:  
předsedkyně Rady sdružení: JuDr. Jitka smejkalová
místopředsedkyně Rady sdružení: bc. lucie Rybáková
člen Rady sdružení: bohumil bradáč
členka Rady sdružení: Terezie Jakešová
členka rady sdružení: MuDr. Regina slámová

hospic sv. Alžběty
odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

Kamenná 207/36, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 214 761

dom.hospic@hospicbrno.cz 
petra.stavkova@hospicbrno.cz 

http://www.hospicbrno.cz 

hewer - občanské sdružení
statutární zástupce:  představenstvo: Vladimír Mocek

Středisko osobní asistence brno
osobní asistence osoby se zdravotním postižením

Vídeňská 291/89, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

736 505 555

brno@pecovatel.cz

http://www.pecovatel.cz

kontakt bb občanské sdružení pro studium, 
rehabilitaci a sport bez bariér 
statutární zástupce:  předseda: Mgr. Jan nevrkla

kontakt bb občanské sdružení 
pro studium, rehabilitaci a sport 
bez bariér - brno
sociálně aktivizační 
služby pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s tělesným postižením

srbská 2741/53, Královo Pole, 612 00 brno 12

541 589 333

brno@kontaktbb.cz

http://www.kontaktbb.cz

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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liga vozíčkářů
statutární zástupce:  ředitel: Zdeněk Škaroupka 

správní rada: ing. Daniel líbezný 
správní rada: RnDr. Pavel Minařík 
správní rada: Mgr. Šárka Reichmannová 
správní rada: ing. Dana Růžičková 
správní rada: Markéta Velebová

liga vozíčkářů
osobní asistence osoby se zdravotním postižením

bzenecká 4226/23, brno-Vinohrady, židenice, 
628 00 brno 28

537 021 481

asistence@ligavozic.cz 

http://www.ligavozic.cz

liga vozíčkářů
statutární zástupce:  ředitel: Zdeněk Škaroupka 

správní rada: ing. Daniel líbezný 
správní rada: RnDr. Pavel Minařík 
správní rada: Mgr. Šárka Reichmannová 
správní rada: ing. Dana Růžičková 
správní rada: Markéta Velebová

liga vozíčkářů
sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením

bzenecká 4226/23, brno-Vinohrady, židenice, 
628 00 brno 28

537 021 485

poradna@ligavozic.cz 

http://www.ligavozic.cz

Maltézská pomoc
statutární zástupce:
správní rada: Dr. bedrich schwarzenberg
ředitel: ing. Jiří Juda

Maltézská pomoc, o.p.s., centrum brno 
osobní asistence osoby se zdravotním postižením

bratislavská 183/2, brno-střed, Zábrdovice, 
602 00 brno 2

736 620 893

marketa.studena@maltezskapomoc.cz

http://www.maltezskapomoc.cz

Maltézská pomoc
statutární zástupce:
správní rada: Dr. bedrich schwarzenberg
ředitel: ing. Jiří Juda

Maltézská pomoc, o.p.s., centrum brno 
sociálně aktivizační služby 
pro  seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením

bratislavská 183/2, brno-střed, Zábrdovice, 
602 00 brno 2

542 220 199

dr.caha@centrum.cz

http://www.maltezskapomoc.cz

nADĚJE o.s.
statutární zástupce:  předseda: Mgr. ilja hradecký

Dům naděje brno-bohunice
denní stacionáře osoby se zdravotním postižením

domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením

pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Arménská 571/2, bohunice, 625 00 brno 25

547 240 909 - denní stacionáře
547 210 904 - domovy pro seniory
544 210 843 - pečovatelská služba

brno@nadeje.cz

http://www.nadeje.cz

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM

nADĚJE o.s.
statutární zástupce:  předseda: Mgr. ilja hradecký

Dům naděje brno-Řečkovice
denní stacionáře osoby se zdravotním postižením

domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením

hapalova 1488/20, Řečkovice, 621 00 brno 21

549 215 177 - denní stacionáře
549 273 746 - domovy pro seniory

brno@nadeje.cz

http://www.nadeje.cz



br
no

-m
ěs

to
br

no

70

občanské sdružení Anabell
statutární zástupce:  
Předseda Rady sdružení: PhDr. ing. Jana sladká Ševčíková

kontaktní centrum Anabell brno

odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

bratislavská 183/2, brno-střed, Zábrdovice, 
602 00 brno 2

542 214 014

posta@anabell.cz 

http://www.anabell.cz 

nADĚJE o.s.
statutární zástupce:  předseda: Mgr. ilja hradecký

Dům naděje brno-Vinohrady
denní stacionáře osoby se zdravotním postižením

domovy se zvláštním 
režimem osoby se zdravotním postižením

Velkopavlovická 4186/13, brno-Vinohrady, židenice, 
628 00 brno 28

544 234 687 - denní stacionáře
544 234 688 - domovy se zvláštním režimem

brno@nadeje.cz

http://www.nadeje.cz

nADĚJE o.s.
statutární zástupce:  předseda: Mgr. ilja hradecký

Dům pokojného stáří brno-královo Pole
domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením

Ptašínského 316/13, brno-Královo Pole, Ponava, 
602 00 brno 2

541 422 278

brno@nadeje.cz

http://www.nadeje.cz

národní rada osob se zdravotním 
postižením čR, o.s.
statutární zástupce:  představenstvo: Václav Krása 

představenstvo: Mgr. Jiří Morávek

Poradna nRZP čR pro Jihomoravský kraj 
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

cejl 892/32, brno-střed, Zábrdovice, 602 00 brno 2

542 214 111 
542 214 110 

poradnabrno@nrzp.cz

http://www.poradnaprouzivatele.cz

nazaria, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitel: eva langerová

Pečovatelská služba nazaria
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Kubelíkova 978/19, líšeň, 628 00 brno 28

723 818 939
774 109 539

nazaria@seznam.cz 

http://www.nazaria.cz

občanská poradna brno
statutární zástupce:  
předsedkyně výboru: ing. blanka Přikrylová
ředitel: Mgr. David Macek

občanská poradna brno
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

Anenská 10/10, brno-střed, staré brno, 602 00 brno 2

545 241 828

poradna.brno@volny.cz 

http://www.poradnabrno.eu 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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občanské sdružení Anabell
statutární zástupce:  
Předseda Rady sdružení: PhDr. ing. Jana sladká Ševčíková

linka Anabell

telefonická krizová 
pomoc

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

bratislavská 183/2, brno-střed, Zábrdovice, 602 00 brno 2

848 200 210

posta@anabell.cz 

http://www.anabell.cz 

občanské sdružení loGo
statutární zástupce:  
správní rada: Jan Tomšej
představenstvo: PaedDr. ilona Kejklíčková
představenstvo: ing. Daria Floriánová, MbA

občanské sdružení loGo
sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením

Vsetínská 527/20, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 242 625 
543 420 677 
543 420 690 

oslogo@oslogo.cz 

http://www.oslogo.cz 

občanské sdružení loGo
statutární zástupce:  
správní rada: Jan Tomšej
představenstvo: PaedDr. ilona Kejklíčková
představenstvo: ing. Daria Floriánová, MbA

občanské sdružení loGo
centra denních služeb osoby se zdravotním postižením 

odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

raná péče
osoby se zdravotním postižením - 

osoby s kombinovaným 
postižením

Vsetínská 527/20, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 242 625 
543 420 677 
543 420 690 

oslogo@oslogo.cz 

http://www.oslogo.cz 

občanské sdružení noVÝ PRoSToR
statutární zástupce:  
představenstvo: Dagmar Kocmánková
představenstvo: Robert sztarovics

Denní centrum nP
sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením

Příční 111/4, brno-střed, Zábrdovice, 602 00 brno 2

545 217 297

hana.petruchova@novyprostor.cz

http://www.novyprostor.cz

ParacEnTRuM Fenix
statutární zástupce:  předseda: Vojtěch Vašíček

ParacEnTRuM Fenix
odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s tělesným postižením

osobní asistence osoby se zdravotním postižením - 
osoby s tělesným postižením

sociálně aktivizační 
služby pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením

osoby se zdravotním postižením

netroufalky č.e.3/3, bohunice, 625 00 brno 25

547 210 382

info@pcfenix.cz 

http://www.paracentrum-fenix.cz 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM

Právní občanská poradna Dialog, o.s.
statutární zástupce:
představenstvo: Mgr. Miroslava lattenbergová
představenstvo: JuDr. Jiří Rybák 

Právní občanská poradna Dialog, o.s.
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

nerudova 321/7, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

541 552 411
721 240 002

poradna@poradnadialog.cz 

http://www.poradnadialog.cz
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Rada seniorů české republiky, o.s.
statutární zástupce:  představenstvo: RsDr. Zdeněk Pernes 

představenstvo: prof. Jan solich

Rada seniorů české republiky, o.s. 
regionální pracoviště brno
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

Malinovského náměstí 603/4, brno-město, 
602 00 brno 2

542 139 414

poradna.brno@rscr.cz

http://www.rscr.cz

Sanus brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Taťána hodinářová

Sanus brno
odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Štefánikova 588/63a, brno-Královo Pole, Ponava, 
612 00 brno 12

545 227 653 - odlehčovací služby
549 229 999 - pečovatelská služba
777 758 269

sanus.brno@atlas.cz 

http://www.sanusbrno.com 

Sdružení Filia
statutární zástupce: Miluše nechvátalová

kamenka
sociálně terapeutické 
dílny osoby se zdravotním postižením

ondráčkova 1065/168, líšeň, 628 00 brno 28

543 233 459

sdruzenifilia@ok.cz 

 http://www.sdruzenifilia.estranky.cz

Sdružení Filia
statutární zástupce: Miluše nechvátalová

Sociální rehabilitace kamenka
sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením

Kamenná čtvrť 612/35, brno-střed, Štýřice, 
639 00 brno 39
Jihomoravské náměstí 1098/1, slatina, 627 00 brno 27

543 233 459

sdruzenifilia@ok.cz 

 http://www.sdruzenifilia.estranky.cz

Sdružení pěstounských rodin
statutární zástupce:  
správní rada: ing. Miroslav opatřil
správní rada: Mgr. Pavel Šmýd

Poradna náhradní rodinné péče
odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

Anenská 10/10, brno-střed, staré brno, 602 00 brno 2

733 534 465

tokova@pestouni.cz 

http://www.pestouni.cz 

Sdružení Práh
statutární zástupce:  
předseda: PaedDr. blanka Veškrnová
místopředseda: MuDr. lenka Vachková

Sdružení Práh

centra denních služeb
osoby se zdravotním postižením - 

osoby s chronickým duševním 
onemocněním

Tuřanská 199/12, brno-Tuřany, brněnské ivanovice, 
620 00 brno 20

539 051 103

pohoda@prah-brno.cz

http://www.prah-brno.cz 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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Sdružení Práh
statutární zástupce:  
předseda: PaedDr. blanka Veškrnová
místopředseda: MuDr. lenka Vachková

Sdružení Práh

chráněné bydlení
osoby se zdravotním postižením - 

osoby s chronickým duševním 
onemocněním

podpora samostatného 
bydlení

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Tuřanská 199/12, brno-Tuřany, brněnské ivanovice, 
620 00 brno 20

539 051 116

martina.kralova@prah-brno.cz

http://www.prah-brno.cz 

Sdružení Práh
statutární zástupce:  
předseda: PaedDr. blanka Veškrnová
místopředseda: MuDr. lenka Vachková

Sdružení Práh

odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Tuřanská 199/12, brno-Tuřany, brněnské ivanovice, 
620 00 brno 20

545 229 339
721 411 661

soc.centrum@prah-brno.cz
martina.vlasicova@prah-brno.cz

http://www.prah-brno.cz

Sdružení Práh
statutární zástupce:  
předseda: PaedDr. blanka Veškrnová
místopředseda: MuDr. lenka Vachková

Sdružení Práh

sociálně terapeutické 
dílny

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Tuřanská 199/12, brno-Tuřany, brněnské ivanovice, 
620 00 brno 20

539 051 108
539 051 118
530 500 431

rukodelna.dilna@prah-brno.cz
barbora.morkovska@prah-brno.cz
sici.dilna@prah-brno.cz

http://www.prah-brno.cz 

Sdružení Práh
statutární zástupce:  
předseda: PaedDr. blanka Veškrnová
místopředseda: MuDr. lenka Vachková

Sdružení Práh

sociální rehabilitace
osoby se zdravotním postižením - 

osoby s chronickým duševním 
onemocněním

Tuřanská 199/12, brno-Tuřany, brněnské ivanovice, 
620 00 brno 20

539 051 117
545 229 339

soc.centrum@prah-brno.cz
martina.vlasicova@prah-brno.cz

http://www.prah-brno.cz 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM

Sdružení Práh
statutární zástupce:  
předseda: PaedDr. blanka Veškrnová
místopředseda: MuDr. lenka Vachková

Sociálně terapeutická dílna café Práh

sociálně terapeutické 
dílny

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Ve Vaňkovce 462/1, brno-střed, Trnitá, 602 00 brno 2

539 051 108
539 051 118
530 500 431

 cafeprah@email.cz

http://www.prah-brno.cz 
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Sdružení VElETA, o.s.
statutární zástupce:  předseda: hana Macháčková

Sdružení VElETA

denní stacionáře

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením, 

osoby s kombinovaným 
postižením

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením

libušina třída 570/13, Kohoutovice, 623 00 brno 23

547 250 616

machackova.h@seznam.cz 

http://www.sdruzeniveleta.cz 

Slezská diakonie
statutární zástupce:  
statutární zástupce ředitele: Mgr. Martina chlápková
ředitel: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
statutární zástupce ředitele: ing. bronislav Kostka

Eliada, odlehčovací služby

odlehčovací služby osoby se zdravotním 
postižením - do 18 let

Kamenná 195/21, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 210 691

eliada@slezskadiakonie.cz

http://www.eliada.cz
http://www.slezskadiakonie.cz

Slezská diakonie
statutární zástupce:  
statutární zástupce ředitele: Mgr. Martina chlápková
ředitel: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
statutární zástupce ředitele: ing. bronislav Kostka

Eliada, osobní asistence

osobní asistence osoby se zdravotním 
postižením - do 18 let

Kamenná 195/21, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 210 691

eliada@slezskadiakonie.cz

http://www.eliada.cz
http://www.slezskadiakonie.cz

Slezská diakonie
statutární zástupce:  
statutární zástupce ředitele: Mgr. Martina chlápková
ředitel: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
statutární zástupce ředitele: ing. bronislav Kostka

Poradna rané péče Dorea
raná péče osoby se zdravotním postižením

Kamenná 195/21, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 212 551

rp.dorea@slezskadiakonie.cz

http://www.dorea.cz
http://www.slezskadiakonie.cz

Snn v čR centrum denních služeb 
pro sluchově postižené
statutární zástupce:  ředitelka: simona Šumberová

centrum denních služeb 
pro sluchově postižené
sociálně aktivizační 
služby pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

tlumočnické služby osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

Vodova 1391/35, Královo Pole, 612 00 brno 12

541 212 401

cds.brno@seznam.cz 

http://www.neslysici-brno.wz.cz 

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

odbor sociálních služeb
denní stacionáře osoby se zdravotním postižením

odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

Kabátníkova 220/8, brno-Královo Pole, Ponava, 
602 00 brno 2

541 428 410 - denní stacionáře
541 428 411 - odlehčovací služby

voss.hajkova@seznam.cz 

http://www.brno.cz

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

odbor sociálních služeb
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Ptašínského 312/9, brno-Královo Pole, Ponava, 
602 00 brno 2

541 428 410

voss.hajkova@seznam.cz 

http://www.brno.cz

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Pečovatelská služba
odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

Rotalova 1282/13, brno-sever, husovice, 614 00 brno 14

545 240 719

sujanova.ludmila@sever.brno.cz 

http://www.brno.cz

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Pečovatelská služba brno-židenice

pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením - 
osoby s tělesným postižením

Jamborova 3253/61, židenice, 615 00 brno 15, 
Mikulovská 4222/9, brno-Vinohrady, židenice,
628 00 brno 28,
Pálavské náměstí 4103/2, brno-Vinohrady, židenice, 
628 00 brno 28,
Poláčkova 2381/7, líšeň, 628 00 brno 28

548 212 937

pszidenice@centrum.cz 

http://www.zidenice.cz 

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Statutární město brno-ÚMč 
žabovřesky, odbor pečovatelské služby

centra denních služeb
osoby se zdravotním postižením 
- osoby s chronickým duševním 

onemocněním

odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

horova 200/77, žabovřesky, 616 00 brno 16

541 261 213

ps-zabovresky@volny.cz 

http://www.brno.cz/zabovresky 

Středisko rané péče SPRP brno
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Karla němcová

Středisko rané péče SPRP brno

raná péče

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením

nerudova 321/7, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

541 236 743

brno@ranapece.cz 

http://www.ranapece.cz 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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TRiADA - Poradenské centrum, o.s.
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. eva Rotreklová

TRiADA - Poradenské centrum, o.s.
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením 

orlí 516/20, brno-město, 602 00 brno 2

542 221 499

pallova@triada-centrum.cz 

http://www.triada-centrum.cz 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Dům sociálních služeb Josefa 
chaloupky pro nevidomé

odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením 

chaloupkova 587/7, Královo Pole, 612 00 brno 12

541 240 420

poradna@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/poradny 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Dům sociálních služeb Josefa 
chaloupky pro nevidomé

průvodcovské 
a předčitatelské služby

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením 

chaloupkova 587/7, Královo Pole, 612 00 brno 12

541 240 420

asistence@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/asistence 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Dům sociálních služeb Josefa 
chaloupky pro nevidomé
sociálně aktivizační 
služby pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením 

chaloupkova 587/7, Královo Pole, 612 00 brno 12

541 214 700

aktivizace@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/aktivizace 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Dům sociálních služeb Josefa 
chaloupky pro nevidomé

sociální rehabilitace

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením 

chaloupkova 587/7, Královo Pole, 612 00 brno 12

541 240 421

rehabilitace@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/rehabilitace 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM

Svaz tělesně postižených v české republice, o.s. 
městská organizace brno
statutární zástupce:  
předsedkyně výboru: Miroslava Ptáčková

Svaz tělesně postižených v české 
republice, o.s. městská organizace brno
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením 

sociálně aktivizační 
služby pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením

osoby se zdravotním postižením

Mečová 368/5, brno-město, 602 00 brno 2

542 242 657

stp-brno@volny.cz 

http://www.volny.cz/stp-brno 
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Tyfloservis, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. Josef cerha

Tyfloservis, o.p.s. - krajské 
ambulantní středisko brno

sociální rehabilitace

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením

Kamenomlýnská 124/2, brno-střed, Pisárky, 
603 00 brno 3

541 212 810

brno@tyfloservis.cz

http://www.tyfloservis.cz

unie neslyšících brno
statutární zástupce:  představenstvo: svatopluk žamboch

unie neslyšících brno
odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

tlumočnické služby osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

Palackého třída 781/120, Královo Pole, 612 00 brno 12

541 245 321

unb@cmjn.cz 

http://www.kurzznakovereci.cz 
http://www.neslysici.net 

Ústav sociální péče pro tělesně postiženou 
mládež v brně - králově poli
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Jiří Podlucký

Ústav sociální péče pro tělesně 
postiženou mládež v brně - králově poli
denní stacionáře osoby se zdravotním postižením

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením osoby se zdravotním postižením

odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

sociálně terapeutické 
dílny osoby se zdravotním postižením

Kociánka 93/2, Královo Pole, 612 47 brno

515 504 216

info@kocianka.cz

http://www.kocianka.cz

Ústav sociální péče pro tělesně postiženou 
mládež v brně - králově poli
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Jiří Podlucký

Ústav sociální péče pro tělesně 
postiženou mládež v brně - králově poli
chráněné bydlení osoby se zdravotním postižením

Kociánka 93/2, Královo Pole, 612 47 brno

515 504 111 - chráněné bydlení

info@kocianka.cz

http://www.kocianka.cz

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, o.p.s., 
odloučené pracoviště dílen

sociálně terapeutické 
dílny

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením

Poděbradova 1751/58, Královo Pole, 612 00 brno 12

774 715 099
532 307 958

hapatelier@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/hapatelier 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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ViDA
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Jitka styblíková

ViDA centrum brno

odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

botanická 783/16, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

775 585 156
605 322 477

brno@vidacentrum.cz

http://www.ivida.cz

VoDicí PES
statutární zástupce:  jednatel: hana Prchalová 

jednatel: ladislava Dvořáková

VoDicí PES

sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením - 
osoby se zrakovým postižením

cejl 33/68, brno-sever, Zábrdovice, 602 00 brno 2

605 819 998

klubovna@vycvikvodicichpsu.cz 

http://www.vycvikvodicichpsu.cz 

židovská obec brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Pavel Fried

Agentura domácí péče JAS
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

třída Kpt. Jaroše 1922/3, brno-střed, Černá Pole, 
602 00 brno 2

545 244 138

jas@zob.cz 

http://www.zob.cz 

Svaz tělesně postižených v čR, o.s. 
okresní organizace brno - venkov
statutární zástupce:  
předseda organizační jednotky: Miroslav ondráček

Svaz tělesně postižených v čR, o.s., 
okresní organizace brno - venkov
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením

obilní trh 526/11, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

249 250 532 
724 976 505

svaztpbrno.venkov@seznam.cz 

http://www.svaztp.cz

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM

Ústav sociální péče pro zrakově 
postižené v brně - chrlicích
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Danuše Křiváková

Ústav sociální péče pro zrakově 
postižené v brně - chrlicích

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým, zrakovým 

a kombinovaným postižením

odlehčovací služby
osoby se zdravotním postižením - 

osoby se sluchovým, zrakovým 
a kombinovaným postižením

chrlické náměstí 2/2, chrlice, 643 00 brno 43

545 558 132

krivakova@uspchrlice.cz

http://www.uspchrlice.cz
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Město ivančice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

Pečovatelská služba ivančice
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

na úvoze 1425/5, 664 91 ivančice

546 123 402

v.kabelova@seznam.cz 

http://www.ivancice.cz

Město ivančice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

Pečovatelská služba ivančice - 
denní stacionář
denní stacionáře osoby se zdravotním postižením

na úvoze 1425/5, 664 91 ivančice

546 123 402

psivancice@seznam.cz 

http://www.ivancice.cz

centrum sociálních služeb kuřim
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Miloslava bártová

centrum denních služeb
centra denních služeb osoby se zdravotním postižením

Jungmannova 950, 664 34 Kuřim

541 231 320
541 321 233

ppdk@volny.cz 

http://www.kurim.cz

centrum sociálních služeb kuřim
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Miloslava bártová

centrum sociálních služeb kuřim
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Zahradní 1275, 664 34 Kuřim

541 231 320 
541 518 311
542 231 244

ppdk@volny.cz 

http://www.kurim.cz

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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Domov pro seniory Zastávka, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: PaedDr. Vilém buriánek

Domov pro seniory Zastávka

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

sportovní 432, Zastávka, 664 84 Zastávka u brna

546 418 815

dszastavka.malon@seznam.cz 

http://www.ddzastavka.unas.cz 

obec Říčany
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Dům s pečovatelskou službou Říčany
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

nám. osvobození 286, Říčany, 664 82 Říčany u brna

547 723 034

dps@ricanyubrna.cz

http://www.ricanyubrna.cz

Penzion pro důchodce Rosice
statutární zástupce:  ředitel: bc. Jana Tomšíková

Penzion pro důchodce Rosice
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Kaštanová 1223, Rosice, 665 01 Rosice u brna

546 125 590

penzion.rosice@volny.cz 

http://volny.cz/penzion.rosice 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v čR
statutární zástupce:  správní rada: Jaroslav Paur

Specifické poradenství pro sluchově 
postižené - Zastávka u brna
odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

babická 139, Zastávka, 664 84 Zastávka u brna

546 429 323

prochazz@feec.vutbr.cz

http://www.snncr.cz

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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Domov pro seniory Sokolnice, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: MVDr. Petr nováček

Domov pro seniory Sokolnice, 
příspěvková organizace

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Zámecká 57, 664 52 sokolnice

544 423 150

dd_sokolnice@volny.cz 

http://www.ddsokolnice.cz 

luMinA
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. hana německá 

jednatel: Mgr. helena Kučová

luMinA
domovy se zvláštním 
režimem osoby se zdravotním postižením

Masarykova 1018, 664 42 Modřice

530 508 606

nemecka@lumina.cz 

http://www.lumina.cz 

Město Šlapanice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

Město Šlapanice, 
Masarykovo nám. 7, Šlapanice
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, 
664 51 Šlapanice u brna

533 304 600

strechovska@slapanice.cz 

http://www.slapanice.cz 

Sanus brno
statutární zástupce:  ředitelka: ing. Taťána hodinářová

Sanus brno - bílovice nad Svitavou
odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

Komenského 733, 664 01 bílovice nad svitavou

545 227 653

sanus.brno@atlas.cz 

http://www.sanusbrno.com 

Sanus brno
statutární zástupce:  ředitelka: ing. Taťána hodinářová

Sanus brno - bílovice nad Svitavou
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Komenského 733, 664 01 bílovice nad svitavou

777 758 263 
545 227 653

sanus.bilovice@atlas.cz

http://www.sanusbrno.com 

Sanus brno
statutární zástupce:  ředitelka: ing. Taťána hodinářová

Sanus brno - Šlapanice
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

hřbitovní 1700/12, Šlapanice, 664 51 Šlapanice u brna

777 758 263 
545 227 653

sanus.bilovice@atlas.cz

http://www.sanusbrno.com 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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V růžovém sadu
statutární zástupce:  představenstvo: bc. Vladimír Procházka
představenstvo: Mgr. leoš huzlík

V růžovém sadu
sociálně terapeutické 
dílny

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením

Komenského 702/4, ořechov, 664 44 ořechov u brna

736 414 511

vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz 

http://www.vruzovemsadu.cz 

Zámeček Střelice, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  
pověřena zastupováním dočasně neobsazeného místa 
ředitele/ředitelky: Mgr. Jiřinka Kubalčíková

Zámeček Střelice, 
příspěvková organizace

denní stacionáře osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením

Tetčická č.e.311/69, střelice, 664 47 střelice u brna

547 422 817

ustav@iol.cz 

http://zamecekstrelice.cz 

Zámeček Střelice, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  
pověřena zastupováním dočasně neobsazeného místa 
ředitele/ředitelky: Mgr. Jiřinka Kubalčíková

Zámeček Střelice, 
příspěvková organizace
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením

týdenní stacionáře osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením

Tetčická č.e.311/69, střelice, 664 47 střelice u brna

547 422 811

ustav@iol.cz 

http://zamecekstrelice.cz 
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centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. bc. Jana Wildová

centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením

Králova 1742, Tišnov, 666 01 Tišnov 1

549 410 301

info@css.tisnov.cz 

http://www.css.tisnov.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

chráněné bydlení Skryje

chráněné bydlení

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postiženíma osoby s mentálním 
postižením 

skryje 19, 594 55 Dolní loučky

739 389 106

tisnov@caritas.cz 

http://www.tisnov.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

odlehčovací služba 
oblastní charity Tišnov

odlehčovací služby
osoby se zdravotním postižením - 

osoby s chronickým 
onemocněním

Ráboňova 116, Tišnov, 666 01 Tišnov 1

739 389 132

tisnov@caritas.cz 

http://www.tisnov.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Pečovatelská služba 
oblastní charity Tišnov
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Ráboňova 116, Tišnov, 666 01 Tišnov 1

534 008 134
739 389 132

pecovatelky.tisnov@caritas.cz
poradna.tisnov@caritas.cz

http://www.tisnov.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Poradna Porta Tišnov
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením 

Ráboňova 116, Tišnov, 666 01 Tišnov 1

534 008 134
739 389 132

poradna.tisnov@caritas.cz 

http://www.tisnov.caritas.cz 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Sociální rehabilitace Skryje
sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením 

skryje 19, 594 55 Dolní loučky

739 389 106

tisnov@caritas.cz 

http://www.tisnov.caritas.cz 



br
no

-v
en

ko
v

84

Ti
šn

ov

Domov pro seniory Předklášteří, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Tomáš Franc

Domov pro seniory Předklášteří, 
příspěvková organizace

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří

549 439 611

info@domovpredklasteri.cz 

http://www.domovpredklasteri.cz 

Městys lomnice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

Městys lomnice - Pečovatelská služba
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

nám. Palackého 32, lomnice, 679 23 lomnice u Tišnova

549 450 106

lomnice@volny.cz 

http://www.lomnice.cz 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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bETÁniE - křesťanská pomoc
statutární zástupce:  správní rada: Mgr. Pavla Váňová 

správní rada: Vladimíra burgetová 
správní rada: PhDr. Václav Štěpánek 
správní rada: ing. Vojtěch Doležal 
správní rada: Vlastimil břicháček

VillA MARThA

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Tyršova 173, 664 62 hrušovany u brna

547 214 759

vm.hrusovany@volny.cz

http://www.betanie.eu 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Dlbsh Rajhrad
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad

547 232 223

hospic@dlbsh.cz 

http://www.dlbsh.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

oblastní charita Rajhrad, 
charitní pečovatelská služba
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad

731 124 470

eva.lenochova@caritas.cz

http://www.charitarajhrad.cz

Město židlochovice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

Pečovatelská služba židlochovice
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením 

Masarykova 115, 667 01 židlochovice

547 238 578

brazdova@zidlochovice.cz 

http://www.zidlochovice.cz

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní pečovatelská služba břeclav
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

seniorů 3196/1, břeclav, 690 03 břeclav 3

519 326 143

ivana.hoferova@caritas.cz 

http://www.charitabreclav.cz 

Domov seniorů břeclav, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Dana botková

Domov seniorů břeclav, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

na Pěšině 2842/13, břeclav, 690 03 břeclav 3

519 305 203
519 305 205
519 326 142

socialni@dsbreclav.cz

http://www.dsbreclav.cz 

Město Valtice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

organizační složka Domov pro seniory, 
zřízená Městem Valtice
domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením

Modřínová 537, 691 42 Valtice

519 352 977
733 535 815
733 535 816

domov@valtice.eu
podatelna@valtice.eu

http://www.valtice.eu 

Město Valtice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

organizační složka Domov pro seniory, 
zřízená Městem Valtice
odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

Modřínová 537, 691 42 Valtice

519 352 977

podatelna@valtice.eu 

http://www.valtice.eu 

Město Velké bílovice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

Domov pro seniory
domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením

Mírová 1124, 691 02 Velké bílovice

519 346 681

starosta@velkebilovice.cz 

http://www.velkebilovice.cz 

Městys Moravská nová Ves
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

Dům s pečovatelskou službou
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

luční 590, 691 55 Moravská nová Ves

519 342 279

pecovatelky@mnves.cz 

http://www.mnves.cz

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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REMEDiA PluS o.p.s.
statutární zástupce:  předseda správní rady: bc. Jan Pěček 

člen správní rady: Mgr. ladislav cejnek 
člen správní rady: Alena césarová

REMEDiA PluS o.p.s.
domovy se zvláštním 
režimem osoby se zdravotním postižením

odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

osobní asistence osoby se zdravotním postižením 

pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

u nemocnice 3066/1, břeclav, 690 02 břeclav 2

519 326 748

peckova@remediacentrum.cz 

http://www.remediacentrum.cz 

REMEDiA PluS o.p.s.
statutární zástupce:  předseda správní rady: bc. Jan Pěček 

člen správní rady: Mgr. ladislav cejnek 
člen správní rady: Alena césarová

REMEDiA PluS o.p.s., středisko uTiliS

denní stacionáře

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

herbenova 2969/4, břeclav, 690 03 břeclav 3

519 326 748

peckova@remediacentrum.cz 

http://www.remediacentrum.cz 

REMEDiA PluS o.p.s.
statutární zástupce:  předseda správní rady: bc. Jan Pěček 

člen správní rady: Mgr. ladislav cejnek 
člen správní rady: Alena césarová

REMEDiA PluS o.p.s., středisko uTiliS
sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením

17. listopadu 2964/1, břeclav, 690 02 břeclav 2

519 326 748

peckova@remediacentrum.cz 

http://www.remediacentrum.cz 

Spolek neslyšících břeclav, o.s.
statutární zástupce:  předseda: Jana Kadlčková

Spolek neslyšících břeclav
sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

tlumočnické služby osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

lednická 515/21, charvátská nová Ves, 690 06 břeclav 6

519 332 251 
722 719 101

snbreclav@seznam.cz 

http://www.snbreclav.cz 

Svaz tělesně postižených 
v české republice, o.s. , okresní organizace
statutární zástupce:  ředitel: bohuslava Kolínková

Svaz tělesně postižených v české 
republice, o.s., okresní organizace
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením

stromořadní 531/5, břeclav, 690 02 břeclav 2

519 323 085

breclavovstp@seznam.cz 

http://www.svaztp.cz

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště břeclav

odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením

sovadinova 537/6, břeclav, 690 02 břeclav 2

774 715 106
532 308 076

breclav@centrumpronevidome.cz

http://www.centrumpronevidome.cz/poradny

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště břeclav

průvodcovské 
a předčitatelské služby

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením

sovadinova 537/6, břeclav, 690 02 břeclav 2

541 240 420

asistence@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/asistence 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště břeclav

sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením

sovadinova 537/6, břeclav, 690 02 břeclav 2

532 308 076
774 715 106

breclav@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/aktivizace 

Diakonie čcE - středisko bETléM
statutární zástupce:  předseda správní rady: Petr hejl, Dis. 

člen správní rady: Tomáš Vostřák 
člen správní rady: Jana lexová 
člen správní rady: Vladimíra hutová 
člen správní rady: ing. Jan Gavlík

Domov Arkénie
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením

brumovice 334, 691 11 brumovice na Moravě

519 324 653

arkenie@betlem.org 

http://www.betlem.org/arkenie 

Diakonie čcE - středisko bETléM
statutární zástupce:  předseda správní rady: Petr hejl, Dis. 

člen správní rady: Tomáš Vostřák 
člen správní rady: Jana lexová 
člen správní rady: Vladimíra hutová 
člen správní rady: ing. Jan Gavlík

integrované centrum služeb 
Domov betlém
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením osoby se zdravotním postižením

odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

císařova 394/27, 691 72 Klobouky u brna

519 419 489
519 420 656

betlem@betlem.org

http://www.betlem.org/betlem_domov 

Diakonie čcE - středisko bETléM
statutární zástupce:  předseda správní rady: Petr hejl, Dis. 

člen správní rady: Tomáš Vostřák 
člen správní rady: Jana lexová 
člen správní rady: Vladimíra hutová 
člen správní rady: ing. Jan Gavlík

integrované centrum služeb 
Domov narnie

denní stacionáře

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

týdenní stacionáře
osoby se zdravotním postižením - 

osoby s kombinovaným 
postižením

Morkůvky 129, 691 72 Klobouky u brna

519 423 195

narnie@betlem.org 

http://www.betlem.org/narnie 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Domovinka Panny Marie
odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

němčičky 96, 691 07 němčičky u břeclavi

519 326 143

ivana.hoferova@caritas.cz 

http://www.charitabreclav.cz 

Město hustopeče
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Dům s pečovatelskou službou
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

žižkova 960/1, hustopeče, 693 01 hustopeče u brna

519 411 850

penzion.hustopece@quick.cz 

http://www.hustopece-city.cz 

Město klobouky u brna
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Domácnosti osob ve městě včetně 
Domu s pečovatelskou službou
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u brna

519 361 572

tajemnice@kloboukyubrna.cz 

http://www.kloboukyubrna.cz 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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G - centrum Mikulov, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Pavel Rous

Domov s pečovatelskou službou - 
odloučené pracoviště
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Pod strání 57/7, Mikulov, 692 01 Mikulov na Moravě

519 511 962 
728 538 520

dps@mikulov.cz

http://www.gcentrummikulov.cz 

G - centrum Mikulov, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Pavel Rous

G-centrum Mikulov, 
příspěvková organizace
odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Republikánské obrany 945/13, Mikulov, 
692 01 Mikulov na Moravě

519 440 983
519 440 982
721 586 579

gcentrum@gcentrummikulov.cz 

http://www.gcentrummikulov.cz 

občanské sdružení biliculuM
statutární zástupce:  statutární zástupce: Petr Malásek 

statutární zástupce: hana Malásková

Dětský denní stacionář, Mikulov
denní stacionáře osoby se zdravotním postižením

Růžová 561/1, Mikulov, 692 01 Mikulov na Moravě

736 487 940
736 487 942

malaskovi@biliculum.cz 

http://www.biliculum.cz 

občanské sdružení biliculuM
statutární zástupce:  statutární zástupce: Petr Malásek 

statutární zástupce: hana Malásková

Stonožka - Mikulov
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi osoby se zdravotním postižením

Růžová 561/1, Mikulov, 692 01 Mikulov na Moravě

736 487 942
736 487 940

malaskovi@biliculum.cz 

http://www.biliculum.cz 

SEnioRPRoJEkT s.r.o.
statutární zástupce:  jednatel: Mgr. Miluše Kupsová

SEnioRPRoJEkT s.r.o.

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Jevišovka 169, 691 83 Drnholec

606 523 596

mkupsova@seznam.cz

http://www.seniorprojekt.cz

Srdce v domě, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. blanka Drobiličová

Srdce v domě, příspěvková organizace
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením osoby se zdravotním postižením

Klentnice 81, 692 01 Mikulov na Moravě

519 515 187

domov@srdcevdome.cz 

http://www.srdcevdome.cz 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM
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centrum pro rodinu hodonín
statutární zástupce:  představenstvo: Mgr. lucie Ambrozková

centrum pro rodinu hodonín
osobní asistence osoby se zdravotním postižením

Štefánikova 288/15, hodonín, 695 01 hodonín 1

721 587 016

cpr.hodonin@centrum.cz 

http://www.cprhodonin.cz 

centrum pro rodinu hodonín
statutární zástupce:  představenstvo: Mgr. lucie Ambrozková

Vlaštovka - 
dětský rehabilitační stacionář
denní stacionáře osoby se zdravotním postižením

Anenská 3744/2, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 352 154

rhb.stacionar@seznam.cz 

http://www.cprhodonin.cz 

Domov na Jarošce, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Jana Matušinová

Domov na Jarošce

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Jarošova 1717/3, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 321 320

uspd.hod@tiscali.cz 

http://www.usphodonin.cz 

Pečovatelská služba homedica, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Pavla Dörrová

cEnTRuM DEnních SlužEb hoMEDicA
centra denních služeb osoby se zdravotním postižením

Polní 4004/14, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 352 357

ps.homedica@iol.cz 

http://www.ps-homedica.cz 

Pečovatelská služba homedica, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Pavla Dörrová

Pečovatelská služba homedica, o.p.s.
osobní asistence osoby se zdravotním postižením

pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Polní 4004/12, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 352 357

ps.homedica@iol.cz 

http://www.ps-homedica.cz 

Pedagogicko-psychologická poradna hodonín
statutární zástupce:  jednatel: PhDr. Zdenka bimková

Pedagogicko-psychologická 
poradna hodonín
telefonická krizová 
pomoc osoby se zdravotním postižením 

P. Jilemnického 2854/2, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 351 529

ppp.hodonin@ho.orgman.cz

http://www.ppp-hodonin.eu 
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Psychocentrum Domeček hodonín, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. Jan Králík

Psychocentrum 
Domeček hodonín, o.p.s.

chráněné bydlení
osoby se zdravotním postižením - 

osoby s chronickým duševním 
onemocněním

skácelova 2711/2, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 321 629

bydleni@psychocentrumdomecek.cz 

http://www.psychocentrumdomecek.cz 

Psychocentrum Domeček hodonín, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. Jan Králík

Psychocentrum 
Domeček hodonín, o.p.s.
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

sociální rehabilitace
osoby se zdravotním postižením - 

osoby s chronickým duševním 
onemocněním

skácelova 2711/2, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 344 345
603 289 960

poradna@psychocentrumdomecek.cz 

http://www.psychocentrumdomecek.cz 

S - centrum hodonín, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitelka: bc. Jana Trnečková

S - centrum hodonín, 
příspěvková organizace

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

na Pískách 4037/11, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 399 932

reditelka@ddhodonin.cz 

http://www.s-centrum-hodonin.eu

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v čR
statutární zástupce:  správní rada: Jaroslav Paur

Spolek neslyšících - hodonín

tlumočnické služby osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

horní Valy 3655/2, hodonín, 695 01 hodonín 1

775 106 253

rackovi@pemana@seznam.cz

http://www.snncr.cz

Zelený dům pohody, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Petr srnec

Zelený dům pohody, 
příspěvková organizace

denní stacionáře

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

týdenní stacionáře

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

P. Jilemnického 2923/1, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 321 580
518 344 585

houspm@telecom.cz 

http://www.zelenydumpohody.cz 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM



ho
do

ní
n

93

ky
jo

v

centrum služeb pro seniory kyjov, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Jan letocha

centrum služeb pro seniory kyjov, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením

domovy se zvláštním 
režimem osoby se zdravotním postižením

strážovská 1095/1, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 699 513

reditel@centrumproseniorykyjov.cz 

http://www.centrumproseniorykyjov.cz 

centrum sociálních služeb kyjov
statutární zástupce:  ředitelka: ing. Zdeňka Kytlicová

centrum sociálních služeb kyjov
denní stacionáře osoby se zdravotním postižením

osobní asistence osoby se zdravotním postižením

pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

třída Palackého 67/7, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 612 260

info@css-kyjov.cz 

http://www.css-kyjov.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní pečovatelská služba Šardice
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Šardice 613, 696 13 Šardice

518 624 638

domovinka.sardice@caritas.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz 

Domov horizont, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Dagmar Andrešičová

Domov horizont, 
příspěvková organizace

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním 
postižením - osoby 

s mentálním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením

strážovská 1096/3, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 612 017

reditel@horizontkyjov.cz 

http://www.horizontkyjov.cz 

charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

charitní dům pokojného stáří
domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením

Čeložnice 133, 696 51 Kostelec u Kyjova

773 994 991 
518 617 423

chdps.celoznice@kyjov.charita.cz
karla.karesova@kyjov.charita.cz 

http://www.kyjov.caritas.cz 

charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

charitní pečovatelská služba kyjov
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

třída Palackého 194/30, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

776 049 439
518 612 765

chps@kyjov.charita.cz

http://www.kyjov.caritas.cz 
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charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

charitní pečovatelská služba 
Svatobořice - Mistřín
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

hlavní 272/97, svatobořice-Mistřín, svatobořice,
696 04 svatobořice

518 620 302
776 707 037

chps.sm@kyjov.charita.cz 

http://www.kyjov.caritas.cz 

charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

charitní pečovatelská služba Vracov
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

luční 1590, 696 42 Vracov

774 409 348
518 628 324

chps.vracov@kyjov.charita.cz 

http://www.kyjov.caritas.cz 

charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

občanská poradna
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

třída Palackého 194/30, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

724 353 902
518 323 767

poradna@kyjov.charita.cz
karla.karesova@kyjov.charita.cz 

http://www.kyjov.caritas.cz 

charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

osobní asistence kyjov
osobní asistence osoby se zdravotním postižením

třída Palackého 194/30, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 612 765
776 049 439

asistence@kyjov.charita.cz 

http://www.kyjov.caritas.cz 

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých čR
statutární zástupce:  prezident: Josef stiborský

Sociální poradna SonS - kyjov
odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby se zrakovým postižením

třída Komenského 617/20, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 613 394

kyjov-odbocka@sons.cz 

http://www.sons.cz

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých čR
statutární zástupce:  prezident: Josef stiborský

SonS čR - kyjov
sociálně aktivizační 
služby pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby se zrakovým postižením

třída Komenského 617/20, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 613 394

kyjov-odbocka@sons.cz 

http://www.sons.cz
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Svaz tělesně postižených v české republice, o.s. 
okresní organizace hodonín
statutární zástupce:  ředitel: Karla Zbořilová

Svaz tělesně postižených 
v české republice, o.s. 
okresní organizace hodonín
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením

třída Palackého 67/7, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 389 453

ovstp.hodonin@seznam.cz 

http://www.svaztp.cz

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v čR 
Základní organizace Veselí nad Moravou
statutární zástupce:  předsedkyně: Mgr. Zdena seménková 

jednatel: Petr eliáš

Snn v čR Zo Veselí nad Moravou
sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

třída Komenského 617/20, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 322 449
723 617 072

snn.veseli@tiscali.cz 

http://www.snncr.cz
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Domov pro seniory Strážnice, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: JuDr. ivana Kyjovská

Domov pro seniory Strážnice, 
příspěvková organizace

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým 

onemocněním, osoby s tělesným 
postižením

Preláta horného 515, 696 62 strážnice

518 334 059
518 332 128

reditel@ddstraznice.cz 

http://www.ddstraznice.cz 

charita Strážnice
statutární zástupce:  ředitel: ing. Zdeněk bína

charitní pečovatelská služba Strážnice
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Kovářská 396, 696 62 strážnice

518 333 207

straznice@charita.cz 

http://www.straznice.charita.cz 

charita Strážnice
statutární zástupce:  ředitel: ing. Zdeněk bína

kotva, sociálně terapeutická dílna, 
Středisko Ave Strážnice

sociálně terapeutické 
dílny

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Kovářská 396, 696 62 strážnice

518 333 207

straznice@charita.cz 

http://www.straznice.charita.cz 

charita Strážnice
statutární zástupce:  ředitel: ing. Zdeněk bína

osobní asistence charita Strážnice
osobní asistence osoby se zdravotním postižením

Kovářská 396, 696 62 strážnice

518 333 207

straznice@charita.cz 

http://www.straznice.charita.cz 

charita Veselí nad Moravou
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. Petr Kolařík

charita Veselí nad Moravou - 
osobní asistence
osobní asistence osoby se zdravotním postižením

tř. Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou

518 322 213

charita@veselinm.charita.cz 

http://www.veselinm.caritas.cz 

charita Veselí nad Moravou
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. Petr Kolařík

charita Veselí nad Moravou - 
Pečovatelská služba
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

tř. Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou

518 322 213

charita@veselinm.charita.cz 

http://www.veselinm.caritas.cz 
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charita Veselí nad Moravou
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. Petr Kolařík

charita Veselí nad Moravou - 
Stacionář Toník
denní stacionáře osoby se zdravotním postižením

Kollárova 1235, 698 01 Veselí nad Moravou

518 322 213
518 322 390

stacionar.tonik@veselinm.charita.cz 

http://www.veselinm.caritas.cz 

občanské sdružení zdravotně postižených, 
Veselská oblast
statutární zástupce:  předseda výboru: Jiří Janoušek 

místopředseda výboru: Antonín Pijáček

občanské sdružení zdravotně 
postižených, Veselská oblast
sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením

Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou

518 325 777

zdravotne.postizeni.veselsko@seznam.cz 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v čR 
Základní organizace Veselí nad Moravou
statutární zástupce:  předsedkyně: Mgr. Zdena seménková 

jednatel: Petr eliáš

Snn v čR Zo Veselí nad Moravou
sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením - 
osoby se sluchovým postižením

Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou

518 322 449 
723 617 072

snn.veseli@tiscali.cz

http://www.snncr.cz

Zdislava Veselí, o.p.s.
statutární zástupce:  
předseda správní rady: ing. Karel Tomeček
ředitel: Marie Tomečková
správní rada: ing. ludmila Všetulová
správní rada: ing. František Přibyl

Denní stacionář Zdislava Veselí
denní stacionáře osoby se zdravotním postižením

Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou

518 322 409

marie.zdislava@tiscali.cz 

http://www.domacipecezdislava.w1.cz 

Zdislava Veselí, o.p.s.
statutární zástupce:  
předseda správní rady: ing. Karel Tomeček
ředitel: Marie Tomečková
správní rada: ing. ludmila Všetulová
správní rada: ing. František Přibyl

osobní asistence Zdislava Veselí
osobní asistence osoby se zdravotním postižením

tř. Masarykova 118, 698 01 Veselí nad Moravou

518 323 187

marie.zdislava@tiscali.cz 

http://www.domacipecezdislava.w1.cz 

Zdislava Veselí, o.p.s.
statutární zástupce:  
předseda správní rady: ing. Karel Tomeček
ředitel: Marie Tomečková
správní rada: ing. ludmila Všetulová
správní rada: ing. František Přibyl

Pečovatelská služba Zdislava Veselí
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

tř. Masarykova 118, 698 01 Veselí nad Moravou

518 323 187

marie.zdislava@tiscali.cz 

http://www.domacipecezdislava.w1.cz 
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Středisko zdravotních 
a sociálních služeb bučovice
statutární zástupce:  ředitel: ing. Juraj Roháč

Dům s pečovatelskou službou bučovice

pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením - 
osoby s tělesným postižením

Zahradní 886, 685 01 bučovice

517 383 969

szss@sendme.cz

http://www.szss.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

centrum denních služeb Slavkov u brna
centra denních služeb osoby se zdravotním postižením

Polní 1444, 684 01 slavkov u brna

734 435 125

cds.slavkov@caritas.cz

http://www.hodonin.charita.cz 

obec heršpice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Pečovatelská služba heršpice
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

heršpice 91, 684 01 slavkov u brna

544 222 721

ouherspice@politavi.cz 

http://www.herspice.cz 

Rodinná pohoda, o.s.
statutární zástupce:  předseda: bc. Jana Kubaláková

centrum denních služeb - Pohoda
centra denních služeb osoby se zdravotním postižením

Malinovského 280, 684 01 slavkov u brna

774 059 977
776 246 783

rodinna.pohoda@centrum.cz 

http://www.rodinnapohoda.wgz.cz 
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Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v čR, o.s.
statutární zástupce:  předseda: Jaroslava bednářová 

místopředseda: Václav Mihola 
hospodářka: Alena sojebová

Poradna a půjčovna rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek "PAPRSEk"
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

lípová 364/2, brňany, 682 01 Vyškov 1

515 531 354
739 598 764

pujcovna.vy@seznam.cz 

http://www.paprsek-vyskov.cz 

centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
statutární zástupce:  
místopředseda správní rady: Roman celý
předseda správní rady: ing. Jana Martínková
člen správní rady: František Grmela
člen správní rady: Mgr. Milena Moravcová
člen správní rady: Mgr. luboš Kadlec
člen správní rady: božena Večeřová

individuální sociální péče - 
pečovatelská služba
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Tyršova 142/29, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1

517 333 503

psvyskov@acvyskov.cz 

http://www.css.vys.cz 

centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
statutární zástupce:  
místopředseda správní rady: Roman celý
předseda správní rady: ing. Jana Martínková
člen správní rady: František Grmela
člen správní rady: Mgr. Milena Moravcová
člen správní rady: Mgr. luboš Kadlec
člen správní rady: božena Večeřová

Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

smetanovo nábřeží 513/27, Vyškov-Předměstí, 
682 01 Vyškov 1

517 333 909

psychologie@acvyskov.cz 

http://www.psychologie.acvyskov.cz 

Domov hvězda, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Pavel Ševela

Domov hvězda, příspěvková organizace
domovy se zvláštním 
režimem osoby se zdravotním postižením

nové hvězdlice 200, 683 41 bohdalice

517 321 100

info@domovhvezda.cz 

www.domovhvezda.cz 

habrovanský zámek, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Marcel Funderák

habrovanský zámek, 
příspěvková organizace
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením osoby se zdravotním postižením

habrovany 1, 683 01 Rousínov u Vyškova

517 305 111

mfunderak@habrovanskyzamek.cz 

http://www.habrovanskyzamek.cz/ 
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obec habrovany
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Dům s pečovatelskou službou
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

habrovany 274, 683 01 Rousínov u Vyškova

517 374 274

obec@habrovany.cz 

http://www.habrovany.cz 

oblastní charita Vyškov
statutární zástupce:  ředitel: bc. Markéta Pučánová Dis.

chráněné bydlení pro mentálně 
postižené - ostrov jistoty

chráněné bydlení osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením

Tržiště 389/38, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1

517 350 779
517440 382

info@vyskov.charita.cz
petra.vanderkova@vyskov.charita.cz

http://www.vyskov.charita.cz

oblastní charita Vyškov
statutární zástupce:  ředitel: bc. Markéta Pučánová Dis.

oblastní charita Vyškov - Dědice
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Morávkova 745/1a, Dědice, 682 01 Vyškov 1

517 330 382 
517 350 779 

info@vyskov.charita.cz 

http://www.vyskov.charita.cz 

oblastní charita Vyškov
statutární zástupce:  ředitel: bc. Markéta Pučánová Dis.

Zařízení sociální integrace
centra denních služeb osoby se zdravotním postižením

odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

Morávkova 745/1a, Dědice, 682 01 Vyškov 1

517 350 779 - centra denních služeb
517 330 382 - odlehčovací služby
517 350 779 

info@vyskov.charita.cz 

http://www.vyskov.charita.cz 

Pečovatelská služba Vyškov, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: MVDr. Jiří žák

Pečovatelská služba Vyškov
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Polní 305/5, brňany, 682 01 Vyškov 1

517 348 801 
602 853 404 

socialnipracovnik@psv.vys.cz

http://www.psv.vys.cz 

Rodinná pohoda, o.s.
statutární zástupce:  předseda: bc. Jana Kubaláková

Rodinná pohoda, o.s.
odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

Morávkova 305/35, Dědice, 682 01 Vyškov 1

541 241 585

rodinna.pohoda@centrum.cz 

http://www.rodinnapohoda.wgz.cz 
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Rodinná pohoda, o.s.
statutární zástupce:  předseda: bc. Jana Kubaláková

Rodinná pohoda, o.s.
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením

sportovní 791/2a, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1

605 473 698

rodinna.pohoda@centrum.cz 

http://www.rodinnapohoda.wgz.cz 

Sdružení "Piafa" ve Vyškově
statutární zástupce:  předseda: Jana Podrápská 

místopředseda: RnDr. Jana Turčanová

Sdružení "Piafa" ve Vyškově - 
sociálně rehabilitační centrum
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením

žerotínova 727/2, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1

517 325 071

piafa@piafa.cz 

http://www.piafa.cz 

Sdružení "Piafa" ve Vyškově
statutární zástupce:  předseda: Jana Podrápská 

místopředseda: RnDr. Jana Turčanová

Sdružení "Piafa" ve Vyškově - 
sociálně rehabilitační centrum
sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením 

žerotínova 727/2, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1

517 325 073

piafa@piafa.cz 

http://www.piafa.cz 

Sociální služby Vyškov, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jana Pátková

Denní stacionář pro osoby 
se zdravotním postižením

denní stacionáře

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením, 

osoby s kombinovaným 
postižením

Purkyňova 421/36, nosálovice, 682 01 Vyškov 1

517 333 910

stacionar@socialnisluzbyvyskov.info 

http://www.socialnisluzbyvyskov.info 

Sociální služby Vyškov, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jana Pátková

Domov se zvláštním režimem 
pro osoby s chronickým duševním 
onemocněním

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Čtvrtníčkova 114/1, brňany, 682 01 Vyškov 1

517 348 407

mullerova@socialnisluzbyvyskov.info 

http://www.socialnisluzbyvyskov.info 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště Vyškov

odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením

sídliště osvobození 682/56, Dědice, 682 01 Vyškov 1

774 715 108

vyskov@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/poradny 
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Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště Vyškov

průvodcovské 
a předčitatelské služby

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením

sídliště osvobození 682/56, Dědice, 682 01 Vyškov 1

541 240 420

asistence@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/asistence 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště Vyškov

sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením

sídliště osvobození 682/56, Dědice, 682 01 Vyškov 1

774 715 108

vyskov@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/aktivizace 

oSoby SE ZDRAVoTníM PoSTižEníM



Zn
oj

m
o

103

M
or

av
sk

ý 
kr

um
lo

v

Domov pro seniory Skalice, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitelka: ing. Romana hušková

Domov pro seniory Skalice, 
příspěvková organizace

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

skalice 1, 671 71 hostěradice

515 339 157

info@domovskalice.cz 

http://www.domovskalice.cz 

Domov u lesa Tavíkovice, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Tomáš havlásek

Domov u lesa Tavíkovice, 
příspěvková organizace
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením

Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice

515 339 991

domov@domovtavikovice.cz

http://www.domovtavikovice.cz

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno,
pracoviště Mor. krumlov

odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením

Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov

774 715 109

m.krumlov@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/poradny 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno,
pracoviště Mor. krumlov

průvodcovské 
a předčitatelské služby

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením

Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov

541 240 420

asistence@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/asistence 
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centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Denní centrum pro seniory
centra denních služeb osoby se zdravotním postižením

Mikulášské náměstí 482/12, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 224 669

515223592@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 

centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Domov pro seniory Znojmo
domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením

u lesíka 3547/11, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 225 367

domovproseniory.znojmo@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 

centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Domov pro seniory Znojmo - oddělení 
domova se zvláštním režimem

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

u lesíka 3547/11, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 225 367

domovproseniory.znojmo@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 

centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Domovinka - přechodné pobyty
odlehčovací služby osoby se zdravotním postižením

Vančurova 3612/17, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 241 001

515223592@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 

centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Pečovatelská služba
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

Vančurova 3612/17, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 241 001

515223592@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 

centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Sociálně aktivizační služba
sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením

Vančurova 3612/17, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 241 001

515223592@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Denní stacionář sv. Damiána Znojmo
denní stacionáře osoby se zdravotním postižením

Mašovická 3167/10, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 220 204

damian.znojmo@caritas.cz 

http://www.znojmo.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Dílna sv. kláry Znojmo, 
sociálně terapeutické dílny

sociálně terapeutické 
dílny

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Dolní Česká 313/1, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 244 439

klara.znojmo@caritas.cz 

http://www.znojmo.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní pečovatelská služba Znojmo
pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením

horní Česká 235/6, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 221 887

chps.znojmo@caritas.cz 

http://www.znojmo.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

osobní asistence Znojmo
osobní asistence osoby se zdravotním postižením

horní Česká 235/6, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 221 887

osasistence.znojmo@caritas.cz 

http://www.znojmo.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Sociální rehabilitace Znojmo
sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením

Křížovnická 3071/26, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

731 629 964

samuel.znojmo@caritas.cz 

http://www.znojmo.caritas.cz 

Domov důchodců božice, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ředitel: ing. Jaromír leisser

Domov důchodců božice,
příspěvková organizace

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

božice 188, 671 64 božice

515 257 122

dd.bozice@quick.cz 

http://www.domovbozice.cz
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Domov pro seniory Jevišovice, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. Jiří Durák

Domov pro seniory Jevišovice, 
příspěvková organizace

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice

515 300 650

socialni@domovjevisovice.cz

http://www.domovjevisovice.cz 

Domov pro seniory Plaveč, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. František Vybíral

Domov pro seniory Plaveč, 
příspěvková organizace
domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením

domovy se zvláštním 
režimem osoby se zdravotním postižením

Domov 1, Plaveč, 671 32 Plaveč u Znojma

515 252 250

dps.plavec@dps-plavec.cz 

http://www.domovproseniory.obecplavec.cz 

DS Morava a.s.
statutární zástupce:  
představenstvo: David Volný, RnDr. ivan Volný, ing. Pavel hrdina

Domov po seniory Šanov
domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením

Viniční 445, Šanov, 671 68 hrabětice

725 499 999

info@domovsanov.cz

http://www.domovsanov.cz

DS Morava a.s.
statutární zástupce:  
představenstvo: David Volný, RnDr. ivan Volný, ing. Pavel hrdina

Domov se zvláštním režimem Šanov

domovy se zvláštním 
režimem

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním

Viniční 445, Šanov, 671 68 hrabětice

725 499 999

info@domovsanov.cz

http://www.domovsanov.cz

Emin zámek, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: bořivoj Kučera

Emin zámek, příspěvková organizace 
hrušovany nad Jevišovkou
domovy se zvláštním 
režimem osoby se zdravotním postižením

hrušovany nad Jevišovkou 275, 
671 67 hrušovany nad Jevišovkou

515 229 151

emin@eminzamek.cz 

http://www.eminzamek.cz 

Svaz tělesně postižených 
v české republice, o.s., okresní organizace
statutární zástupce:  ředitel: bc. Marie Kuchařová

Svaz tělesně postižených 
v české republice, o.s.
odborné sociální 
poradenství osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením

Zámečnická 320/10, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 224 924

ovstpznojmo@seznam.cz 

http://www.svaztp.cz
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Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště Znojmo

odborné sociální 
poradenství

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením

Dukelských bojovníků 3460/150, Znojmo, 
671 81 Znojmo 5

774 715 107
532 308 909

znojmo@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/aktivizace 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště Znojmo

průvodcovské 
a předčitatelské služby

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením

Dukelských bojovníků 3460/150, Znojmo, 
671 81 Znojmo 5

541 240 420

asistence@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/asistence 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Tyflocentrum brno, pracoviště Znojmo

sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zrakovým 
postižením

Dukelských bojovníků 3460/150, Znojmo, 
671 81 Znojmo 5

774 715 107
532 308 909

znojmo@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/aktivizace 

Zámek břežany, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Jiří herzig

chráněné bydlení Šanov

chráněné bydlení osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením

Viniční 440, 441 Šanov, 671 68 hrabětice

736 139 025

chbsanov@zamekbrezany.cz 

http://www.zamekbrezany.cz

Zámek břežany, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Jiří herzig

Zámek břežany

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením - 
osoby s mentálním postižením, 

osoby s kombinovaným 
postižením

břežany 1, 671 65 břežany u Znojma

515 277 111
515 277 112

info@zamekbrezany.cz 

http://www.zamekbrezany.cz 
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DĚTi, MlÁDEž A RoDiny

SociÁlní Služby PRo DĚTi, MlÁDEž A RoDinu
V rodinách se může vyskytovat mnoho různých problémů souvisejících se sociálním prostředím rodiny, s životním cyklem 
i se zdravotním stavem jejich členů.

Této cílové skupině jsou poskytovány následující sociální služby:

Azylové domy 

Domy na půl cesty

kontaktní centra

krizová pomoc

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

odborné sociální poradenství 

odlehčovací služby

osobní asistence

Pečovatelská služba

Raná péče

Služby následné péče

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociální rehabilitace 

Telefonická krizová pomoc

Terénní programy
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

centrum PRo blansko
azylové domy děti, mládež a rodina

sladkovského 1860/2b, blansko, 678 01 blansko 1

516 411 400

matka-dite.blansko@charita.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

linka důvěry blansko
telefonická krizová pomoc děti, mládež a rodina

Komenského 2366/19, blansko, 678 01 blansko 1

516 417 351

soslinka.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

centrum PRo blansko
krizová pomoc děti, mládež a rodina

sladkovského 1860/2b, blansko, 678 01 blansko 1

516 411 400

kpcentrum.blansko@charita.cz

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Magdala blansko
krizová pomoc děti, mládež a rodina

Komenského 2366/19, blansko, 678 01 blansko 1

516 417 351

eliska.bohatcova@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

centrum PRo blansko
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

sladkovského 1860/2b, blansko, 678 01 blansko 1

516 411 400

centrum.aktivizace.blansko@caritas.cz

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

okno dokořán blansko
krizová pomoc děti, mládež a rodina

Komenského 2366/19, blansko, 678 01 blansko 1

516 417 351

krizovapomoc.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

SPonA blansko
terénní programy děti, mládež a rodina

Komenského 2366/19, blansko, 678 01 blansko 1

516 417 351

spona.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Město blansko
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

sladkovského 1860/2b, blansko, 678 01 blansko 1

516 413 524

poradna@blansko.cz 

http://blansko.cz/poradna 
Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Stará fabrika blansko
sociální rehabilitace děti, mládež a rodina

sadová 149/2, blansko, 678 01 blansko 1

516 412 137

prace.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

obec Petrovice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

lávka - azylový dům 
pro matky s dětmi
azylové domy děti, mládež a rodina

Petrovice 44, 679 02 Rájec-Jestřebí

516 412 337
723 537 797

adpetrovice@seznam.cz 

http://www.oupetrovice.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Zlatá zastávka Adamov
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

smetanovo náměstí 99/5, Adamov, 679 04 Adamov 1

515 531 152

z.zastavka.adamov@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

oblastní spolek 
českého červeného kříže blansko
statutární zástupce:  ředitel: Jiří Kučera 

správní rada: ing. Anna sedláková 
správní rada: Jaroslav Jura

Pečovatelská služba 
českého červeného kříže blansko
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

sadová 149/2, blansko, 678 01 blansko 1

516 418 624

blansko@cervenykriz.eu 

www.cck-blansko.cz 
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Sdružení Podané ruce, o.s.
statutární zástupce:  
představenstvo: předseda sdružení bc. Pavel novák

nízkoprahový klub 
pro děti a mládež PVc blansko
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

sadová 149/2, blansko, 678 01 blansko 1

516 410 621
777 916 283

nzdm.blansko@podaneruce.cz 

http://www.pvcklub.unas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

centrum PRo boskovice
azylové domy děti, mládež a rodina

Dukelská 2265/12b, 680 01 boskovice

516 411 966

dmt.boskovice@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

centrum PRo boskovice
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

Dukelská 2265/12b, 680 01 boskovice

516 411 966

katerina.korbelova@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní poradna
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

u lázní 1734, 680 01 boskovice

516 411 583

poradna.boskovice@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 
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A kluby čR, o.p.s.
statutární zástupce:  správní rada: Mgr. Věra nováková 

správní rada: Tomáš Dresler 
správní rada: Petr Janačík

centrum podpory a zaměstnanosti
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

Křenová 204/62b, brno-střed, Trnitá, 602 00 brno 2

541 247 233

akluby@akluby.cz 

http://www.akluby.cz 

A kluby čR, o.p.s.
statutární zástupce:  správní rada: Mgr. Věra nováková 

správní rada: Tomáš Dresler 
správní rada: Petr Janačík

Terapeutické centrum Rokycanova
kontaktní centra děti, mládež a rodina

Terapeutické centrum Rokycanova děti, mládež a rodina

Rokycanova 530/48, židenice, 615 00 brno 15

541 247 233

akluby@akluby.cz 

http://www.akluby.cz 

Armáda spásy v české republice
statutární zástupce:  
národní velitel: Major Michael Raymond stannett

Armáda spásy, centrum sociálních 
služeb Josefa korbela
azylové domy děti, mládež a rodina

Mlýnská 316/25, brno-střed, Trnitá, 602 00 brno 2

543 245 494

reditel_adbrno@armadaspasy.cz 

http://www.armadaspasy.cz

Armáda spásy v české republice
statutární zástupce:  
národní velitel: Major Michael Raymond stannett

Armáda spásy, 
komunitní centrum Dživipen
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

Körnerova 221/1, brno-střed, Zábrdovice, 602 00 brno 2

545 244 880

kckornerova_brno@armadaspasy.cz

http://www.armadaspasy.cz

Armáda spásy v české republice
statutární zástupce:  
národní velitel: Major Michael Raymond stannett

Armáda spásy, nízkoprahové centrum 
pro děti a mládež Jonáš
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

Kubíčkova 23, bystrc, 635 00 brno 35

546 221 756

nzdmjonas_brno@armadaspasy.cz

http://www.armadaspasy.cz

Armáda spásy v české republice
statutární zástupce:  
národní velitel: Major Michael Raymond stannett

Armáda spásy, 
Sbor a komunitní centrum
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

staňkova 354/4, brno-Královo Pole, Ponava, 
602 00 brno 2

549 213 470

sbor_brno@armadaspasy.cz

http://www.armadaspasy.cz
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centrum naděje a pomoci o.s.
statutární zástupce:  ředitel: MuDr. ludmila lázníčková

centrum naděje a pomoci o.s.
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

sociální rehabilitace děti, mládež a rodina

Vodní 258/13, brno-střed, staré brno, 602 00 brno 2

543 254 891

cenap@cenap.cz 

http://www.cenap.cz 

centrum pro rodinu a sociální péči
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. Vít Janků

centrum pro rodinu a sociální péči
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

Josefská 516/1, brno-město, 602 00 brno 2

542 217 464

crsp.brno@centrum.cz 

http://www.crsp.cz 

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Domov pro matky s dětmi - 
Společná cesta
azylové domy děti, mládež a rodina

heyrovského 610/11, bystrc, 635 00 brno 35

546 216 438
724 837 834

dmd.heyrovskeho@centrum.cz 

http://www.css.brno.cz

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Domov pro matky s dětmi - ZVonEk
azylové domy děti, mládež a rodina

Terezy novákové 1947/62a, Řečkovice, 621 00 brno 21

541 227 896

dmd_tn@volny.cz

http://www.css.brno.cz

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Manželská a rodinná poradna
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

sejkorova 2723/6, židenice, 636 00 brno 36

548 426 611

poradnabrno@volny.cz 

http://www.manzelskaporadna-brno.ic.cz
http://www.css.brno.cz 

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Manželská a rodinná poradna
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

Táborská 533/198, židenice, 615 00 brno 15

548 539 271
548 538 497

manzelska.poradna@centrum.cz 

http://www.manzelskaporadna-brno.ic.cz 
http://www.css.brno.cz 
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centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Manželská a rodinná poradna
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

starobrněnská 289/7, brno-město, 602 00 brno 2

542 214 547
542 212 430

bethesda@volny.cz 

http://www.css.brno.cz

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Manželská a rodinná poradna
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

buzkova 2133/43, židenice, 615 00 brno 15

548533290, 548538338

rodin.poradna@volny.cz 

http://www.css.brno.cz

DebRA čR
statutární zástupce:  ředitelka: Alice salamonová Dis.

DebRA čR
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

Černopolní 212/9, brno-sever, Černá Pole, 
613 00 brno 13

773 628 299
773 682 299

alice.salamonova@debra-cz.org 
lada.dlapkova@debra-cz.org

http://www.debra-cz.org 

Diakonie čcE - středisko v brně
statutární zástupce:  správní rada: hana Prchalová 

správní rada: eva Musilová 
ředitel: Mgr. Jan soběslavský

Diakonie čcE - středisko v brně
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

hrnčířská 894/27, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

549 242 279

ps.brno@diakoniecce.cz 

http://brno.diakoniecce.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

celsuz - odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

třída Kpt. Jaroše 1928/9, brno-střed, Černá Pole, 
602 00 brno 2

538 700 940

alena.gottwaldova@caritas.cz 
jana.knoflickova@caritas.cz 

http://www.dchbrno.caritas.cz/celsuz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Domov sv. Markéty - azylové domy brno
azylové domy děti, mládež a rodina

staňkova 386/47, brno-Královo Pole, Ponava, 
612 00 brno 12

549 122 961

dsm.brno@caritas.cz 

http://www.brno.caritas.cz 
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Dno o.s.
statutární zástupce:  správní rada: Dr. Mgr. Jan Procházka 

správní rada: PhDr. Jiří Peiger 
správní rada: JuDr. Václav Kocmav 
správní rada: ing. Miloň skřebský 
správní rada: Veronika Pelikánová, Dis.

Sociální poradna Dno
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

Mendlovo náměstí 20/11, brno-střed, staré brno, 
603 00 brno 3

605 809 507 
731 127 153 

janproch1@seznam.cz 

http://www.Dno-oS.info 

Drom, romské středisko
statutární zástupce:  ředitel: Miroslav Zima

nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Drom
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

bratislavská 227/41, brno-střed, Zábrdovice, 
602 00 brno 2

545 211 576

drom@drom.cz 

http://www.drom.cz 

Drom, romské středisko
statutární zástupce:  ředitel: Miroslav Zima

Terénní sociální práce brno
terénní programy děti, mládež a rodina

bratislavská 227/41, brno-střed, Zábrdovice, 602 00 
brno 2

545 211 576

drom@drom.cz 

http://www.drom.cz 

Fond ohrožených dětí
statutární zástupce:  předsedkyně: JuDr. Marie Vodičková

Pobočka FoD brno
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

Francouzská 861/58, brno-střed, Zábrdovice, 
602 00 brno 2

545 215 105

fod.brno@fod.cz

http://www.fod.cz

Fond ohrožených dětí
statutární zástupce:  předsedkyně: JuDr. Marie Vodičková

Zařízení FoD klokánek v brně - líšni
sociální rehabilitace děti, mládež a rodina

Michalova 2586/4, líšeň, 628 00 brno 28

544 212 790

klokanek.brno@fod.cz

http://www.fod.cz

hoSt home - Start česká republika
statutární zástupce:  představenstvo: Mgr. Alžběta benčová

hoSt home - Start česká republika
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

Zábrdovická 827/10, brno-židenice, Zábrdovice, 
615 00 brno 15

777 801 405
777 801 404

info-brno@hostcz.org

http://www.hostcz.org
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institut pedagogicko-psychologického 
poradenství čR
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. Jana Zapletalová

Pracoviště iPPP - centum podpory 
inkluzivního vzdělávání brno
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

Mezírka 1, Veveří, 602 00 brno 2

774 089 172
283 881 250

karel.peska@cpiv.cz

http://www.ippp.cz

iQ Roma servis, o.s.
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Katarína Klamková, Dis.

centrum komunitní 
a terénní sociální práce
terénní programy děti, mládež a rodina

hybešova 545/41, brno-střed, staré brno, 
602 00 brno 2

543 210 725

lenka.malerova@iqrs.cz 

http://www.iqrs.cz 

iQ Roma servis, o.s.
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Katarína Klamková, Dis.

centrum motivace a stimulace
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

hybešova 545/41, brno-střed, staré brno, 602 00 
brno 2

543 213 310

veronika.vankova@iqrs.cz 

http://www.iqrs.cz 

iQ Roma servis, o.s.
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Katarína Klamková, Dis.

centrum poradenství a zaměstnanosti
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

hybešova 545/41, brno-střed, staré brno, 
602 00 brno 2

543 210 725

lenka.malerova@iqrs.cz 

http://www.iqrs.cz 

Modrá linka, centrum a linka důvěry 
pro děti a mládež
statutární zástupce:  
předseda správní rady: Mgr. ladislav Ptáček, Dis.
správní rada: Mgr. Danka cieślarová
správní rada: PhDr. Jaroslava otradovcová
ředitelka: Jana Zárubová

Modrá linka - linka důvěry 
pro děti a mládež
telefonická krizová pomoc děti, mládež a rodina

lidická 1880/50, brno-střed, Černá Pole, 602 00 brno 2

549 241 010 
608 902 410 
549 216 141

help@modralinka.cz
manager@modralinka.cz 

www.modralinka.cz 

na počátku, o.s.
statutární zástupce:  
předsedkyně: Mgr. ing. eva Vondráková
místopředsedkyně: Mgr. et Mgr. Marie Pacherová

Domov pro dětský život
azylové domy děti, mládež a rodina

soběšická 560/60, brno-sever, husovice, 614 00 brno 14

548 221 405

info@napocatku.cz 

http://www.napocatku.cz 
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na počátku, o.s.
statutární zástupce:  
předsedkyně: Mgr. ing. eva Vondráková
místopředsedkyně: Mgr. et Mgr. Marie Pacherová

Pobytová následná péče Domova 
pro dětský život - byty na půl cesty
domy na půl cesty děti, mládež a rodina

soběšická 560/60, brno-sever, husovice, 614 00 brno 14

548 221 405

info@napocatku.cz 

http://www.napocatku.cz 

na počátku, o.s.
statutární zástupce:  
předsedkyně: Mgr. ing. eva Vondráková
místopředsedkyně: Mgr. et Mgr. Marie Pacherová

Poradna na počátku
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

soběšická 560/60, brno-sever, husovice, 614 00 brno 14

548 221 405

info@napocatku.cz 

http://www.napocatku.cz 

na počátku, o.s.
statutární zástupce:  
předsedkyně: Mgr. ing. eva Vondráková
místopředsedkyně: Mgr. et Mgr. Marie Pacherová

Terénní a ambulantní následná péče 
Domova pro dětský život - 
soc. aktivizační sl.
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

soběšická 560/60, brno-sever, husovice, 614 00 brno 14

548 221 405

info@napocatku.cz 

http://www.napocatku.cz 

občanská poradna brno
statutární zástupce:  
předsedkyně výboru: ing. blanka Přikrylová
ředitel: Mgr. David Macek

občanská poradna brno
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

Anenská 10/10, brno-střed, staré brno, 602 00 brno 2

545 241 828

poradna.brno@volny.cz 

http://www.poradnabrno.eu 

občanské sdružení loGo
statutární zástupce:  
správní rada: Jan Tomšej 
představenstvo: PaedDr. ilona Kejklíčková
představenstvo: ing. Daria Floriánová, MbA

občanské sdružení loGo
raná péče děti, mládež a rodina

Vsetínská 527/20, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

544 242 625 
543 420 677 
543 420 690 

oslogo@oslogo.cz 

http://www.oslogo.cz 

open Family, o.p.s.
statutární zástupce:  
předsedkyně správní rady: ivana Koukalová
ředitelka: Jaroslava Vilčková
správní rada: bc. lenka Marešová
správní rada: Adéla Čelůstková

open Family, o.p.s.
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

Mezírka 775/1, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

739 372 520

manager@openfamily.cz 

http://www.openfamily.cz
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Petrov - občanské sdružení pro práci s dětmi 
a mládeží brněnské diecéze
statutární zástupce:  jednatel: Magda Šrubařová

Dětský dům Zábrdovice
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

lazaretní 9/1, brno-židenice, Zábrdovice, 615 00 brno 15

545 212 156

ddz@email.cz 

http://www.ddz.wz.cz 

Právní občanská poradna Dialog, o.s.
statutární zástupce: 
 představenstvo: Mgr. Miroslava lattenbergová
představenstvo: JuDr. Jiří Rybák

Právní občanská poradna Dialog, o.s.
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

nerudova 321/7, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

541 552 411
721 240 002

poradna@poradnadialog.cz 

http://www.poradnadialog.cz

Ratolest brno
statutární zástupce:  
ředitelka: Mgr. lucie Kudrnová Vosečková

nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Pavlač
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

děti, mládež a rodina

Milady horákové 1895/19, brno-střed, černá Pole, 
602 00 brno 2

545 210 375

pavlac@ratolest.cz 

Ratolest brno
statutární zástupce:  
ředitelka: Mgr. lucie Kudrnová Vosečková

nízkoprahový klub likusák
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

Kotlanova 2469/10, líšeň, 628 00 brno 28

731 237 809
604 194 064
739 661 074

likusak@ratolest.cz 

http://www.ratolest.cz 

Ratolest brno
statutární zástupce:  
ředitelka: Mgr. lucie Kudrnová Vosečková

Sociálně aktivizační program (SAP)
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

Špitálka 70/16, brno-střed, Trnitá, 602 00 brno 2

545 243 839

sap@ratolest.cz 

http://www.ratolest.cz 

Sdružení pěstounských rodin
statutární zástupce:  správní rada: ing. Miroslav opatřil 

správní rada: Mgr. Pavel Šmýd

Dům jistoty
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

Anenská 10/10, brno-střed, staré brno, 602 00 brno 2

733 534 464

info@pestouni.cz 

http://www.pestouni.cz 
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Sdružení pěstounských rodin
statutární zástupce:  správní rada: ing. Miroslav opatřil 

správní rada: Mgr. Pavel Šmýd

Poradna náhradní rodinné péče
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

Anenská 10/10, brno-střed, staré brno, 602 00 brno 2

543 249 142

pestouni@pestouni.cz 

http://www.pestouni.cz 

Sdružení pěstounských rodin
statutární zástupce:  správní rada: ing. Miroslav opatřil 

správní rada: Mgr. Pavel Šmýd

Poradna náhradní rodinné péče
odlehčovací služby děti, mládež a rodina

Anenská 10/10, brno-střed, staré brno, 602 00 brno 2

733 534 465

tokova@pestouni.cz 

http://www.pestouni.cz 

Sdružení Podané ruce, o.s.
statutární zástupce:  předseda sdružení: bc. Pavel novák

Speciální prevence
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

hapalova 1490/22, Řečkovice, 621 00 brno 21

549 211 278
777 916 260
777 916 276

prevcentrum@podaneruce.cz 

http://www.podaneruce.cz 

Slezská diakonie
statutární zástupce:  
statutární zástupce ředitele: Mgr. Martina chlápková
ředitel: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
statutární zástupce ředitele: ing. bronislav Kostka

Poradna rané péče Dorea
raná péče děti, mládež a rodina

Kamenná 195/21, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 212 551

rp.dorea@slezskadiakonie.cz

http://www.dorea.cz 
http://www.slezskadiakonie.cz

SoZE
statutární zástupce:  předseda: Mgr. et. ing. cristian Popescu

SoZE
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

Mostecká 855/5, brno-sever, husovice, 614 00 brno 14

545 213 643

soze@soze.cz 

http://www.soze.cz 

SPonDEA při ččk brno, o.p.s.
statutární zástupce:  
správní rada: Mgr. helena Komínková
Předseda správní rady: PhDr. Květoslava němcová
správní rada: iveta elzerová

SPonDEA při ččk brno, o.p.s.
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

sýpka 1351/25, brno-sever, Černá Pole, 613 00 brno 13

541 235 511
608 118 088

krizovapomoc@spondea.cz 

http://www.spondea.cz 
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Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Azylový dům pro mladé dospělé
azylové domy děti, mládež a rodina

Vídeňská 14/78, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 210 670

jan.gajdziok@centrum.cz 

http://www.brno.cz 

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Azylový dům pro mládež (AD i)
azylové domy děti, mládež a rodina

celní 15/3, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 210 670

jan.gajdziok@centrum.cz 

http://www.brno.cz 

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Dům na půl cesty
domy na půl cesty děti, mládež a rodina

Vídeňská 14/78, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 210 670

jan.gajdziok@centrum.cz 

http://www.brno.cz 

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Dům na půl cesty
domy na půl cesty děti, mládež a rodina

Vídeňská 14/78, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 210 670

jan.gajdziok@centrum.cz 

http://www.brno.cz 

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

nízkoprahové zařízení 
pro mládež a mladé dospělé
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

Vídeňská 14/78, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 210 670

jan.gajdziok@centrum.cz 

http://www.brno.cz

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

odbor pečovatelské služby 
ÚMč brno-bystrc
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

Vondrákova 620/7, bystrc, 635 00 brno 35

546 221 351

dps.bystrc@volny.cz 

http://www.bystrc.cz 
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Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

odbor sociálních služeb
domy na půl cesty děti, mládež a rodina

Kabátníkova 220/8, brno-Královo Pole, Ponava, 
602 00 brno 2

541 428 410

voss.hajkova@seznam.cz 

http://www.brno.cz

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

odbor sociálních služeb
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

Ptašínského 312/9, brno-Královo Pole, Ponava, 
602 00 brno 2

541 428 410

voss.hajkova@seznam.cz 

http://www.brno.cz

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Pečovatelská služba
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

Rotalova 1282/13, brno-sever, husovice, 614 00 brno 14

545 240 719

sujanova.ludmila@sever.brno.cz 

http://www.brno.cz

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Pečovatelská služba brno-židenice
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

Jamborova 3253/61, židenice, 615 00 brno 15, 
Mikulovská 4222/9, brno-Vinohrady, židenice, 628 00 
brno 28, 
Pálavské náměstí 4103/2, brno-Vinohrady, židenice, 
628 00 brno 28, 
Poláčkova 2381/7, líšeň, 628 00 brno 28

548 212 937

pszidenice@centrum.cz 

http://www.zidenice.cz 

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Statutární město brno, městská část 
brno-střed, pečovatelská služba
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

lipová 242/31, brno-střed, Pisárky, 602 00 brno 2

543 217 445

rackova@stred.brno.cz 

http://www.brno.cz

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Statutární město brno-ÚMč 
žabovřesky, odbor pečovatelské služby
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

horova 200/77, žabovřesky, 616 00 brno 16

541 261 213

ps-zabovresky@volny.cz 

http://www.brno.cz/zabovresky 
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Středisko rané péče SPRP brno
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Karla němcová

Středisko rané péče SPRP brno
raná péče děti, mládež a rodina

nerudova 321/7, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

541 236 743

brno@ranapece.cz 

http://www.ranapece.cz 

Teen challenge international čR
statutární zástupce:  ředitel: Petr Ministr

Dětské centrum Teen callenge 
international čR
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

cejl 18, Ponava, 602 00 brno 2

739 600 052

dcbrno@gmail.com

http://www.dc-brno.cz

TRiADA - Poradenské centrum, o.s.
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. eva Rotreklová

TRiADA - Poradenské centrum, o.s.
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

orlí 516/20, brno-město, 602 00 brno 2

542 221 499

pallova@triada-centrum.cz 

http://www.triada-centrum.cz 

TRiADA - Poradenské centrum, o.s.
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. eva Rotreklová

TRiADA - Poradenské centrum, o.s.
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

orlí 516/20, brno-město, 602 00 brno 2

542 211 619

rotreklova@triada-centrum.cz 

http://www.triada-centrum.cz 

Tyflocentrum brno, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitelka: RnDr. hana bubeníčková

Dům sociálních služeb Josefa 
chaloupky pro nevidomé
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

chaloupkova 587/7, Královo Pole, 612 00 brno 12

541 240 420

poradna@centrumpronevidome.cz 

http://www.centrumpronevidome.cz/poradny 

DĚTi, MlÁDEž A RoDiny
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Město ivančice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

Pečovatelská služba ivančice
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

na úvoze 1425/5, 664 91 ivančice

546 123 402

V.kabelova@seznam.cz

http://www.ivancice.cz

centrum sociálních služeb kuřim
statutární zástupce: ředitel: Mgr. Miloslava bártová

centrum sociálních služeb kuřim
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

Zahradní 1275, 664 34 Kuřim

541 231 320 
541 518 311
542 231 244

ppdk@volny.cz 

http://www.kurim.cz

Sdružení pěstounských rodin
statutární zástupce:  správní rada: ing. Miroslav opatřil 

správní rada: Mgr. Pavel Šmýd

Dům na půli cesty
domy na půl cesty děti, mládež a rodina

Velký Dvůr 134, 691 23 Pohořelice

731 507 403
733 534 476

dum@pestouni.cz 

http://www.dumnapulicesty.cz 
http://www.pestouni.cz
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centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. bc. Jana Wildová

centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

Králova 1742, Tišnov, 666 01 Tišnov 1

549 410 301

info@css.tisnov.cz 

http://www.css.tisnov.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Poradna Porta Tišnov
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

Ráboňova 116, Tišnov, 666 01 Tišnov 1

534 008 134
739 389 132

poradna.tisnov@caritas.cz 

http://www.tisnov.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

klub čas Tišnov
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

Ráboňova 116, Tišnov, 666 01 Tišnov 1

739 389 198

nizkoprah.tisnov@caritas.cz 

http://www.klub-cas.cz 

Městys lomnice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

Městys lomnice - Pečovatelská služba
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

nám. Palackého 32, lomnice, 679 23 lomnice u Tišnova

549 450 106

lomnice@volny.cz 

http://www.lomnice.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

klub čas Tišnov
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

nám. Palackého 16, lomnice, 679 23 lomnice u Tišnova

739 389 198

nizkoprah.tisnov@caritas.cz 

http://www.klub-cas.cz 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Dlbsh Rajhrad
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad

547 232 223

hospic@dlbsh.cz 

http://www.dlbsh.cz 

Město židlochovice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce 

Pečovatelská služba židlochovice
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

Masarykova 115, 667 01 židlochovice

547 238 578

brazdova@zidlochovice.cz 

http://www.zidlochovice.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

nízkoprahové centrum
pro děti a mládež Vata
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

Komenského 38, 667 01 židlochovice

734 435 138

vata.zidlochovice@charita.cz 

http://www.dchbrno.caritas.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

oblastní charita Rajhrad, 
charitní pečovatelská služba
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad

731 124 470

eva.lenochova@caritas.cz

http://www.charitarajhrad.cz
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Domov svaté Agáty břeclav
azylové domy děti, mládež a rodina

Komenského 409/6, Poštorná, 691 41 břeclav 4

519 331 455

agata.breclav@caritas.cz 

http://www.charitabreclav.cz 

iQ Roma servis, o.s.
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Katarína Klamková, Dis.

centrum integračních služeb břeclav
terénní programy děti, mládež a rodina

třída 1. máje 57/39, Poštorná, 691 41 břeclav 4

543 210 725

lenka.malerova@iqrs.cz 

http://www.iqrs.cz 

Domov seniorů břeclav, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Dana botková

Domov seniorů břeclav, 
příspěvková organizace
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

17. listopadu, č. 1a, břeclav, 690 03 břeclav 

519 321 208

manzelska.poradna@sendme.cz

http://www.dsbreclav.cz 

REMEDiA PluS o.p.s.
statutární zástupce:  předseda správní rady: bc. Jan Pěček 

člen správní rady: Mgr. ladislav cejnek 
člen správní rady: Alena césarová

REMEDiA PluS o.p.s.
osobní asistence děti, mládež a rodina

pečovatelská služba děti, mládež a rodina

u nemocnice 3066/1, břeclav, 690 02 břeclav 2

519 326 748

peckova@remediacentrum.cz 

http://www.remediacentrum.cz 

iQ Roma servis, o.s.
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Katarína Klamková, Dis.

centrum integračních služeb břeclav
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

třída 1. máje 57/39, Poštorná, 691 41 břeclav 4

519 324 849

breclav@iqrs.cz

http://www.iqrs.cz 



ho
do

ní
n

127

ho
do

ní
n

DĚTi, MlÁDEž A RoDiny

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Domov pro matky s dětmi hodonín
azylové domy děti, mládež a rodina

tř. Dukelských hrdinů 1715/57, hodonín, 
695 01 hodonín 1

518 321 497

dmt.hodonin@caritas.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní poradna hodonín
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

Wilsonova 4242/7, hodonín, 695 01 hodonín 1

972 633 578

poradna.hodonin@charita.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

nízkoprahový klub Pohoda
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

horní Valy 3655/2, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 341 003

p-centrum.hodonin@caritas.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi hodonín
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

Wilsonova 4242/7, hodonín, 695 01 hodonín 1

739 389 236

sas.hodonin@caritas.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz

Pečovatelská služba homedica, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Pavla Dörrová

Pečovatelská služba homedica, o.p.s.
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

Polní 4004/12, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 352 357

ps.homedica@iol.cz 

http://www.ps-homedica.cz 

Pedagogicko-psychologická poradna hodonín
statutární zástupce:  jednatel: PhDr. Zdenka bimková

Pedagogicko-psychologická 
poradna hodonín
telefonická krizová pomoc děti, mládež a rodina

P. Jilemnického 2854/2, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 351 529

ppp.hodonin@ho.orgman.cz

http://www.ppp-hodonin.eu 
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DĚTi, MlÁDEž A RoDiny

Psychocentrum Domeček hodonín, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. Jan Králík

Psychocentrum Domeček hodonín, o.p.s.
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

skácelova 2711/2, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 344 345 
603 289 961

poradna@psychocentrumdomecek.cz 

http://www.psychocentrumdomecek.cz 
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DĚTi, MlÁDEž A RoDiny

centrum sociálních služeb kyjov
statutární zástupce:  ředitelka: ing. Zdeňka Kytlicová

centrum sociálních služeb kyjov
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

třída Palackého 67/7, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 612 260

info@css-kyjov.cz 

http://www.css-kyjov.cz 

centrum sociálních služeb kyjov
statutární zástupce:  ředitelka: ing. Zdeňka Kytlicová

centrum sociálních služeb kyjov
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

brandlova 127/16, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 612 260

info@css-kyjov.cz 

http://www.css-kyjov.cz 

charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

nízkoprahový klub Wu-Wej
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

sv. Čecha 280, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

776 396 091
518 323 794

wu-wej@kyjov.charita.cz 

http://www.wu-wej.estranky.cz
http://www.kyjov.caritas.cz 

charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

občanská poradna
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

třída Palackého 194/30, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

724 353 902 
518 323 767 

poradna@kyjov.charita.cz
karla.karesova@kyjov.charita.cz

http://www.kyjov.caritas.cz 

Město bzenec
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Pečovatelská služba bzenec
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

horní náměstí 54, 696 81 bzenec

518 384 360

pecovatelska.sluzba@bzenec.cz 

http://www.bzenec.cz 

občanské sdružení krok
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. hana Čamlíková

Agentura pro občany
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

sídliště Za stadionem 1358/25, nětčice, 697 01 Kyjov 1

518 324 557
739 084 422

iporadna@oskrok.cz 

http://www.oskrok.cz 
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občanské sdružení krok
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. hana Čamlíková

Agentura pro občany
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

sídliště Za stadionem 1358/25, nětčice, 697 01 Kyjov 1

518 324 557

agentura@oskrok.cz 

http://www.oskrok.cz 

občanské sdružení krok
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. hana Čamlíková

PnP krok
služby následné péče děti, mládež a rodina

sídliště Za stadionem 1358/25, nětčice, 697 01 Kyjov 1

739 257 755

levakova@oskrok.cz 

http://www.oskrok.cz 

charita Strážnice
statutární zástupce:  ředitel: ing. Zdeněk bína

osobní asistence charita Strážnice
osobní asistence děti, mládež a rodina

Kovářská 396, 696 62 strážnice

518 333 207

straznice@charita.cz 

http://www.straznice.charita.cz 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní poradna 
bučovice a Slavkov u brna
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

Zámecká 550, 685 01 bučovice

517 380 451
544 212 021

poradna.bucovice@caritas.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz 

Středisko zdravotních 
a sociálních služeb bučovice
statutární zástupce:  ředitel: ing. Juraj Roháč

Dům s pečovatelskou službou bučovice
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

Zahradní 886, 685 01 bučovice

517 383 969

szss@sendme.cz

http://www.szss.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní poradna 
bučovice a Slavkov u brna
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

Polní 1444, 684 01 slavkov u brna

731 646 977
544 212 021

poradna.slavkov@caritas.cz 

http://www.hodonin.charita.cz 
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centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
statutární zástupce:  
místopředseda správní rady: Roman celý
předseda správní rady: ing. Jana Martínková
člen správní rady: František Grmela
člen správní rady: Mgr. Milena Moravcová
člen správní rady: Mgr. luboš Kadlec
člen správní rady: božena Večeřová

Azylový dům pro ženy 
a matky s dětmi v tísni
azylové domy děti, mládež a rodina

opatovice 92, 682 01 Vyškov 1

517 331 472

azylopatovice@centrum.cz 

http://www.css.vys.cz 

centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
statutární zástupce:  
místopředseda správní rady: Roman celý
předseda správní rady: ing. Jana Martínková
člen správní rady: František Grmela
člen správní rady: Mgr. Milena Moravcová
člen správní rady: Mgr. luboš Kadlec
člen správní rady: božena Večeřová

individuální sociální péče - 
pečovatelská služba
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

Tyršova 142/29, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1

517 333 503

psvyskov@acvyskov.cz 

http://www.css.vys.cz 

centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
statutární zástupce:  
místopředseda správní rady: Roman celý
předseda správní rady: ing. Jana Martínková
člen správní rady: František Grmela
člen správní rady: Mgr. Milena Moravcová
člen správní rady: Mgr. luboš Kadlec
člen správní rady: božena Večeřová

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

smetanovo nábřeží 513/27, Vyškov-Předměstí, 
682 01 Vyškov 1

517 333 909

psychologie@acvyskov.cz 

http://www.psychologie.acvyskov.cz 

Rodinná pohoda, o.s.
statutární zástupce:  předseda: bc. Jana Kubaláková

Rodinná pohoda, o.s.
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

sportovní 791/2a, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1

605 473 698

rodinna.pohoda@centrum.cz 

http://www.rodinnapohoda.wgz.cz 

Sdružení "Piafa" ve Vyškově
statutární zástupce:  předseda: Jana Podrápská 

místopředseda: RnDr. Jana Turčanová

Sdružení "Piafa" ve Vyškově - sociálně 
rehabilitační centrum
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

žerotínova 727/2, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1

517 325 071

piafa@piafa.cz 

http://www.piafa.cz 
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DĚTi, MlÁDEž A RoDiny

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

nízkoprahový klub 
pro děti a mládež coolna
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov

739 389 274
731 646 969

coolna.mkrumlov@caritas.cz 

http://www.klubcoolna.cz 
http://www.znojmo.caritas.cz

Město Moravský krumlov
statutární zástupce:  
vedoucí uzemně samosprávného celku: starosta obce

Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni
azylové domy děti, mládež a rodina

Jiráskova 634, 672 01 Moravský Krumlov

602 104 929

azylovydum.mk@seznam.cz 

http://www.mkrumlov.cz
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DĚTi, MlÁDEž A RoDiny

centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Pečovatelská služba
pečovatelská služba děti, mládež a rodina

Vančurova 3612/17, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 241 001

515223592@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 

centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

Jarošova 1439/26, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 224 317

zn.poradna@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Domov pro matky a otce v tísni Znojmo
azylové domy děti, mládež a rodina

Mašovická 3061/12, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 220 755

dmt.znojmo@caritas.cz 

http://www.znojmo.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

centrum poradenství a pomoci Znojmo
odborné sociální poradenství děti, mládež a rodina

Dolní Česká 313/1, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 221 986

poradna.znojmo@caritas.cz 

http://www.znojmo.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

nízkoprahový klub 
pro děti a mládež coolna
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež děti, mládež a rodina

Masarykovo náměstí 448/21, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

739 389 275
739 389 277

coolna.znojmo@caritas.cz 

http://www.klubcoolna.cz 
www.znojmo.caritas.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Rodinný sociální asistent Znojmo
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi děti, mládež a rodina

Dolní Česká 313/1, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 244 439 
604 294 189 

rodinnyasistent.znojmo@caritas.cz 

http://www.znojmo.caritas.cz 
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oSoby ohRožEné SociÁlníM VyloučEníM A oSoby V kRiZi

SociÁlní Služby PRo oSoby ohRožEné SociÁlníM 
VyloučEníM A oSoby V kRiZi
sociálním vyloučením označuje zákon situaci, kdy je osoba vyčleněná mimo běžný život společnosti a v důsledku své 
nepříznivé životní situace se nemůže do něj zapojit.

osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi představují velmi heterogenní skupinu, do které jsou zařazené:

• osoby bez přístřeší

• osoby v krizi

• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

• etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí 

Pro tuto cílovou skupinu jsou v Jihomoravském kraji poskytovány následující sociální služby:

Azylové domy

Domovy se zvláštním režimem 

Domy na půl cesty

intervenční centra 

kontaktní centra

krizová pomoc 

nízkoprahová denní centra

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

noclehárny 

odborné sociální poradenství 

odlehčovací služby

Služby následné péče 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociální rehabilitace 

Telefonická krizová pomoc 

Terapeutické komunity 

Terénní programy 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

linka důvěry blansko
telefonická krizová 
pomoc

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Komenského 2366/19, blansko, 678 01 blansko 1

516 417 351

soslinka.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Magdala blansko

krizová pomoc osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Komenského 2366/19, blansko, 678 01 blansko 1

516 417 351

eliska.bohatcova@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

noclehárna pro muže blansko

noclehárny osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

luční 399/10, blansko, 678 01 blansko 1

516 410 467

nocleharna.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

centrum PRo blansko

azylové domy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

sladkovského 1860/2b, blansko, 678 01 blansko 1

516 411 400

matka-dite.blansko@charita.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

centrum PRo blansko

krizová pomoc osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

sladkovského 1860/2b, blansko, 678 01 blansko 1

516 411 400

kpcentrum.blansko@charita.cz

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

centrum PRo blansko
sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

sladkovského 1860/2b, blansko, 678 01 blansko 1

516 411 400

centrum.aktivizace.blansko@caritas.cz

http://www.blansko.caritas.cz 

oSoby ohRožEné SociÁlníM VyloučEníM A oSoby V kRiZi
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oSoby ohRožEné SociÁlníM VyloučEníM A oSoby V kRiZi

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Stará fabrika blansko
nízkoprahová 
denní centra

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby bez přístřeší

sadová 149/2, blansko, 678 01 blansko 1

516 412 137

dennicentrum.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Stará fabrika blansko
sociální 
rehabilitace

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

sadová 149/2, blansko, 678 01 blansko 1

516 412 137

prace.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Zlatá zastávka Adamov
nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

smetanovo náměstí 99/5, Adamov, 679 04 Adamov 1

515 531 152

z.zastavka.adamov@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

okno dokořán blansko

krizová pomoc osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Komenského 2366/19, blansko, 678 01 blansko 1

516 417 351

krizovapomoc.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

okno dokořán blansko

terénní programy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Komenského 2366/19, blansko, 678 01 blansko 1

516 417 351

teren.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

SPonA blansko

terénní programy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Komenského 2366/19, blansko, 678 01 blansko 1

516 417 351

spona.blansko@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 
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oSoby ohRožEné SociÁlníM VyloučEníM A oSoby V kRiZi

Sdružení Podané ruce, o.s.
statutární zástupce:  
představenstvo: předseda sdružení bc. Pavel novák

Víceúčelová drogová služba 
na blanensku

terénní programy
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových látkách

Fügnerova 916/1, blansko, 678 01 blansko 1

516 411 692
774 916 048

terenbk@podaneruce.cz 

http://www.podaneruce.cz 

Město blansko
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

sladkovského 1860/2b, blansko, 678 01 blansko 1

516 413 524

poradna@blansko.cz 

http://blansko.cz/poradna 

obec Petrovice
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: starosta obce

lávka - azylový dům pro matky s dětmi

azylové domy osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - oběti domácího násilí

Petrovice 44, 679 02 Rájec-Jestřebí

516 412 337 
723 537 797 

adpetrovice@seznam.cz 

http://www.oupetrovice.cz 

Sdružení Podané ruce, o.s.
statutární zástupce:  
představenstvo: předseda sdružení bc. Pavel novák

nízkoprahový klub 
pro děti a mládež PVc blansko
nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

sadová 149/2, blansko, 678 01 blansko 1

516 410 621
777 916 283

nzdm.blansko@podaneruce.cz 

http://www.pvcklub.unas.cz 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

centrum PRo boskovice

azylové domy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Dukelská 2265/12b, 680 01 boskovice

516 411 966

dmt.boskovice@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

centrum PRo boskovice
sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Dukelská 2265/12b, 680 01 boskovice

516 411 966

katerina.korbelova@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní poradna
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

u lázní 1734, 680 01 boskovice

516 411 583

poradna.boskovice@caritas.cz 

http://www.blansko.caritas.cz 
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A kluby čR, o.p.s.
statutární zástupce:  správní rada: Mgr. Věra nováková 

správní rada: Tomáš Dresler 
správní rada: Petr Janačík

centrum podpory a zaměstnanosti
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Křenová 204/62b, brno-střed, Trnitá, 602 00 brno 2

541 247 233

akluby@akluby.cz 

http://www.akluby.cz 

Armáda spásy v české republice
statutární zástupce:  
národní velitel: Major Michael Raymond stannett

Armáda spásy, centrum sociálních 
služeb Josefa korbela

azylové domy osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby bez přístřeší

nízkoprahová 
denní centra

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby bez přístřeší

noclehárny osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby bez přístřeší

Mlýnská 316/25, brno-střed, Trnitá, 602 00 brno 2

543 245 494 - azylové domy
543 212 530 - nízkoprahová denní centra, noclehárny

reditel_adbrno@armadaspasy.cz 

http://www.armadaspasy.cz

A kluby čR, o.p.s.
statutární zástupce:  správní rada: Mgr. Věra nováková 

správní rada: Tomáš Dresler 
správní rada: Petr Janačík

Terapeutické centrum Rokycanova

kontaktní centra osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

služby následné 
péče

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových látkách

Rokycanova 530/48, židenice, 615 00 brno 15

541 247 233

akluby@akluby.cz 

http://www.akluby.cz 

Armáda spásy v české republice
statutární zástupce:  
národní velitel: Major Michael Raymond stannett

Armáda spásy,  
komunitní centrum Dživipen
nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - etnické menšiny

Körnerova 221/1, brno-střed, Zábrdovice, 602 00 brno 2

545 244 880

kckornerova_brno@armadaspasy.cz

http://www.armadaspasy.cz

AGAPO
statutární zástupce:  představenstvo: bc. Romana chvílíčková 

představenstvo: Mgr. Jitka Jarošová

AGAPO
sociální 
rehabilitace

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Zelný trh 318/1, brno-město, 602 00 brno 2

608 605 230
541 210 549 
545 213 204
721 431 914

info@agapo.cz 

http://www.agapo.cz 

Armáda spásy v české republice
statutární zástupce:  
národní velitel: Major Michael Raymond stannett

Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum
nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - etnické menšiny, 

imigranti a azylanti

staňkova 354/4, brno-Královo Pole, Ponava, 
602 00 brno 2

549 213 470

sbor_brno@armadaspasy.cz

http://www.armadaspasy.cz
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bílý kruh bezpečí, o.s.
statutární zástupce:  prezident: Mgr. Petra Vitoušová

Poradna bílého kruhu bezpečí, o.s. brno

odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - oběti domácího 

násilí, oběti obchodu s lidmi, 
oběti trestné činnosti

slovinská 1438/41, Královo Pole, 612 00 brno 12

541 218 122
732 842 664

bkb.brno@bkb.cz

http://www.bkb.cz

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Dům sociální prevence

azylové domy
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby v krizi - osoby bez přístřeší, 
osoby v krizi

noclehárny
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby v krizi - osoby bez přístřeší, 
osoby v krizi

Podnásepní 384/20, brno-střed, Trnitá, 602 00 brno 2

543 255 522

css_dsp@centrum.cz 

http://www.css.brno.czcentrum naděje a pomoci o.s.
statutární zástupce:  ředitel: MuDr. ludmila lázníčková

centrum naděje a pomoci o.s.
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

sociální 
rehabilitace

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Vodní 258/13, brno-střed, staré brno, 602 00 brno 2

543 254 891

cenap@cenap.cz 

http://www.cenap.cz 

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Manželská a rodinná poradna
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Táborská 533/198, židenice, 615 00 brno 15

548 539 271
548 538 497

manzelska.poradna@centrum.cz 

http://www.manzelskaporadna-brno.ic.cz
http://www.css.brno.cz centrum sociálních služeb, 

příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Azylový dům

azylové domy
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby v krizi - osoby bez přístřeší, 
osoby v krizi

cejl 469/71, brno-sever, Zábrdovice, 602 00 brno 2

724 837 835

michalmedlik@seznam.cz 

http://www.css.brno.cz

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Manželská a rodinná poradna
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

sejkorova 2723/6, židenice, 636 00 brno 36

548 426 611

poradnabrno@volny.cz 

http://www.manzelskaporadna-brno.ic.cz 
http://www.css.brno.cz 
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centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Manželská a rodinná poradna
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

starobrněnská 289/7, brno-město, 602 00 brno 2

542 214 547
542 212 430

bethesda@volny.cz 

http://www.css.brno.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Azylový dům pro muže brno

azylové domy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Karlova 628/61, Maloměřice, 614 00 brno 14

545 213 442

dcb.brno@caritas.cz 

http://www.charitabrno.cz 

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

Manželská a rodinná poradna
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

buzkova 2133/43, židenice, 615 00 brno 15

548 533 290
548 538 338

rodin.poradna@volny.cz 

http://www.css.brno.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

celsuz - odborné sociální poradenství
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

třída Kpt. Jaroše 1928/9, brno-střed, Černá Pole, 
602 00 brno 2

538 700 940

alena.gottwaldova@caritas.cz 
jana.knoflickova@caritas.cz

http://www.dchbrno.caritas.cz/celsuz 

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: ing. ivo sedláček

noclehárna, Vídeňská

noclehárny
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby v krizi - osoby bez přístřeší, 
osoby v krizi

Vídeňská 226/4, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 240 919

michalmedlik@seznam.cz 

http://www.css.brno.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

celsuz - Služby pro cizince

odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - imigranti a azylanti, 

etnické menšiny

třída Kpt. Jaroše 1928/9, brno-střed, Černá Pole, 
602 00 brno 2

545 426 632

migrace.dchbrno@caritas.cz
lucie.hornakova@caritas.cz
pavel.filo@caritas.cz

http://www.dchbrno.caritas.cz 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

celsuz - sociální rehabilitace
sociální 
rehabilitace

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

třída Kpt. Jaroše 1928/9, brno-střed, Černá Pole, 
602 00 brno 2

538 700 944 
538 700 950

celsuz.dchbrno@caritas.cz 
radek.vanicek@caritas.cz

http://www.dchbrno.caritas.cz/celsuz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

noclehárna pro lidi bez domova, brno

noclehárny osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Karlova 628/61, Maloměřice, 614 00 brno 14

737 220 887

petr.simon@caritas.cz

http://www.brno.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Denní centrum pro lidi bez domova brno
nízkoprahová 
denní centra

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby bez přístřeší

bratislavská 775/58, brno-střed, Zábrdovice, 
602 00 brno 2

545 210 416

dcb.brno@caritas.cz 

http://www.charitabrno.cz 

Dno o.s.
statutární zástupce:  správní rada: Dr. Mgr. Jan Procházka 

správní rada: PhDr. Jiří Peiger 
správní rada: JuDr. Václav Kocmav 
správní rada: ing. Miloň skřebský 
správní rada: Veronika Pelikánová, Dis.

Sociální poradna Dno
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Mendlovo náměstí 20/11, brno-střed, staré brno, 
603 00 brno 3

605 809 507
731 127 154

janproch1@seznam.cz 

http://www.Dno-oS.info Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Domov sv. Markéty - azylové domy brno

azylové domy
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby v krizi - osoby bez přístřeší, 
oběti domácího násilí

staňkova 386/47, brno-Královo Pole, Ponava, 
612 00 brno 12

549 122 961

dsm.brno@caritas.cz 

http://www.brno.caritas.cz 

Drom, romské středisko
statutární zástupce:  ředitel: Miroslav Zima

nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Drom
nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

bratislavská 227/41, brno-střed, Zábrdovice,
602 00 brno 2

545 211 576

drom@drom.cz 

http://www.drom.cz 
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Drom, romské středisko
statutární zástupce:  ředitel: Miroslav Zima

Terénní sociální práce brno

terénní programy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

bratislavská 227/41, brno-střed, Zábrdovice,
602 00 brno 2

545 211 576

drom@drom.cz 

http://www.drom.cz 

Fond ohrožených dětí
statutární zástupce:  předsedkyně: JuDr. Marie Vodičková

Zařízení FoD klokánek v brně - líšni

sociální 
rehabilitace

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - oběti domácího násilí, 

oběti trestné činnosti

Michalova 2586/4, líšeň, 628 00 brno 28

544 212 790

klokanek.brno@fod.cz

http://www.fod.cz

Drom, romské středisko
statutární zástupce:  ředitel: Miroslav Zima

Zdravotně sociální pomoc

terénní programy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

bratislavská 227/41, brno-střed, Zábrdovice,
602 00 brno 2

545 211 576

drom@drom.cz 

http://www.drom.cz 

institut pedagogicko-psychologického 
poradenství čR
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. Jana Zapletalová

Pracoviště iPPP - centrum podpory 
inkluzivního vzdělávání brno
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Mezírka 1, Veveří, 602 00 brno 2

774 089 172
283 881 250

karel.peska@cpiv.cz

http://www.ippp.czFond ohrožených dětí
statutární zástupce:  předsedkyně: JuDr. Marie Vodičková

Pobočka FoD brno
sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Francouzská 861/58, brno-střed, Zábrdovice, 
602 00 brno 2

545 215 105

fod.brno@fod.cz

http://www.fod.cz

iQ Roma servis, o.s.
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Katarína Klamková, Dis.

centrum komunitní 
a terénní sociální práce

terénní programy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

hybešova 545/41, brno-střed, staré brno, 
602 00 brno 2

543 210 725

lenka.malerova@iqrs.cz 

http://www.iqrs.cz 
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iQ Roma servis, o.s.
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Katarína Klamková, Dis.

centrum motivace a stimulace
nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

hybešova 545/41, brno-střed, staré brno, 
602 00 brno 2

543 213 310

veronika.vankova@iqrs.cz 

http://www.iqrs.cz 

na počátku, o.s.
statutární zástupce:  
předsedkyně: Mgr. ing. eva Vondráková 
místopředsedkyně: Mgr. et Mgr. Marie Pacherová

Poradna na počátku
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby v krizi

soběšická 560/60, brno-sever, husovice, 614 00 brno 14

548 221 405

info@napocatku.cz 

http://www.napocatku.cz 

iQ Roma servis, o.s.
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Katarína Klamková, Dis.

centrum poradenství a zaměstnanosti
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

hybešova 545/41, brno-střed, staré brno,
602 00 brno 2

543 210 725

lenka.malerova@iqrs.cz 

http://www.iqrs.cz 

o.s. lotos brno
statutární zástupce:  správní rada: MuDr. Květoslava Vrbová 

ředitelka: ing. Radka Kasanová

centrum služeb sociální prevence

služby následné 
péče

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových látkách, 
osoby vedoucí rizikový způsob života

Dvořákova 588/13, brno-město, 602 00 brno 2

543 255 383

centrum@lotos-brno.cz 

http://www.lotos-brno.cz Modrá linka, centrum a linka 
důvěry pro děti a mládež
statutární zástupce:  
předseda správní rady: Mgr. ladislav Ptáček, Dis.
správní rada: Mgr. Danka cieślarová
správní rada: PhDr. Jaroslava otradovcová
ředitelka: Jana Zárubová

Modrá linka - linka důvěry 
pro děti a mládež
telefonická krizová 
pomoc

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

lidická 1880/50, brno-střed, Černá Pole, 602 00 brno 2

549 241 010
608 902 410
549 216 141

help@modralinka.cz
manager@modralinka.cz 

www.modralinka.cz 

o.s. lotos brno
statutární zástupce:  správní rada: MuDr. Květoslava Vrbová 

ředitelka: ing. Radka Kasanová

Terapeutická komunita byty na půl 
cesty pro muže a ženy

terapeutické 
komunity

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových látkách, 
osoby vedoucí rizikový způsob života

Štěpánská 312/8, brno-střed, Trnitá, 602 00 brno 2, 
Kolískova 205/5, brno-střed, Trnitá, 602 00 brno 2

739 087 588
739 068 940

lotos@lotos-brno.cz 

http://www.lotos-brno.cz 
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občanská poradna brno
statutární zástupce:  
předsedkyně výboru: ing. blanka Přikrylová
ředitel: Mgr. David Macek

občanská poradna brno
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Anenská 10/10, brno-střed, staré brno, 602 00 brno 2

545 241 828

poradna.brno@volny.cz 

http://www.poradnabrno.eu 

občanské sdružení noVÝ PRoSToR
statutární zástupce:  představenstvo: Dagmar Kocmánková 

představenstvo: Robert sztarovics

Denní centrum nP
sociální 
rehabilitace

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Příční 111/4, brno-střed, Zábrdovice, 602 00 brno 2

545 217 297

dcbrno@novyprostor.cz

http://www.novyprostor.cz

občanské sdružení Anabell
statutární zástupce:  
Předseda Rady sdružení: PhDr. ing. Jana sladká Ševčíková

linka Anabell
telefonická krizová 
pomoc

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby v krizi

bratislavská 183/2, brno-střed, Zábrdovice, 602 00 
brno 2

848 200 210

posta@anabell.cz 

http://www.anabell.cz 

občanské sdružení Romodrom
statutární zástupce:  správní rada: Marie Gailová

Romodrom pro regiony - 
Jihomoravský kraj

terénní programy
osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách

bratislavská 240/61, brno-střed, Zábrdovice, 
602 00 brno

775 505 076
739 630 228

chudomel@romodrom.cz

www.romodrom.cz

občanské sdružení Magdalenium
statutární zástupce:  předseda: Mgr. Kristína brtníková 

tajemník: Mirka Pavlíčková 
místopředseda: Pavla Vitásková

Zařízení helena

azylové domy
osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - oběti domácího násilí, 

oběti obchodu s lidmi

bratislavská 215/31, brno-střed, Zábrdovice, 
602 00 brno 2

776 718 459

magdalenium2@centrum.cz 

http://www.magdalenium.cz

organizace pro pomoc uprchlíkům
statutární zástupce:  ředitel: JuDr. Martin Rozumek

organizace pro pomoc uprchlíkům
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - imigranti a azylanti

leitnerova 682/9, brno-střed, staré brno, 602 00 brno 2

543 210 443

opu.brno@seznam.cz

http://www.opu.cz
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Persefona o.s.
statutární zástupce:  správní rada: Mgr. Madla Čechová 

správní rada: Mgr. Jitka Čechová 
správní rada: Mgr. eva oujezská 
správní rada: Mgr. hana langhansová 
správní rada: Mgr. Zuzana Mrázková

Persefona o.s.

odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - oběti domácího násilí, 

oběti trestné činnosti

Jiráskova 216/8, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

545 245 996

domacinasili@llp.cz 

http://www.persefona.cz 

Rada seniorů české republiky, o.s.
statutární zástupce:  představenstvo: RsDr. Zdeněk Pernes 

představenstvo: prof. Jan solich

Rada seniorů české republiky, o.s. 
regionální pracoviště brno

odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - oběti domácího násilí 

a osoby v krizi

Malinovského náměstí 603/4, brno-město, 602 00 
brno 2

542 139 414

poradna.brno@rscr.cz

http://www.rscr.cz

Petrov - občanské sdružení pro práci s dětmi 
a mládeží brněnské diecéze
statutární zástupce:  jednatel: Magda Šrubařová

Dětský dům Zábrdovice
nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

lazaretní 9/1, brno-židenice, Zábrdovice, 615 00 brno 15

545 212 156

ddz@email.cz 

http://www.ddz.wz.cz 

Ratolest brno
statutární zástupce:  
ředitelka: Mgr. lucie Kudrnová Vosečková

nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Pavlač
nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - etnické menšiny

Milady horákové 1895/19, brno-střed, Černá Pole, 
602 00 brno 2

545 210 375

pavlac@ratolest.cz 

http://www.ratolest.cz 

Právní občanská poradna Dialog, o.s.
statutární zástupce:  
představenstvo: Mgr. Miroslava lattenbergová
představenstvo: JuDr. Jiří Rybák

Právní občanská poradna Dialog, o.s.
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

nerudova 321/7, brno-střed, Veveří, 602 00 brno 2

541 552 411
721 240 002

poradna@poradnadialog.cz 

http://www.poradnadialog.cz

RoZkoŠ bez RiZikA
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. hana Malinová, csc. 

představenstvo: Jana heisslerová 
představenstvo: ludmila Podaná

Rozkoš bez Rizika

odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - oběti obchodu s lidmi, 

osoby komerčně zneužívané, osoby 
s rizikovým způsobem života

Vlhká 166/10, brno-střed, Zábrdovice, 602 00 brno 2

545 578 565

brno@rozkosbezrizika.cz 

http://www.rozkosbezrizika.cz 
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RoZkoŠ bez RiZikA
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. hana Malinová, csc. 

představenstvo: Jana heisslerová 
představenstvo: ludmila Podaná

Rozkoš bez Rizika

terénní programy

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - oběti obchodu s lidmi, 

osoby komerčně zneužívané, osoby 
s rizikovým způsobem života

Vlhká 166/10, brno-střed, Zábrdovice, 602 00 brno 2

737 525 429
545 578 565

tereza.go@seznam.cz
brno@rozkosbezrizika.cz 

http://www.rozkosbezrizika.cz 

Sdružení Podané ruce, o.s.
statutární zástupce:  předseda sdružení: bc. Pavel novák

Doléčovací centrum Jamtana

služby následné 
péče

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových látkách, 
osoby s rizikovým způsobem života

Francouzská 851/36, brno-střed, Zábrdovice, 
602 00 brno 2

545 246 690

jamtana@podaneruce.cz 

http://www.podaneruce.cz 

Sdružení pěstounských rodin
statutární zástupce:  správní rada: ing. Miroslav opatřil 

správní rada: Mgr. Pavel Šmýd

Dům jistoty
nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - etnické menšiny

Anenská 10/10, brno-střed, staré brno, 602 00 brno 2

733 534 464

info@pestouni.cz 

http://www.pestouni.cz 

Sdružení Podané ruce, o.s.
statutární zástupce:  předseda sdružení: bc. Pavel novák

Drogové služby ve vězení 
a následná péče

odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových látkách, 
osoby s rizikovým způsobem života

Francouzská 851/36, brno-střed, Zábrdovice, 
602 00 brno 2

545 247 542
777 916 262
775 868 566

vezeni@podaneruce.cz 

http://www.podaneruce.cz
http://www.wezeni.cz

Sdružení Podané ruce, o.s.
statutární zástupce:  předseda sdružení: bc. Pavel novák

Denní psychoterapeutické 
sanatorium Elysium

kontaktní centra
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových látkách

hapalova 1490/22, Řečkovice, 621 00 brno 21

541 227 704
777 916 261

elysium@podaneruce.cz 

http://www.podaneruce.cz 

Sdružení Podané ruce, o.s.
statutární zástupce:  předseda sdružení: bc. Pavel novák

kontaktní centrum Vídeňská

kontaktní centra

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových látkách, 
osoby s rizikovým způsobem života

Vídeňská 225/3, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 249 343
777 916 257
775 889 919

kc.videnska@podaneruce.cz 

http://www.podaneruce.cz 
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Sdružení Podané ruce, o.s.
statutární zástupce:  předseda sdružení: bc. Pavel novák

Poradenské centrum Pasáž

odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových látkách

Vídeňská 225/3, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

777 916 280
777 916 258

pasaz@podaneruce.cz 

http//www.podaneruce.cz 

SoZE
statutární zástupce:  předseda: Mgr. et. ing. cristian Popescu

Azylový dům pro cizince

azylové domy osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - imigranti a azylanti

Vranovská 849/48, brno-sever, husovice, 614 00 brno 14

545 213 643

soze@soze.cz 

http://www.soze.cz 

Sdružení Podané ruce, o.s.
statutární zástupce:  předseda sdružení: bc. Pavel novák

Speciální prevence
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

hapalova 1490/22, Řečkovice, 621 00 brno 21

549 211 278
777 916 260
777 916 276

prevcentrum@podaneruce.cz 

http://www.podaneruce.cz 

SoZE
statutární zástupce:  předseda: Mgr. et. ing. cristian Popescu

SoZE
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - imigranti a azylanti

sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - imigranti a azylanti

Mostecká 855/5, brno-sever, husovice, 614 00 brno 14

545 213 643

soze@soze.cz 

http://www.soze.cz 

Sdružení Podané ruce, o.s.
statutární zástupce:  předseda sdružení: bc. Pavel novák

Terénní programy brno

terénní programy
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových látkách

Vídeňská 225/3, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 210 802
776 377 734
777 916 272

street@podaneruce.cz 

http://www.podaneruce.cz 
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SPonDEA při ččk brno, o.p.s.
statutární zástupce:  
správní rada: Mgr. helena Komínková
Předseda správní rady: PhDr. Květoslava němcová
správní rada: iveta elzerová

SPonDEA při ččk brno, o.p.s.

intervenční centra osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi  - oběti domácího násilí

sýpka 1351/25, brno-sever, Černá Pole, 613 00 brno 13

544 501 121
739 078 078

intervencni-centrum@spondea.cz

http://www.ic-brno.cz

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Azylový dům pro mládež (AD i)

azylové domy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

celní 15/3, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 210 670

jan.gajdziok@centrum.cz 

http://www.brno.cz 

SPonDEA při ččk brno, o.p.s.
statutární zástupce: 
 správní rada: Mgr. helena Komínková
Předseda správní rady: PhDr. Květoslava němcová
správní rada: iveta elzerová

SPonDEA při ččk brno, o.p.s.

krizová pomoc osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

sýpka 1351/25, brno-sever, Černá Pole, 613 00 brno 13

541 235 511
608 118 088

krizovapomoc@spondea.cz

http://www.spondea.cz

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

Azylový dům pro mladé dospělé

azylové domy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Vídeňská 14/78, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 210 670

jan.gajdziok@centrum.cz 

http://www.brno.cz 

Společenství Romů na Moravě, 
Romano jekhetaniben pre Morava
statutární zástupce:  členka Rady: Jiřina somsiová 

člen Rady: Martin Daňhel 
členka Rady: hana Vašková 
předseda Rady: ing. Karel holomek 
člen Rady: Rudolf Dubovan 
členka Rady: Zuzana Koblásová 
člen Rady: Vilém Král 
člen Rady: Roman Růžička 
členka Rady: bc. Jana Vejplachová 
výkonná ředitelka: bc. Jana Vejplachová

Společenství Romů na Moravě, 
Romano jekhetaniben pre Morava

terénní programy osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - etnické menšiny

bratislavská 244/65a, brno-sever, Zábrdovice, 
602 00 brno 2

545 246 674

srnm@srnm.cz 

http://www.srnm.cz 
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TRiADA - Poradenské centrum, o.s.
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. eva Rotreklová

TRiADA - Poradenské centrum, o.s.
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

orlí 516/20, brno-město, 602 00 brno 2

542 221 499

pallova@triada-centrum.cz 

http://www.triada-centrum.cz 

Teen challenge international čR
statutární zástupce:  ředitel: Petr Ministr

Dětské centrum Teen callenge 
international čR
nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

cejl 18, Ponava, 602 00 brno 2

739 600 052

dcbrno@gmail.com

http://www.dc-brno.cz

Statutární město brno
statutární zástupce:  
vedoucí územně samosprávného celku: primátor města brna

nízkoprahové zařízení 
pro mládež a mladé dospělé
nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Vídeňská 14/78, brno-střed, Štýřice, 639 00 brno 39

543 210 670

jan.gajdziok@centrum.cz 

http://www.brno.cz
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občanské sdružení Romodrom
statutární zástupce: správní rada: Marie Gailová

Romodrom pro regiony - 
Jihomoravský kraj 

terénní programy
osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby žijící v sociálně 

vyloučených komunitách

Dělnický Dům, babická 139, Zastávka 664 84

775 506 388
775 506 333

chudomel@romodrom.cz

www.romodrom.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce: ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

klub čas Tišnov
nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Ráboňova 116, Tišnov, 666 01 Tišnov 1

739 389 198

nizkoprah.tisnov@caritas.cz 

http://www.klub-cas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce: ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

klub čas Tišnov
nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

nám. Palackého 16, lomnice, 679 23 lomnice u Tišnova

739 389 198

nizkoprah.tisnov@caritas.cz 

http://www.klub-cas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce: ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Poradna Porta Tišnov
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Ráboňova 116, Tišnov, 666 01 Tišnov 1

534 008 134 
739 389 132 

poradna.tisnov@caritas.cz 

http://www.tisnov.caritas.cz 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce: ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Dlbsh Rajhrad
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby v krizi

Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad

547 232 223

hospic@dlbsh.cz 

http://www.dlbsh.cz 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Agentura služeb - k - centrum, terénní 
program a program prevence břeclav

kontaktní centra
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových látkách

stromořadní 596/8, břeclav, 690 02 břeclav 2

519 322 842

kacko.breclav@caritas.cz 

http://www.charitabreclav.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Azylový dům břeclav

azylové domy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

u sýpek 3097/3, břeclav, 690 03 břeclav 3

519 372 719

roman.tucek@caritas.cz 

http://www.breclav.charita.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Domov svaté Agáty břeclav
Domov svaté 
Agáty břeclav

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Komenského 409/6, Poštorná, 691 41 břeclav 4

519 331 455

agata.breclav@caritas.cz 

http://www.charitabreclav.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

nízkoprahové denní centrum břeclav
nízkoprahová 
denní centra

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby bez přístřeší

svatoplukova 1018/18, břeclav, 690 02 břeclav 2

519 331 440

premek.suchomel@caritas.cz 

http://www.charitabreclav.cz 

Domov seniorů břeclav, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Dana botková

Domov seniorů břeclav, 
příspěvková organizace
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

17. listopadu, č. 1a, břeclav, 690 03 břeclav 

519 321 208

manzelska.poradna@sendme.cz

http://www.dsbreclav.cz 

iQ Roma servis, o.s.
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Katarína Klamková, Dis.

centrum integračních služeb břeclav
sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

třída 1. máje 57/39, Poštorná, 691 41 břeclav 4

519 324 849

breclav@iqrs.cz

http://www.iqrs.cz 
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iQ Roma servis, o.s.
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. Katarína Klamková, Dis.

centrum komunitní 
a terénní sociální práce

terénní programy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

třída 1. máje 57/39, Poštorná, 691 41 břeclav 4

543 210 725

lenka.malerova@iqrs.cz 

http://www.iqrs.cz 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Domov pro matky s dětmi hodonín

azylové domy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

tř. Dukelských hrdinů 1715/57, hodonín, 
695 01 hodonín 1

518 321 497

dmt.hodonin@caritas.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní poradna hodonín

odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - oběti domácího násilí 

a trestné činnosti

Wilsonova 4242/7, hodonín, 695 01 hodonín 1

972 633 578

poradna.hodonin@charita.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

kontaktní centrum hodonín a terénní 
práce v rámci harm reduction

kontaktní centra
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových látkách

Pančava 687/56, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 343 842

k-centrum.hodonin@caritas.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

nízkoprahové denní centrum hodonín
nízkoprahová 
denní centra

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

sacharovova 3590/39, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 340 472

dc.hodonin@caritas.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

nízkoprahový klub Pohoda
nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

horní Valy 3655/2, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 341 003

p-centrum.hodonin@caritas.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

noclehárna pro lidi bez přístřeší hodonín

noclehárny osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

sacharovova 3590/39, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 340 472

dc.hodonin@caritas.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz
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Domov na Jarošce, příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Miroslav Černý

Domov na Jarošce

domovy se 
zvláštním režimem

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových látkách

Jarošova 1717/3, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 321 320

uspd.hod@tiscali.cz 

http://www.usphodonin.cz 

Pedagogicko-psychologická poradna hodonín
statutární zástupce:  jednatel: PhDr. Zdenka bimková

Pedagogicko-psychologická 
poradna hodonín
telefonická krizová 
pomoc

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

P. Jilemnického 2854/2, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 351 529

ppp.hodonin@ho.orgman.cz

http://www.ppp-hodonin.eu 

Psychocentrum Domeček hodonín, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. Jan Králík

Psychocentrum Domeček hodonín, o.p.s.

azylové domy
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby v krizi - osoby bez přístřeší, 
pachatelé trestné činnosti

chráněné bydlení osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby v krizi

skácelova 2711/2, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 321 629

bydleni@psychocentrumdomecek.cz 

http://www.psychocentrumdomecek.cz 

Psychocentrum Domeček hodonín, o.p.s.
statutární zástupce:  ředitel: PhDr. Jan Králík

Psychocentrum Domeček hodonín, o.p.s.
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

sociální 
rehabilitace

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

skácelova 2711/2, hodonín, 695 01 hodonín 1

518 344 345
603 289 962

poradna@psychocentrumdomecek.cz 

http://www.psychocentrumdomecek.cz 
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charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

charita kyjov, kontaktní centrum - 
vícelúčelová drogová služba

kontaktní centra
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových látkách

třída Palackého 194/30, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 611 589
777 805 002

k.centrum@kyjov.charita.cz 

http://www.kyjov.caritas.cz 

charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

charita kyjov, Terénní programy

terénní programy
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových látkách

třída Palackého 194/30, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

518 611 589 
777 805 002 

k.centrum@kyjov.charita.cz 

http://www.kyjov.caritas.cz 

charita kyjov
statutární zástupce:  ředitel: ing. Vladimír Měchura

občanská poradna
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

třída Palackého 194/30, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

724 353 902
518 323 767

poradna@kyjov.charita.cz
karla.karesova@kyjov.charita.cz 

http://www.kyjov.caritas.cz 

občanské sdružení krok
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. hana Čamlíková

Agentura pro občany

odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových látkách

sídliště Za stadionem 1358/25, nětčice, 697 01 Kyjov 1

518 324 557 
739 084 423

iporadna@oskrok.cz 

http://www.oskrok.cz 

občanské sdružení krok
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. hana Čamlíková

Agentura pro občany
sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

sídliště Za stadionem 1358/25, nětčice, 697 01 Kyjov 1

518 324 557

agentura@oskrok.cz 

http://www.oskrok.cz 

občanské sdružení krok
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. hana Čamlíková

občanské sdružení krok

terapeutické 
komunity

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových látkách

třída Komenského 2124/88, nětčice, 697 01 Kyjov 1

518 616 801

oskrok@oskrok.cz 

http://www.oskrok.cz 
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občanské sdružení krok
statutární zástupce:  ředitel: Mgr. hana Čamlíková

PnP krok

služby následné 
péče

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových látkách

sídliště Za stadionem 1358/25, nětčice, 697 01 Kyjov 1

739 257 755

levakova@oskrok.cz 

http://www.oskrok.cz 

charita Veselí nad Moravou
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. Petr Kolařík

charita Veselí nad Moravou - 
občanská poradna
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby v krizi

tř. Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou

518 322 213
518 326 227

poradna@veselinm.charita.cz 

http://www.veselinm.caritas.cz 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní poradna bučovice 
a Slavkov u brna
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Zámecká 550, 685 01 bučovice

517 380 451
544 212 021

poradna.bucovice@caritas.cz 

http://www.hodonin.caritas.cz 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

charitní poradna bučovice 
a Slavkov u brna
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Polní 1444, 684 01 slavkov u brna

731 646 977
544 212 021

poradna.slavkov@caritas.cz 

http://www.hodonin.charita.cz 
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centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
statutární zástupce:  
místopředseda správní rady: Roman celý
předseda správní rady: ing. Jana Martínková
člen správní rady: František Grmela
člen správní rady: Mgr. Milena Moravcová
člen správní rady: Mgr. luboš Kadlec
člen správní rady: božena Večeřová

Azylový dům pro ženy 
a matky s dětmi v tísni

azylové domy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

opatovice 92, 682 01 Vyškov 1

517 331 472

azylopatovice@centrum.cz 

http://www.css.vys.cz 

centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
statutární zástupce:  
místopředseda správní rady: Roman celý
předseda správní rady: ing. Jana Martínková
člen správní rady: František Grmela
člen správní rady: Mgr. Milena Moravcová
člen správní rady: Mgr. luboš Kadlec
člen správní rady: božena Večeřová

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

smetanovo nábřeží 513/27, Vyškov-Předměstí, 
682 01 Vyškov 1

517 333 909

psychologie@acvyskov.cz 

http://www.psychologie.acvyskov.cz 

Sdružení "Piafa" ve Vyškově
statutární zástupce:  předseda: Jana Podrápská 

místopředseda: RnDr. Jana Turčanová

Sdružení "Piafa" ve Vyškově - 
sociálně rehabilitační centrum
sociální 
rehabilitace

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

žerotínova 727/2, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1

517 325 073

piafa@piafa.cz 

http://www.piafa.cz 

Sdružení Podané ruce, o.s.
statutární zástupce:  předseda sdružení: bc. Pavel novák

Drogová služba Vyškov

terénní programy
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových látkách

Palánek 417/74, brňany, 682 01 Vyškov 1

517 330 509
774 916 049
775 292 607

vyskov@podaneruce.cz 

http://www.podaneruce.cz 
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Město Moravský krumlov
statutární zástupce:  
vedoucí uzemně samosprávného celku: starosta obce

Azylové bydlení 
pro matky s dětmi v tísni

azylové domy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Jiráskova 634, 672 01 Moravský Krumlov

602 104 929

azylovydum.mk@seznam.cz 

http://www.mkrumlov.cz
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centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Azylový dům pro muže

azylové domy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi

Přímětická 1789/42, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 221 021

515223592@seznam.cz 

centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Domovinka - přechodné pobyty

odlehčovací služby osoby ohrožené sociálním vyloučením - 
osoby v krizi, oběti domácího násilí

Vančurova 3612/17, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 241 001

515223592@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 

centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

noclehárna - azylový dům pro muže

noclehárny osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Přímětická 1789/42, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 221 021

515223592@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 

centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
statutární zástupce:  ředitel: Jarmila eliášová

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Jarošova 1439/26, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 224 317

zn.poradna@seznam.cz 

http://www.cssznojmo.ic.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

centrum poradenství a pomoci Znojmo
odborné sociální 
poradenství

osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Dolní Česká 313/1, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 221 986

poradna.znojmo@caritas.cz 

http://www.znojmo.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Domov pro matky a otce v tísni Znojmo

azylové domy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Mašovická 3061/12, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 220 755

dmt.znojmo@caritas.cz 

http://www.znojmo.caritas.cz 
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Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Magdala - pomoc obětem 
obchodování s lidmi a nucené 
prostituce Znojmo

terénní programy osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby v krizi

Dolní Česká 313/1, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 221 987

magdala.znojmo@caritas.cz 

http://www.znojmo.caritas.cz 

Diecézní charita brno
statutární zástupce:  ředitel: ing. Mgr. oldřich haičman

Tereza - pomoc obětem domácího násilí

krizová pomoc osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - oběti domácího násilí

Dolní Česká 313/1, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 223 088

tereza.znojmo@caritas.cz 

http://www.znojmo.caritas.cz 

Salebra o.s.
statutární zástupce:  
předseda výboru sdružení:  Jiří hladík  
místopředseda výboru sdružení:  Jitka Přibylová  
člen výboru sdružení:  ing. Kateřina Pevná

Terapeutická komunita Salebra

terapeutické 
komunity

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových látkách

Tvořihráz 67, 671 34 horní Dunajovice

777 942 697

hladikj@seznam.cz

Sdružení Podané ruce, o.s.
statutární zástupce:  předseda sdružení: bc. Pavel novák

kontaktní centrum netopeer - 
Víceúčelová drogová služba

kontaktní centra
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby v krizi - osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových látkách

horní Česká 236/4, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

515 264 996
732 625 592
777 916 270

netopeer@podaneruce.cz 

http://www.podaneruce.cz 
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AbEcEDní SEZnAM PoSkyToVATElů SlužEb 
VčETnĚ ZAŘíZEní nA ÚZEMí JihoMoRAVSkého kRAJE

PoSkyToVATEl nÁZEV ZAŘíZEní STRAnA
A Kluby ČR, o.p.s. centrum podpory a zaměstnanosti 16, 61, 112, 141
A Kluby ČR, o.p.s. Terapeutické centrum Rokycanova 16, 61, 112, 141
AGAPo AGAPo 61, 141
Armáda spásy v České republice Armáda spásy, 

centrum sociálních služeb Josefa Korbela
112, 141

Armáda spásy v České republice Armáda spásy, Komunitní centrum Dživipen 112, 141
Armáda spásy v České republice Armáda spásy, nízkoprahové centrum 

pro děti a mládež Jonáš
112

Armáda spásy v České republice Armáda spásy, sbor a komunitní centrum 61
Asociace pomáhající lidem 
s autismem APlA - JM o.s.

Asociace pomáhající lidem 
s autismem APlA - JM o.s.

61

Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, o.s.

Poradna a půjčovna rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek "PAPRseK"

99

beTánie - křesťanská pomoc betánie - křesťanská pomoc, 
pečovatelská služba

16, 61

beTánie - křesťanská pomoc Dům důstojného stáří 62
beTánie - křesťanská pomoc viLLa marTha 33, 85
bílý kruh bezpečí, o.s. Poradna bílého kruhu bezpečí, o.s. brno 142
brigancia, o.s. Pečovatelská služba brigancia 16, 62
cAnis - hiPo - lAMoTeRAPie, 
o.s.

sdružení lamák 14, 58

centrum naděje a pomoci o.s. centrum naděje a pomoci o.s. 62, 113, 142
centrum pro rodinu a sociální péči centrum pro rodinu a sociální péči 16, 62, 113
centrum pro rodinu hodonín centrum pro rodinu hodonín 91
centrum pro rodinu hodonín Vlaštovka - dětský rehabilitační stacionář 91
centrum služeb pro seniory 
Kyjov, příspěvková organizace

centrum služeb pro seniory Kyjov, 
příspěvková organizace

41, 93

centrum služeb pro sluchově 
postižené, občanské sdružení

cesPo, o.s. 17, 62

centrum sociálních služeb Kuřim centrum denních služeb 28, 79
centrum sociálních služeb Kuřim centrum sociálních služeb Kuřim 28, 79, 123
centrum sociálních služeb Kyjov centrum sociálních služeb Kyjov 41, 93, 129
centrum sociálních služeb města 
letovice, příspěvková organizace

centrum sociálních služeb města letovice, 
příspěvková organizace

14, 58

centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková organizace

centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

31, 83, 124

centrum sociálních služeb 
Vyškov, o.p.s.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni 132, 163
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centrum sociálních služeb 
Vyškov, o.p.s.

individuální sociální péče - pečovatelská služba 47, 99, 132

centrum sociálních služeb 
Vyškov, o.p.s.

Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy

99, 132, 163

centrum sociálních služeb 
Znojmo, příspěvková organizace

Azylový dům pro muže 165

centrum sociálních služeb 
Znojmo, příspěvková organizace

Denní centrum pro seniory 51, 104

centrum sociálních služeb 
Znojmo, příspěvková organizace

Domov pro seniory Znojmo 51, 104

centrum sociálních služeb 
Znojmo, příspěvková organizace

Domov pro seniory Znojmo - oddělení 
domova se zvláštním režimem

51, 104

centrum sociálních služeb 
Znojmo, příspěvková organizace

Domovinka - přechodné pobyty 51, 104, 165

centrum sociálních služeb 
Znojmo, příspěvková organizace

noclehárna - azylový dům pro muže 165

centrum sociálních služeb 
Znojmo, příspěvková organizace

Pečovatelská služba 51, 104, 134

centrum sociálních služeb 
Znojmo, příspěvková organizace

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy 134, 165

centrum sociálních služeb 
Znojmo, příspěvková organizace

sociálně aktivizační služba 51, 104

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace

Azylový dům 142

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace

Denní stacionář - DoMino 62

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace

Denní stacionář - GAuDiuM 63

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace

Domov pro matky s dětmi - společná cesta 113

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace

Domov pro matky s dětmi - ZVoneK 113

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením - 
nojmánek

63

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením - 
srdíčko

63

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením - 
TeReZA

63

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace

Dům sociální prevence 142

centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace

Manželská a rodinná poradna 17, 64, 113, 
114, 142, 143
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centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace

noclehárna, Vídeňská 143

concoRDiA bonum brno Domov pro seniory-Domov sv. ludmily, 
občanské sdružení concordia bonum brno

17

Česká katolická charita Česká katolická charita charitní domov brno 17
Česká katolická charita Česká katolická charita charitní domov střelice 33
Česká unie neslyšících centrum sociálních služeb České unie 

neslyšících - oblastní organizace brno
64

Český klub nedoslýchavých helP Poradenské středisko Českého klubu 
nedoslýchavých helP  

17, 64

DebRA ČR DebRA ČR 65, 114
Diakonie Čce - středisko beTlÉM Domov Arkénie 88
Diakonie Čce - středisko beTlÉM integrované centrum služeb Domov betlém 37, 88
Diakonie Čce - středisko beTlÉM integrované centrum služeb Domov narnie 88
Diakonie Čce - středisko v brně centrum denních služeb brno 18
Diakonie Čce - středisko v brně centrum denních služeb letovice 58
Diakonie Čce - středisko v brně Diakonie Čce - středisko v brně 18, 65, 114
Diakonie Čce - středisko v brně chráněné bydlení letovice 58
Diakonie Čce - středisko v brně chráněné bydlení ovečka 65
Diecézní charita brno Agentura služeb - K - centrum, terénní 

program a program prevence břeclav
155

Diecézní charita brno Azylový dům břeclav 155
Diecézní charita brno Azylový dům pro muže brno 18, 143
Diecézní charita brno betany boskovice 58
Diecézní charita brno celsuz - odborné sociální poradenství 18, 65, 114, 

143
Diecézní charita brno celsuz - služby pro cizince 143
Diecézní charita brno celsuz - sociální rehabilitace 144
Diecézní charita brno centrum denních služeb slavkov u brna 46, 98
Diecézní charita brno centrum poradenství a pomoci Znojmo 52, 134, 165
Diecézní charita brno centrum PRo blansko 109, 137
Diecézní charita brno centrum PRo boskovice 111, 140
Diecézní charita brno Denní a přechodný pobyt brno 18
Diecézní charita brno Denní centrum pro lidi bez domova brno 144
Diecézní charita brno Denní stacionář sv. Damiána Znojmo 105
Diecézní charita brno Dílna sv. Kláry Znojmo, 

sociálně terapeutické dílny
105

Diecézní charita brno Dlbsh Rajhrad 33, 85, 125, 154
Diecézní charita brno Domov pokojného stáří Kamenná brno 18
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Diecézní charita brno Domov pro matky a otce v tísni Znojmo 134, 165
Diecézní charita brno Domov pro matky s dětmi hodonín 157, 127
Diecézní charita brno Domov sv. Markéty - azylové domy brno 114, 144
Diecézní charita brno Domov svaté Agáty břeclav 155, 126
Diecézní charita brno Domovinka Panny Marie 37, 89
Diecézní charita brno eFFeTA denní stacionář brno 65
Diecézní charita brno emanuel boskovice 58
Diecézní charita brno emanuel Doubravice 59
Diecézní charita brno FiliP osobní asistence, brno 19, 65
Diecézní charita brno charitní pečovatelská služba blansko 11, 55
Diecézní charita brno charitní pečovatelská služba břeclav 34, 86
Diecézní charita brno charitní pečovatelská služba bučovice - 

slavkov u brna
46

Diecézní charita brno charitní pečovatelská služba Mutěnice 39
Diecézní charita brno charitní pečovatelská služba Ratíškovice 39
Diecézní charita brno charitní pečovatelská služba Šardice 41, 93
Diecézní charita brno charitní pečovatelská služba Znojmo 52, 105
Diecézní charita brno charitní pečovatelská služba ždánice 41
Diecézní charita brno charitní poradna 14, 59, 111, 140
Diecézní charita brno charitní poradna bučovice a slavkov u brna 131, 161
Diecézní charita brno charitní poradna hodonín 127, 157
Diecézní charita brno chPs - brno - charitní pečovatelská služba 19, 66
Diecézní charita brno chráněné bydlení skryje 83
Diecézní charita brno chráněné bydlení sv. Anežky, brno 19, 66
Diecézní charita brno chráněné bydlení sv. Michaela, brno 66
Diecézní charita brno Kavárna Anděl, brno 66
Diecézní charita brno Klub Čas Tišnov 124, 153
Diecézní charita brno Kontaktní centrum hodonín a terénní práce 

v rámci harm reduction
157

Diecézní charita brno linka důvěry blansko 11, 55, 109, 137
Diecézní charita brno Magdala - pomoc obětem obchodování s lidmi 

a nucené prostituce Znojmo
166

Diecézní charita brno Magdala blansko 109, 137
Diecézní charita brno nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata 125
Diecézní charita brno nízkoprahové denní centrum břeclav 155
Diecézní charita brno nízkoprahové denní centrum hodonín 157
Diecézní charita brno nízkoprahový klub Pohoda 127, 157
Diecézní charita brno nízkoprahový klub pro děti a mládež coolna 134, 133
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Diecézní charita brno noclehárna pro lidi bez domova, brno 144
Diecézní charita brno noclehárna pro lidi bez přístřeší hodonín 157
Diecézní charita brno noclehárna pro muže blansko 137
Diecézní charita brno oblastní charita Rajhrad, 

charitní pečovatelská služba
33, 85, 125

Diecézní charita brno odlehčovací služba 11, 55
Diecézní charita brno odlehčovací služba oblastní charity Tišnov 31, 83
Diecézní charita brno okno dokořán blansko 11, 55, 109, 138
Diecézní charita brno osobní asistence Znojmo 105
Diecézní charita brno Pečovatelská služba oblastní charity Tišnov 31, 83
Diecézní charita brno Pěkná modrá Doubravice 11, 55
Diecézní charita brno Poradna Porta Tišnov 31, 83, 124, 153
Diecézní charita brno Rodinný sociální asistent Znojmo 134
Diecézní charita brno sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi hodonín
127

Diecézní charita brno sociální rehabilitace skryje 83
Diecézní charita brno sociální rehabilitace Znojmo 105
Diecézní charita brno sPonA blansko 11, 110, 138
Diecézní charita brno stará fabrika blansko 166
Diecézní charita brno Tereza - pomoc obětem domácího násilí 166
Diecézní charita brno Zlatá zastávka Adamov 110, 138
Dno o.s. sociální poradna Dno 115, 144, 172
Domov důchodců božice, 
příspěvková organizace

Domov důchodců božice, 
příspěvková organizace

52, 105

Domov horizont, příspěvková 
organizace

Domov horizont, příspěvková organizace 93

Domov hvězda, příspěvková 
organizace

Domov hvězda, příspěvková organizace 47, 99

Domov na Jarošce, příspěvková 
organizace

Domov na Jarošce 91, 158

Domov pro mne Domov pro mne 66
Domov pro seniory bažantnice, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory bažantnice, 
příspěvková organizace

39

Domov pro seniory Černá hora, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory Černá hora, 
příspěvková organizace

12, 55

Domov pro seniory Foltýnova, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory Foltýnova, 
příspěvková organizace

19

Domov pro seniory holásecká, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory holásecká, 
příspěvková organizace

19, 66

Domov pro seniory hostim, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory hostim, 
příspěvková organizace

52
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Domov pro seniory Jevišovice, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, 
příspěvková organizace

52, 106

Domov pro seniory Kociánka, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory Kociánka, 
příspěvková organizace

19, 67

Domov pro seniory Koniklecová, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory Koniklecová, 
příspěvková oragnizace

20

Domov pro seniory Kosmonautů, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory Kosmonautů, 
příspěvková organizace

20, 67

Domov pro seniory Mikuláškovo 
nám., příspěvková organizace

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., 
příspěvková organizace

20, 67

Domov pro seniory nopova, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory nopova, 
příspěvková organizace

67

Domov pro seniory okružní, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory okružní, 
příspěvková organizace

20, 67

Domov pro seniory Plaveč, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory Plaveč, 
příspěvková organizace

52, 106

Domov pro seniory Podpěrova, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory Podpěrova, 
příspěvková organizace

20

Domov pro seniory Předklášteří, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory Předklášteří, 
příspěvková organizace

31, 84

Domov pro seniory skalice, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory skalice, 
příspěvková organizace

50, 103

Domov pro seniory sokolnice, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory sokolnice, 
příspěvková organizace

30, 81

Domov pro seniory strážnice, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory strážnice, 
příspěvková organizace

44, 96

Domov pro seniory Věstonická, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory Věstonická, 
příspěvková organizace

20, 67

Domov pro seniory Vychodilova, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory Vychodilova, 
příspěvková organizace

21, 68

Domov pro seniory Zastávka, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory Zastávka 29, 80

Domov seniorů břeclav, 
příspěvková organizace

Domov seniorů břeclav, 
příspěvková organizace

34, 86, 126, 155

Domov sv. Alžběty Domov sv. Alžběty 31
Domov u lesa Tavíkovice, 
příspěvková organizace

Domov u lesa Tavíkovice, 
příspěvková organizace

103

Domov u zámku o.s. Domov u zámku 47
Drom, romské středisko nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Drom 115, 144
Drom, romské středisko Terénní sociální práce brno 145
Drom, romské středisko Zdravotně sociální pomoc 145
Ds Morava a.s. Domov po seniory Šanov 53, 106
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Ds Morava a.s. Domov se zvláštním režimem Šanov 53, 106
Dům Matky Rosy Dům Matky Rosy 33
emin zámek, příspěvková 
organizace

emin zámek, příspěvková organizace 
hrušovany nad Jevišovkou

106

Fond ohrožených dětí Pobočka FoD brno 115, 145
Fond ohrožených dětí Zařízení FoD Klokánek v brně - líšni 115, 145
G - centrum Mikulov, 
příspěvková organizace

Domov s pečovatelskou službou - odloučené 
pracoviště

38, 90

G - centrum Mikulov, 
příspěvková organizace

G-centrum Mikulov, příspěvková organizace 38, 90

Gabriela o.s. hospic sv. Alžběty 21, 68
habrovanský zámek, 
příspěvková organizace

habrovanský zámek, příspěvková organizace 99

hewer - občanské sdružení středisko osobní asistence brno 21, 68
hnutí humanitární Pomoci Domov olGA 56
hnutí humanitární Pomoci chráněné bydlení centrum VelAn 56
host home - start Česká republika host home - start Česká republika 115
charita Kyjov charita Kyjov, Kontaktní centrum - 

vícelúčelová drogová služba
159

charita Kyjov charita Kyjov, Terénní programy 159
charita Kyjov charitní dům pokojného stáří 41, 93
charita Kyjov charitní pečovatelská služba Kyjov 41, 93
charita Kyjov charitní pečovatelská služba svatobořice - 

Mistřín
42, 94

charita Kyjov charitní pečovatelská služba Vracov 42, 94
charita Kyjov nízkoprahový klub Wu-Wej 129
charita Kyjov občanská poradna 42, 94, 129, 159
charita Kyjov osobní asistence Kyjov 42, 94
charita strážnice charitní pečovatelská služba strážnice 44, 96
charita strážnice Kotva, sociálně terapeutická dílna, středisko 

Ave strážnice
96

charita strážnice osobní asistence charita strážnice 44, 96, 130
charita Veselí nad Moravou charita Veselí nad Moravou - občanská 

poradna
160

charita Veselí nad Moravou charita Veselí nad Moravou - osobní asistence 44, 96
charita Veselí nad Moravou charita Veselí nad Moravou - Pečovatelská 

služba
44, 96

charita Veselí nad Moravou charita Veselí nad Moravou - stacionář Toník 97
institut pedagogicko-
psychologického poradenství ČR

Pracoviště iPPP - centrum podpory 
inkluzivního vzdělávání brno

116, 145
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iQ Roma servis, o.s. centrum integračních služeb břeclav 126, 155
iQ Roma servis, o.s. centrum komunitní a terénní sociální práce 116, 145, 156
iQ Roma servis, o.s. centrum motivace a stimulace 116, 146
iQ Roma servis, o.s. centrum poradenství a zaměstnanosti 116, 146
Kontakt bb občanské sdružení 
pro studium, rehabilitaci a sport 
bez bariér 

Kontakt bb občanské sdružení pro studium, 
rehabilitaci a sport bez bariér - brno

68

liga vozíčkářů liga vozíčkářů 21, 68, 69
LUmiNa LUmiNa 30, 81
Maltézská pomoc Maltézská pomoc, o.p.s., centrum brno 14, 21, 69
Město Adamov Pečovatelská služba města Adamova 12, 56
Město blansko Pečovatelská služba Města blansko 12, 56
Město blansko Poradna pro rodinu, manželství 

a mezilidské vztahy
110

Město bzenec Pečovatelská služba bzenec 42, 129
Město hustopeče Dům s pečovatelskou službou 37, 89
Město ivančice Pečovatelská služba ivančice 28, 79, 123
Město ivančice Pečovatelská služba ivančice - denní stacionář 28, 79
Město Klobouky u brna Domácnosti osob ve městě včetně Domu 

s pečovatelskou službou
37, 89

Město Moravský Krumlov Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni 133
Město Šlapanice Město Šlapanice, Masarykovo nám. 7, 

Šlapanice
30, 81

Město Valtice organizační složka Domov pro seniory, 
zřízená Městem Valtice

34, 86

Město Velké bílovice Domov pro seniory 34, 86
Město židlochovice Pečovatelská služba židlochovice 33, 85, 125
Městská správa sociálních služeb Domov pro seniory 14
Městská správa sociálních služeb Domov se zvláštním režimem 59
Městská správa sociálních služeb Pečovatelská služba 14, 59
Městys Jedovnice Dům s pečovatelskou službou 12
Městys lomnice Městys lomnice - Pečovatelská služba 32, 84, 124
Městys Moravská nová Ves Dům s pečovatelskou službou 35, 86
Modrá linka, centrum a linka 
důvěry pro děti a mládež

Modrá linka - linka důvěry pro děti a mládež 116, 146

na počátku, o.s. Domov pro dětský život 116
na počátku, o.s. Pobytová následná péče Domova pro dětský 

život - byty na půl cesty
117

na počátku, o.s. Poradna na počátku 117, 146
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na počátku, o.s. Terénní a ambulantní následná péče Domova 

pro dětský život - soc.aktivizační sl.
117

nADĚJe o.s. Dům naděje brno-bohunice 22, 69
nADĚJe o.s. Dům naděje brno-Řečkovice 22, 69
nADĚJe o.s. Dům naděje brno-Vinohrady 22, 70
nADĚJe o.s. Dům pokojného stáří brno-Královo Pole 22, 70
národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR, o.s.

Poradna nRZP ČR pro Jihomoravský kraj 22, 70

nazaria, o.p.s. Pečovatelská služba nazaria 23, 70
o.s. lotos brno centrum služeb sociální prevence 146
o.s. lotos brno Terapeutická komunita byty na půl cesty 

pro muže a ženy
146

občanská poradna brno občanská poradna brno 23, 70, 117, 147
občanské sdružení Anabell Kontaktní centrum Anabell brno 70
občanské sdružení Anabell linka Anabell 71, 147
občanské sdružení biliculuM Dětský denní stacionář, Mikulov 90
občanské sdružení biliculuM stonožka - Mikulov 90
občanské sdružení Krok Agentura pro občany 129, 130, 159
občanské sdružení Krok občanské sdružení Krok 159
občanské sdružení Krok PnP Krok 130, 160
občanské sdružení loGo občanské sdružení loGo 71, 117
občanské sdružení 
Magdalenium

Zařízení helena 147

občanské sdružení noVÝ 
PRosToR

Denní centrum nP 23, 71, 147

občanské sdružení Romodrom Romodrom pro regiony - Jihomoravský kraj 147, 153
občanské sdružení zdravotně 
postižených, Veselská oblast

občanské sdružení zdravotně postižených, 
Veselská oblast

44, 97

obec habrovany Dům s pečovatelskou službou 47, 100
obec heršpice Pečovatelská služba heršpice 46, 98
obec Petrovice lávka - azylový dům pro matky s dětmi 139
obec Petrovice Pečovatelská služba Petrovice 12, 56
obec Říčany Dům s pečovatelskou službou Říčany 29, 80
oblastní charita Vyškov chráněné bydlení pro mentálně postižené - 

ostrov jistoty
100

oblastní charita Vyškov oblastní charita Vyškov - Dědice 47, 100
oblastní charita Vyškov Zařízení sociální integrace 47, 100
oblastní spolek Českého 
červeného kříže blansko

Pečovatelská služba 
Českého červeného kříže blansko

12, 56, 110
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oblastní spolek Českého 
červeného kříže brno-město

odlehčovací služby 23

open Family, o.p.s. open Family, o.p.s. 117
organizace pro pomoc 
uprchlíkům

organizace pro pomoc uprchlíkům 147

Paprsek, příspěvková organizace Paprsek, příspěvková organizace 59
ParacenTRuM Fenix ParacenTRuM Fenix 71
Pečovatelská služba 
homedica, o.p.s.

cenTRuM Denních služeb hoMeDicA 39, 91

Pečovatelská služba 
homedica, o.p.s.

Pečovatelská služba homedica, o.p.s. 39, 91, 127

Pečovatelská služba Vyškov, 
příspěvková organizace

Pečovatelská služba Vyškov 48, 100

Pedagogicko-psychologická 
poradna hodonín

Pedagogicko-psychologická poradna hodonín 39, 91, 127, 158

Penzion pro důchodce Rosice Penzion pro důchodce Rosice 29, 80
Persefona o.s. Persefona o.s. 148
Petrov - občanské sdružení 
pro práci s dětmi a mládeží 
brněnské diecéze

Dětský dům Zábrdovice 118, 148

Právní občanská poradna 
Dialog, o.s.

Právní občanská poradna Dialog, o.s. 23, 71, 118, 148

ProDeep, o.s. ProDeep, o.s. 15, 59
Psychocentrum Domeček 
hodonín, o.p.s.

Psychocentrum Domeček hodonín, o.p.s. 40, 92, 128, 158

Rada seniorů České republiky, o.s. Rada seniorů České republiky, o.s. regionální 
pracoviště brno

23, 72, 148

Ratolest brno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pavlač 118
Ratolest brno nízkoprahový klub likusák 118
Ratolest brno sociálně aktivizační program (sAP) 118
ReMeDiA Plus o.p.s. ReMeDiA Plus o.p.s. 35, 87, 126
ReMeDiA Plus o.p.s. ReMeDiA Plus o.p.s., středisko uTilis 35, 87
Rodinná pohoda, o.s. centrum denních služeb - Pohoda 98
Rodinná pohoda, o.s. Rodinná pohoda, o.s. 48, 100, 101, 

132
RoZKoŠ bez RiZiKA Rozkoš bez Rizika 148, 149
s - centrum hodonín, 
příspěvková organizace

s - centrum hodonín, příspěvková organizace 40, 92

salebra o.s. Terapeutická komunita salebra 166
sanus brno sanus brno 24, 72
sanus brno sanus brno - bílovice nad svitavou 30, 81
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sanus brno sanus brno - Šlapanice 30, 81
sdružení "Piafa" ve Vyškově sdružení "Piafa" ve Vyškově - sociálně 

rehabilitační centrum
48, 132

sdružení Filia Kamenka 72
sdružení Filia sociální rehabilitace Kamenka 72
sdružení pěstounských rodin Dům jistoty 118, 149
sdružení pěstounských rodin Dům na půli cesty 123
sdružení pěstounských rodin Poradna náhradní rodinné péče 72, 119
sdružení Podané ruce, o.s. Denní psychoterapeutické sanatorium elysium 149
sdružení Podané ruce, o.s. Doléčovací centrum Jamtana 149
sdružení Podané ruce, o.s. Drogová služba Vyškov 163
sdružení Podané ruce, o.s. Drogové služby ve vězení a následná péče 149
sdružení Podané ruce, o.s. Kontaktní centrum netopeer - Víceúčelová 

drogová služba
166

sdružení Podané ruce, o.s. Kontaktní centrum Vídeňská 149
sdružení Podané ruce, o.s. nízkoprahový klub pro děti a mládež PVc 

blansko
111, 139

sdružení Podané ruce, o.s. Poradenské centrum Pasáž 150
sdružení Podané ruce, o.s. speciální prevence 119, 150
sdružení Podané ruce, o.s. Terénní programy brno 150
sdružení Podané ruce, o.s. Víceúčelová drogová služba na blanensku 139
sdružení Práh sdružení Práh 72, 73
sdružení Práh sociálně terapeutická dílna café Práh 73
sdružení VeleTA, o.s. sdružení VeleTA 74
senioR centrum blansko, 
příspěvková organizace

senioR centrum blansko, příspěvková 
organizace

13, 57

senioRPRoJeKT s.r.o. senioRPRoJeKT s.r.o. 38, 90
sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR

sociální poradna - sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých

57

sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR

sociální poradna sons - Kyjov 94

sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR

sons ČR - blansko 57

sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR

sons ČR - Kyjov 94

slezská diakonie eliada, odlehčovací služby 74
slezská diakonie eliada, osobní asistence 74
slezská diakonie Poradna rané péče Dorea 74, 119
snn v ČR centrum denních 
služeb pro sluchově postižené

centrum denních služeb pro sluchově 
postižené

74
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sociální služby Šebetov, 
příspěvková organizace

sociální služby Šebetov, 
příspěvková organizace

60

sociální služby Vyškov, 
příspěvková organizace

Denní stacionář pro osoby se zdravotním 
postižením

101

sociální služby Vyškov, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory 48

sociální služby Vyškov, 
příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem pro osoby 
s chronickým duševním onemocněním

48, 101

soZe Azylový dům pro cizince 150
společenství Romů na Moravě, 
Romano jekhetaniben pre Morava

společenství Romů na Moravě, Romano 
jekhetaniben pre Morava

151

spolek neslyšících břeclav, o.s. spolek neslyšících břeclav 35, 87
sPonDeA při ČČK brno, o.p.s. sPonDeA při ČČK brno, o.p.s. 119, 151
srdce v domě, 
příspěvková organizace

srdce v domě, příspěvková organizace 90

statutární město brno Azylový dům pro mladé dospělé 120, 151
statutární město brno Azylový dům pro mládež (AD i) 120, 151
statutární město brno Dům na půl cesty 120
statutární město brno nízkoprahové zařízení 

pro mládež a mladé dospělé
120, 152

statutární město brno odbor pečovatelské služby ÚMČ brno-bystrc 24
statutární město brno odbor sociálních služeb 24, 74, 75, 121
statutární město brno Pečovatelská služba 24, 75, 121
statutární město brno Pečovatelská služba brno-židenice 24, 75, 121
statutární město brno Pečovatelská služba brno-židenice, 

centrum denních služeb
25

statutární město brno Pečovatelská služba brno-židenice, 
Přechodný pobyt

25

statutární město brno statutární město brno, městská část brno-střed, 
pečovatelská služba

25, 121

statutární město brno statutární město brno-ÚMČ žabovřesky, 
odbor pečovatelské služby

25, 75, 121

středisko rané péče sPRP brno středisko rané péče sPRP brno 75, 122
středisko zdravotních 
a sociálních služeb bučovice

Dům s pečovatelskou službou bučovice 46, 98, 131

svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR

specifické poradenství pro sluchově postižené -  
Zastávka u brna

80

svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR

spolek neslyšících - hodonín 92

svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR Základní 
organizace Veselí nad Moravou

snn v ČR Zo Veselí nad Moravou 43, 45, 95, 97
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svaz tělesně postižených v České 
republice, o.s., okresní organizace

svaz tělesně postižených v České republice, o.s., 
okresní organizace

13, 35, 57, 87

svaz tělesně postižených 
v České republice, o.s. městská 
organizace brno

svaz tělesně postižených v České republice, o.s. 
městská organizace brno

25, 76

svaz tělesně postižených 
v České republice, o.s. okresní 
organizace blansko

svaz tělesně postižených v České republice, o.s., 
okresní organizace

13, 57

svaz tělesně postižených 
v České republice, o.s. okresní 
organizace hodonín

svaz tělesně postižených v České republice, o.s. 
okresní organizace hodonín

95

svaz tělesně postižených 
v České republice, o.s., okresní 
organizace

svaz tělesně postižených v České republice, o.s. 53, 106

svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 
okresní organizace brno - venkov

svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní 
organizace brno - venkov

26, 78

Teen challenge international ČR Dětské centrum Teen callenge international ČR 122, 152
TRiADA - Poradenské centrum, o.s. TRiADA - Poradenské centrum, o.s. 26, 76, 122, 152
Tyflocentrum brno, o.p.s. Dům sociálních služeb Josefa chaloupky 

pro nevidomé
26, 76, 122

Tyflocentrum brno, o.p.s. Tyflocentrum brno, o.p.s., 
odloučené pracoviště dílen

27, 77

Tyflocentrum brno, o.p.s. Tyflocentrum brno, pracoviště břeclav 35, 36, 87, 88
Tyflocentrum brno, o.p.s. Tyflocentrum brno, pracoviště Mor. Krumlov 50
Tyflocentrum brno, o.p.s. Tyflocentrum brno, pracoviště Vyškov 49, 101, 102
Tyflocentrum brno, o.p.s. Tyflocentrum brno, pracoviště Znojmo 53, 107
Tyfloservis, o.p.s. Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní 

středisko brno
77

unie neslyšících brno unie neslyšících brno 77
Ústav sociální péče pro tělesně 
postiženou mládež v brně - 
Králově poli

Ústav sociální péče pro tělesně postiženou 
mládež v brně - Králově poli

77

Ústav sociální péče pro zrakově 
postižené v brně - chrlicích

Ústav sociální péče pro zrakově postižené 
v brně - chrlicích

78

V růžovém sadu V růžovém sadu 82
ViDA ViDA centrum brno 78
VoDicí Pes VoDicí Pes 78
Zámeček střelice, 
příspěvková organizace

Zámeček střelice, příspěvková organizace 82

Zámek břežany, 
příspěvková organizace

chráněné bydlení Šanov 107
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Zámek břežany, 
příspěvková organizace

Zámek břežany 107

Zdislava Veselí, o.p.s. Denní stacionář Zdislava Veselí 45, 97
Zdislava Veselí, o.p.s. osobní asistence Zdislava Veselí 45, 97
Zdislava Veselí, o.p.s. Pečovatelská služba Zdislava Veselí 45, 97
Zelený dům pohody, 
příspěvková organizace

Zelený dům pohody, příspěvková organizace 92

židovská obec brno Agentura domácí péče JAs 27, 78
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okRES blAnSko
centrum sociálních služeb města letovice, příspěvková organizace
Diakonie Čce - středisko v brně
Diecézní charita brno
Domov pro seniory Černá hora, příspěvková organizace
hnutí humanitární Pomoci
Město Adamov
Město blansko
Městská správa sociálních služeb
Městys Jedovnice
obec Petrovice
oblastní spolek Českého červeného kříže blansko
Paprsek, příspěvková organizace
ProDeep, o.s.
sdružení Podané ruce, o.s.
senioR centrum blansko, příspěvková organizace
sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
sociální služby Šebetov, příspěvková organizace
svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace blansko

okRES bRno-MĚSTo
A Kluby ČR, o.p.s.
AGAPo
Armáda spásy v České republice
Asociace pomáhající lidem s autismem APlA - JM o.s.
beTánie - křesťanská pomoc
bílý kruh bezpečí, o.s.
brigancia, o.s.
centrum naděje a pomoci o.s.
centrum pro rodinu a sociální péči
centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
concoRDiA bonum brno
Česká katolická charita
Česká unie neslyšících
Český klub nedoslýchavých helP
DebRA ČR
Dno o.s.
Domov pro mne
Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace
Domov pro seniory holásecká, příspěvková organizace
Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace
Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace
Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace
Domov pro seniory nopova, příspěvková organizace
Domov pro seniory okružní, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace
Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace
Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace
Drom, romské středisko

AbEcEDní SEZnAM PoSkyToVATElů SlužEb DlE 7 okRESů
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Fond ohrožených dětí
Gabriela o.s.
hewer - občanské sdružení
host home - start Česká republika
institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR
iQ Roma servis, o.s.
Kontakt bb občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér 
liga vozíčkářů
Maltézská pomoc
Modrá linka,centrum a linka důvěry pro děti a mládež
na počátku, o.s.
nADĚJe o.s.
národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s.
nazaria, o.p.s.
o.s. lotos brno
občanská poradna brno
občanské sdružení Anabell
občanské sdružení loGo
občanské sdružení Magdalenium
občanské sdružení noVÝ PRosToR
občanské sdružení Romodrom
oblastní spolek Českého červeného kříže brno-město
open Family, o.p.s.
organizace pro pomoc uprchlíkům
ParacenTRuM Fenix
Persefona o.s.
Petrov - občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze
Právní občanská poradna Dialog, o.s.
Rada seniorů České republiky, o.s.
Ratolest brno
RoZKoŠ bez RiZiKA
sanus brno
sdružení Filia
sdružení pěstounských rodin
sdružení Práh
sdružení VeleTA, o.s.
slezská diakonie
snn v ČR centrum denních služeb pro sluchově postižené
soZe
společenství Romů na Moravě, Romano jekhetaniben pre Morava
sPonDeA při ČČK brno, o.p.s.
statutární město brno
středisko rané péče sPRP brno
svaz důchodců ČR, Městská organizace brno
svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.
svaz tělesně postižených v České republice, o.s. 
městská organizace
svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace 
brno - venkov
Teen challenge international ČR
TRiADA - Poradenské centurm, o.s.
Tyflocentrum brno, o.p.s.
Tyfloservis, o.p.s.
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unie neslyšících brno
Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v brně - Králově poli
Ústav sociální péče pro zrakově postižené v brně - chrlicích
ViDA
VoDicí Pes
židovská obec brno

okRES bRno-VEnkoV
centrum sociálních služeb Kuřim
centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace
Domov pro seniory sokolnice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
Domov sv. Alžběty
Dům Matky Rosy
LUmiNa
Město ivančice
Město Šlapanice
Město židlochovice
Městys lomnice
obec Říčany
Penzion pro důchodce Rosice
svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
V růžovém sadu
Zámeček střelice, příspěvková organizace

okRES bŘEclAV
Diakonie Čce - středisko beTlÉM
Domov seniorů břeclav, příspěvková organizace
G - centrum Mikulov, příspěvková organizace
Město hustopeče
Město Klobouky u brna
Město Valtice
Město Velké bílovice
Městys Moravská nová Ves
nemocnice Valtice s.r.o.
občanské sdružení biliculuM
ReMeDiA Plus o.p.s.
spolek neslyšících břeclav, o.s.
srdce v domě, příspěvková organizace
svaz tělesně postižených v České republice, o.s. , okresní organizace

okRES hoDonín
centrum pro rodinu hodonín
centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
centrum sociálních služeb Kyjov
Domov horizont, příspěvková organizace
Domov na Jarošce, příspěvková organizace
Domov pro seniory bažantnice, příspěvková organizace
Domov pro seniory strážnice, příspěvková organizace
charita Kyjov
charita strážnice
charita Veselí nad Moravou
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Kolpingova rodina smečno
Město bzenec
občanské sdružení Krok
občanské sdružení zdravotně postižených, Veselská oblast
Pečovatelská služba homedica, o.p.s.
Pedagogicko-psychologická poradna hodonín
Psychocentrum Domeček hodonín, o.p.s.
s - centrum hodonín, příspěvková organizace
služby obce blatnice, příspěvková organizace
svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace hodonín
Základní organizace svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Veselí nad Moravou
Zdislava Veselí, o.p.s.
Zelený dům pohody, příspěvková organizace

okRES VyŠkoV
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.
centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
Domov hvězda, příspěvková organizace
Domov u zámku o.s.
habrovanský zámek, příspěvková organizace
obec habrovany
obec heršpice
oblastní charita Vyškov
Pečovatelská služba Vyškov, příspěvková organizace
Rodinná pohoda, o.s.
sdružení „Piafa“ ve Vyškově
sociální služby Vyškov, příspěvková organizace
středisko zdravotních a sociálních služeb bučovice

okRES ZnoJMo
centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Domov důchodců božice, příspěvková organizace
Domov pro seniory hostim, příspěvková organizace
Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace
Domov pro seniory skalice, příspěvková organizace
Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace
Ds Morava a.s.
emin zámek, příspěvková organizace
Město Moravský Krumlov
svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace
Zámek břežany, příspěvková organizace
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