Přehled pověřených osob, kterým pověření vydal KÚ MSK
stav ke dni:

18.12.2020

Název organizace

IČ

Sídlo organizace Místo výkonu

Pověření k činnosti

Academia Via
Familia z.s.

26564254

Jičínská 881,
742 58 Příbor

Moravskoslezský kraj

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

Moravskoslezský kraj

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Moravskoslezský kraj

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku

Academia Via Familia z.s.
Jičínská 881, 742 58 Příbor

Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Moravskoslezský kraj

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Moravskoslezský kraj

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout
Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do
pěstounské péče

Moravskoslezský kraj

Akademický ústav 62331485
Karviná, z.s.

Mírová 1434/27,
735 06 Karviná 6

Moravskoslezský kraj

Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Moravskoslezský kraj

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

Moravskoslezský kraj

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Pozn. (činnost na jiné adrese,
než sídla)

Poradna Spolu
Mírová 1434, 735 06 Karviná

Zřizování a provoz odborného poradenství pro péči o děti

Poradna Spolu
Žižkova 2379/54a, 733 01
Karviná
Moravskoslezský kraj

Bunkr o.p.s.

26617013

Jablunkovská 110, Jablunkov, Český Těšín, Třinec,
793 61 Třinec
Bohumín a Nový Jičín

Centrum Labyrint
z.s.

29461545

04286642

Klokočov 185,
747 47 Vítkov

V. Blodka 82
739 25 Sviadnov

Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

Jablunkov, Český Těšín, Třinec,
Bohumín a Nový Jičín

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Jablunkov, Český Těšín, Třinec,
Bohumín a Nový Jičín

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku

Jablunkov, Český Těšín, Třinec,
Bohumín a Nový Jičín

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Jablunkov, Český Těšín, Třinec,
Bohumín a Nový Jičín

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout
Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

PET tým,
Jablunkovská 110, Třinec 1
Centrum inkluze,
o.p.s.

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

správní obvod ORP Vítkov

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

správní obvod ORP Vítkov

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

správní obvod ORP Vítkov

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku

Centrum Labyrint, z.s.
Palackého 134, 738 01 FrýdekMístek
Moravskoslezský kraj

Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Opavská 22, 749 01 Vítkov

Palackého 134,
738 01 Frýdek-Místek

Centrum Labyrint
z.s.

04286642

V. Blodka 82
739 25 Sviadnov

Palackého 134,
738 01 Frýdek-Místek

Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj

Centrum náhradní 04939565
rodinné péče dětí
se zdravotním
hendikepem, z.s.

Sokolovská
6062/32,
708 00 OstravaPoruba

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do
pěstounské péče

Ostrava

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

Ostrava

Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

Ostrava

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Ostrava

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku

Pěstounská rodina
Sokolovská 6062/32, 708 00
Ostrava-Poruba

Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Pěstounská rodina
Sokolovská 6062/32, 708 00
Ostrava-Poruba

zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti

Ostrava

Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad,
provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.

Ostrava

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Ostrava

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout

Centrum
psychologické
pomoci –
příspěvková
organizace

00847267

Na Bělidle 815,
733 01 Karviná Fryštát

Ostrava

Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do
pěstounské péče

Ostrava

Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Moravskoslezský kraj

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

Moravskoslezský kraj

Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

Moravskoslezský kraj

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Moravskoslezský kraj

Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, Rodinná a manželská poradna
provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. Bruntál,
Jesenická, 792 01 Bruntál

Moravskoslezský kraj

Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich
Rodinná a manželská poradna
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
Frýdek-Místek
Františka Čejky 427, 738 01
Frýdek-Místek
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Moravskoslezský kraj

Centrum pro
rodinu a sociální
péči, z.s.

48804517

Moravskoslezský kraj

Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do
pěstounské péče

Moravskoslezský kraj

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout

Kostelní náměstí 1, Ostrava, Opava, Frýdek-Místek,
728 02 Ostrava 1 Karviná, Nový Jičín

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

Rodinná a manželská poradna
Karviná
K. Sliwky 620/7, 733 01
Karviná
Poradna pro náhradní
rodinnou péči v Ostravě,
Hornická 2806/84, 702 00
Moravská Ostrava

Rodinná a manželská poradna
Nový Jičín
Štefánikova 7, 741 01 Nový
Jičín
Rodinná a manželská poradna
Opava
Pekařská 4, 746 01 Opava
Rodinná a manželská poradna
Třinec
Máchova 1134, 739 61 Třinec
Syllabova 19, Ostrava Zábřeh

Centrum pro
rodinu a sociální
péči, z.s.

48804517

Centrum pro
26591537
rodinu Sluníčko, z.
ú.

Kostelní náměstí 1,
728 02 Ostrava 1

Prostřední
Bludovice 684,
739 37 Horní
Bludovice

Syllabova 19, Ostrava Zábřeh
Ostrava, Opava, Frýdek-Místek,
Karviná, Nový Jičín

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Ostrava, Opava, Frýdek-Místek,
Karviná, Nový Jičín

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout

Moravskoslezský kraj

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

Moravskoslezský kraj

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Moravskoslezský kraj

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Moravskoslezský kraj

Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do
pěstounské péče
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout
Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj
Poradna pro rodiny s dětmi
Sluníčko, Jurkovičova 1547,
Karviná - Nové město

Centrum rodiny
BOBEŠ z.s.

69624356

Školní 660,
735 81 Bohumín

Poradna pro rodiny s dětmi
Sluníčko, Máchova 643, 739 61
Třinec
Centrum rodiny Bobeš z.s.,
Nerudova 1156, Bohumín

Jurkovičova 1547,
Karviná - Nové město

Zřizování a provoz odborného poradenství pro péči o děti

Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

správní obvod ORP Bohumín;
Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
Dětmarovice; Orlová - Lutyně;
Orlová - Město; Orlová - Poruba; Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě
Ostrava - Moravská Ostrava a
Přívoz; Ostrava - Mariánskék
Hory a Hulváky; Ostrava Slezská Ostrava, katastrální
území Heřmanice, Hrušov,
Muglinov, Slezská Ostrava

Nerudova 1156, Bohumín

správní obvod ORP Bohumín;
Dětmarovice; Orlová - Lutyně;
Orlová - Město; Orlová - Poruba;
Ostrava - Moravská Ostrava a
Přívoz; Ostrava - Mariánskék
Hory a Hulváky; Ostrava Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
Slezská Ostrava, katastrální
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
území Heřmanice, Hrušov,
jeho výchovou
Muglinov, Slezská Ostrava
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Nerudova 1156, Bohumín

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout

Centrum
sociálních služeb
Ostrava, o.p.s.

28659392

Jahnova 867/12,
709 00 Ostrava

Moravskoslezský kraj

Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do
pěstounské péče
Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

Moravskoslezský kraj

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

Moravskoslezský kraj

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Moravskoslezský kraj

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku

Moravskoslezský kraj

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Moravskoslezský kraj

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout

Nechme dětem dětství Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
Specializovaný program pro
podporu rodinám ohroženým
násilím v blízkých vztazích
Jahnova 876/12, 709 00 Ostrava

Pracoviště Karviná,
Masarykovo náměstí 24, 733
01 Karviná,
Pracoviště Odry, Kostelní
11/11 742 35 Odry
Kostelní 6, Nový Jičín

Moravskoslezský kraj, Olomoucký Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti
kraj
CENTROM, z.s.

69610371

Sirotčí 765/45a,
703 00 Ostrava Vítkovice

Ostrava

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku

Dětské centrum
Domeček,
příspěvková
organizace

70631956

Jedličkova 5,
700 44 OstravaZábřeh

Ostrava

Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

Ostrava

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

Ostrava

Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

správní obvod ORP: FrýdekUzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
Místek, Havířov, Karviná, Ostrava
správní obvod ORP: FrýdekPoskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
Místek, Havířov, Karviná, Ostrava osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout
Dětské centrum
Čtyřlístek,
příspěvková
organizace

68177992

Nákladní 147/29,
746 01 Opava

Opava, Havířov

Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

Opava, Havířov

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

Opava, Havířov

Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

Opava, Havířov

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Dětské centrum Čtyřlístek, p.o.
Nákladní 29, 746 01 Opava

Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Nákladní 29, 746 01 Opava
Hornická 8, 735 64 HavířovSuchá

Dětské centrum Čtyřlístek, p.o.
Nákladní 29, 746 01 Opava

Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Dětské centrum Čtyřlístek,
pracoviště Havířov
Hornická 8, 735 64 HavířovSuchá
Dětské centrum
Pampeliška,
příspěvková
organizace

63024594

Rýmařovská 34/1, Dětské centrum Pampeliška,
793 42 Rýmařov, příspěvková organizace
část Janovice
Rýmařovská 34/1, 793 42
Rýmařov, část Janovice

Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
kapacita 8 dětí

Diakonie ČCE středisko v
Ostravě

41035526

Syllabova 1278/19 Zařízení pro děti vyžadující
703 00 Ostrava - okamžitou pomoc Náruč
Vítkovice
Syllabova 1306/20, 703 00
Ostrava - Vítkovice

Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
kapacita 16 dětí

Do náruče z.s.

04696701

Jesenická 1757/5, Moravskoslezský kraj
792 01 Bruntál

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Dotek, z.s.

27032116

Moravskoslezský kraj

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Moravskoslezský kraj

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

Štefánikova 36/36, Moravskoslezský kraj
737 01, Český
Těšín
Moravskoslezský kraj

Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

Moravskoslezský kraj

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Moravskoslezský kraj

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku

Moravskoslezský kraj

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Syllabova 1306/20,
703 00 Ostrava - Vítkovice

Nádražní 206/16,
737 01 Český Těšín

Elim Opava o.p.s.

EUROTOPIA.CZ
o.p.s.

02278197

25852345

Rolnická
1636/21a,
747 05 Opava Kateřinky

Moravskoslezský kraj

Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do
pěstounské péče

Moravskoslezský kraj

Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Moravskoslezský kraj

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout

Moravskoslezský kraj

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Moravskoslezský kraj

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Moravskoslezský kraj

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout

Zacpalova 379/27 Opavsko, Krnovsko, Bruntálsko a Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
746 01 Opava
Jesenicko
Opavsko, Krnovsko, Bruntálsko a Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
Jesenicko
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou
Opavsko, Krnovsko, Bruntálsko a Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
Jesenicko
vzniku
Opavsko, Krnovsko, Bruntálsko a Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
Jesenicko
s péčí o dítě
Opavsko, Krnovsko, Bruntálsko a Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
Jesenicko

V Zátiší 810, 709 00 Ostrava

Opavsko, Krnovsko, Bruntálsko a Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
Jesenicko
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout
Opavsko, Krnovsko, Bruntálsko a Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti
Jesenicko
Charita Frenštát
pod Radhoštěm

49590588

Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek- Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
Frenštát pod
Místek, Frýdlant nad Ostravicí,
Radhoštěm
Nový Jičín, Ostrava, Kopřivnice
Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek- Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
Místek, Frýdlant nad Ostravicí,
s péčí o dítě
Nový Jičín, Ostrava, Kopřivnice
Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek- Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a
Místek, Frýdlant nad Ostravicí,
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
Nový Jičín, Ostrava, Kopřivnice
Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek- Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
Místek, Frýdlant nad Ostravicí,
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
Nový Jičín, Ostrava, Kopřivnice
jeho výchovou
Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek- Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
Místek, Frýdlant nad Ostravicí,
vzniku
Nový Jičín, Ostrava, Kopřivnice
Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek- Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
Místek, Frýdlant nad Ostravicí,
Nový Jičín, Ostrava, Kopřivnice
Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek- Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
Místek, Frýdlant nad Ostravicí,
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
Nový Jičín, Ostrava, Kopřivnice
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout

Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek- Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
Místek, Frýdlant nad Ostravicí,
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
Nový Jičín, Ostrava, Kopřivnice
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do
pěstounské péče
Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek- Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich
Místek, Frýdlant nad Ostravicí,
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
Nový Jičín, Ostrava, Kopřivnice
ISNA-MSE, z.s.

22899715

Dolní 3034/101, Moravskoslezský kraj
700 30 Ostrava Zábřeh
Moravskoslezský kraj

Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Komunitní a poradenské centrum Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
Bílá Medvědice
Dolní 3034/101, 700 30 Ostrava
Kotva rodiny, z.s.

Kukačka, o.s.

07570422

01630440

Petřvald 405,
742 50 Petřvald

Moravskoslezský kraj

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava

Moravskoslezský kraj

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Štefánikova 1163,
742 01 Kopřivnice

Moravskoslezský kraj

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Moravskoslezský kraj

Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte neb svěřením dítěte do
pěstounské péče

Moravskoslezský kraj

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout

K Sosni 379
Moravskoslezský kraj
739 34 Václavovice

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Hlavní třída 386/45,
736 01 Havířov

Kukačka, o.s.

Liga o.p.s.

01630440

28586719

K Sosni 379
739 34 Václavovice

Hlavní třída 386/45,
736 01 Havířov
Moravskoslezský kraj

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Moravskoslezský kraj

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout
Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

Jezdecká 1915/21, Bruntál
792 01 Bruntál
Bruntál

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

Bruntál

Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

Bruntál

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Bruntál

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku

Bruntál

Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti

Integrační centrum,
Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
Lidická 1817/33, 792 01 Bruntál,
Komunitní centrum,
Dlouhá 26A, 792 01 Bruntál
Integrační centrum,
Zřizování a provoz sociálně výchovné činnosti
Lidická 1817/33, 792 01 Bruntál,
Komunitní centrum,
Dlouhá 26A, 792 01 Bruntál
Naše rovnováha,
z.s.

06185738

Nová cesta 3,
735 62 Český
Těšín

Moravskoslezský kraj

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

Naše srdce Amaro Ilo, spolek

26636191

Osvoboditelů
67/46,
748 01 Hlučín

Ostrava, Hlučín, Opava, Karviná, Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
Bohumín, Orlová, Havířov, Český s péčí o dítě
Těšín, Vítkov, Kravaře

Lidická 1817/33, 792 01
Bruntál,
Dlouhá 26A, 792 01 Bruntál

Naše srdce Amaro Ilo, spolek

26636191

Osvoboditelů
67/46,
748 01 Hlučín
Ostrava, Hlučín Opava, Karviná,
Bohumín, Orlová, Havířov, Český
Těšín, Vítkov, Kravaře
Ostrava, Hlučín Opava, Karviná,
Bohumín, Orlová, Havířov, Český
Těšín, Vítkov, Kravaře

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku

Obecně prospěšná 26806541
společnost Dlaň
životu

Českobratrská
Hamry 107, 539 01 Hlinsko
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
1229/13,
s péčí o dítě
702 00 OstravaČeskobratrská 1229/13, Ostrava
Moravská Ostrava Hamry 107, 539 01 Hlinsko
Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
Českobratrská 1229/13, Ostrava jeho výchovou

Pavučina, o.p.s

Bořivojova 29,
Bořivojova 29, 718 00 Ostrava 18 Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
718 00 Ostrava 18
Bořivojova 29, 718 00 Ostrava 18 Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

02243041

Bořivojova 29, 718 00 Ostrava 18 Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku
Pro rodinu cz,z.s.

03343197

U Lesa 869/34b,
Karviná - Ráj

Česká republika

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě
Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku

Rodeza, z.s.

04365291

Otakara Jeremiáše Moravskoslezský kraj; Generála
1930/6,
Svobody 280/24, Havířov;
708 00 Ostrava - Jihomoravský kraj
Poruba
Moravskoslezský kraj; Generála
Svobody 280/24, Havířov;
Jihomoravský kraj

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Generála Svobody 280/24,
736 01 Havířov

1930/6,
708 00 Ostrava Poruba

Rodinné a
komunitní
centrum
Chaloupka

26678497

Únorová 858/6,
712 00 OstravaMuglinov

736 01 Havířov

Moravskoslezský kraj, Generála
Svobody 280/24, Havířov;
Jihomoravský kraj

Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte neb

Moravskoslezský kraj; Generála
Svobody 280/24, Havířov;
Jihomoravský kraj

zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti

Moravskoslezský kraj; Generála
Svobody 280/24, Havířov;
Jihomoravský kraj

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout

Ostrava

Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

Ostrava

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

Ostrava

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou
Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Ostrava

Samostatný
dětský oddíl
Brontosauři

64628850

Ostrava

Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti

Ostrava

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Ostrava

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout

Rodinné a komunitní centrum
Chaloupka
Repinova 19, 702 Ostrava

Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Rajnochova 6/234, Středisko DVOREČEK - Klub
718 00 Ostrava - PĚSTOUN, Moravskoslezský kraj
Kunčičky

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Repinova 19, 702 Ostrava

Samostatný
dětský oddíl
Brontosauři

64628850

Sdružení pěstounů 07439318
Elia, z.s.

Sdružení pěstounů 68145144
Polárka, z.s.

Rajnochova 6/234,
718 00 Ostrava Kunčičky

Květinová 336,
735 14 Orlová Lutyně

Mrštíkova 883/3,
709 00 Ostrava

Středisko DVOREČEK - Klub
PĚSTOUN, Moravskoslezský kraj

Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti

Středisko DVOREČEK - Klub
PĚSTOUN, Moravskoslezský kraj

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Středisko DVOREČEK - Klub
PĚSTOUN, Moravskoslezský kraj

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout

Středisko DVOREČEK - Klub
PĚSTOUN, Moravskoslezský kraj

Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do
pěstounské péče

Středisko DVOREČEK - Klub
PĚSTOUN, Moravskoslezský kraj

Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Moravskoslezský kraj

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Moravskoslezský kraj

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Moravskoslezský kraj

Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením díátěte do
pěstounské péče

Moravskoslezský kraj

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout

správní obvody ORP: Bílovec,
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
Bohumín, Český Těšín, Frýdek - s péčí o dítě
Místek, Havířov, Hlučín, Karviná,
Odry, Opava, Orlová, Ostrava,
Vítkov, Kravaře, Nová Jičín

Rydultowská 1390,
735 14 Orlová
Masarykova třída 1000,
735 14 Orlová

Sdružení pěstounů 68145144
Polárka, z.s.

Mrštíkova 883/3,
709 00 Ostrava

správní obvody ORP: Bílovec,
Bohumín, Český Těšín, Frýdek Místek, Havířov, Hlučín, Karviná,
Odry, Opava, Orlová, Ostrava,
Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
Vítkov, Kravaře, Nová Jičín
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout
Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Slezská diakonie

65468562

Na Nivách 7,
737 01 Český
Těšín

Moravskoslezský kraj, Zlínský
kraj

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku

Moravskoslezský kraj, Zlínský
kraj

Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

Moravskoslezský kraj, Zlínský
kraj

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Moravskoslezský kraj, Zlínský
kraj
Moravskoslezský kraj, Zlínský
kraj

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě
Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

Poradna pro rodinu Havířov,
Opletalova 4/607, 736 01
Havířov - Šumbark
Moravskoslezský kraj, Zlínský
kraj

Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Moravskoslezský kraj, Zlínský
kraj
Moravskoslezský kraj, Zlínský
kraj

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Sociální služby
města Havířova,
příspěvková
organizace

Spolu pro rodinu,
z.s.
(dříve Sdružení
sociálních asistentů,
z.s.)

60337583

26642638

Přemyslova
1618/12,
736 01 HavířovPodlesí

Havířov, Horní Suchá, Horní
Bludovice, Těrlicko, Albrechtice

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

Havířov, Horní Suchá, Horní
Bludovice, Těrlicko, Albrechtice

Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

Havířov, Horní Suchá, Horní
Bludovice, Těrlicko, Albrechtice

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku

Havířov, Horní Suchá, Horní
Bludovice, Těrlicko, Albrechtice

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Havířov, Horní Suchá, Horní
Bludovice, Těrlicko, Albrechtice

Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do
pěstounské péče

Havířov, Horní Suchá, Horní
Bludovice, Těrlicko, Albrechtice
Havířov, Horní Suchá, Horní
Bludovice, Těrlicko, Albrechtice

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
Žerotínova 1230/1, Moravskoslezský kraj, Olomoucký Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
702 00 Ostrava
kraj
Moravskoslezský kraj, Olomoucký Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
kraj
s péčí o dítě

Moravskoslezský kraj, Olomoucký Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a
kraj
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
Moravskoslezský kraj, Olomoucký Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
kraj
vzniku
Moravskoslezský kraj, Olomoucký Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
kraj

Moravskoslezský kraj, Olomoucký Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
kraj
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči

Příborská 1585,
738 01 Frýdek - Místek

Vzájemné soužití,
o.p.s.

65497996

Bieblova 404/8,
702 00 Ostrava

Moravskoslezský kraj

Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

Moravskoslezský kraj

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou

Moravskoslezský kraj

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku

Moravskoslezský kraj

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Moravskoslezský kraj

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout

Moravskoslezský kraj

Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

