
POVĚŘENÉ OSOBY K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI, AKTUÁLNÍ KE DNI 19.07.2018 

1 
Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

ADRESA/ 
MÍSTA VÝKONU 

SPO/ 
 POVINNOST ŘÍDIT 

SE STANDARDY 
KVALITY 

ADRESA/MÍSTO VÝKONU 
SPO 

VYDÁNÍ 
ROZHODNUTÍ/PRAVNÍ 

MOC 

ROZSAH ČINNOSTÍ 

SPONDEA, o.p.s. 
 

Sýpka 25,  
613 00 BRNO 

05.11.2012/23.11.2012 o Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. 
o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících 

s péčí o dítě. 
o Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na 

řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
a jeho výchovou. 

o Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti. 
o Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti. 
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2 
Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

TRIALOG/ 
ANO 

Colova 2128/17,  
616 00 BRNO 
 
Pro činnost č. 8 platí i 
následující místa výkonu¨ 
 
Národní třída 36, 
695 01 HODONÍN 
 
třída Komenského 617/20, 
697 01 KYJOV 
 
Brněnská 15,  
692 01 MIKULOV 
 
Nová 19, 
588 22 LUKA NAD JIHLAVOU 
 
Výrovice 95, 
671 34 HORNÍ DUNAJOVICE 
 
687 42 OSVĚTIMANY 202, 
 
680 01 SUDICE 50, 
 
Břeclavská 700, 
691 44 LEDNICE NA MORAVĚ 
 
Bydliště pěstounských rodin, s 
nimiž uzavřela pověřená 
osoba dohodu. 

27.06.2018/13.07.2018 
 

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

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

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

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

5. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b. 
6. 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. 

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

8. 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. 
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Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

SDRUŽENÍ 
PĚSTOUNSKÝCH 
RODIN/ 
ANO 

Anenská 10, 
602 00 BRNO 
 
Houškova 1187/25, 
326 00 PLZEŇ 
 
Ostrovského 253/3, 
150 00 PRAHA 
 
Slobodova 1323, 
768 61 BYSTŘICE POD 
HOSTÝNEM 
 
Náměstí Armády 1215/10, 
669 02 ZNOJMO 
 
Bydliště pěstounských rodin, 
s nimiž uzavřela pověřená 
osoba dohodu  
 
 

13.05.2016/01.06.2016 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě. 

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

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

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

o Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti. 
o Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b. 
o 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. 

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

o 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. 

o Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a 
jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 
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Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

RATOLEST BRNO 
 
 
 

Třída Kpt. Jaroše 2035/7b, 
602 00 BRNO 
 
 
 

05.12.2016/22.12.2016 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě. 

o Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených 

na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí 

o dítě a jeho výchovou. 

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

Diecézní charita Brno 
– Oblastní charita 
Blansko/ 
ANO 
 
Klub Ratolest 
 
 
Kulturně vzdělávací 
středisko 
 

Komenského 19, 678 01 
BLANSKO 
 
 
 
Sladkovského 2b, 
680 01 BLANSKO 
 
Soukopovo nám. 91, 
679 11 DOUBRAVICE NAD 
SVITAVOU 
 
 
 

29.02.2016/16.03.2016  o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě. 

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

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

o 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. 

Diecézní charita Brno 
– Oblastní charita 
Třebíč 
 
 
Poradna Ruth 

Leopolda Pokorného 15, 674 
01 TŘEBÍČ 
 
 
 
Karlovo náměstí 41/30, 674 
01 TŘEBÍČ 

29.06.2015/15.07.2015 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě. 

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

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

o Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a 
jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 
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Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

 

Diecézní charita Brno 
– Oblastní charita Žďár 
nad Sázavou  
ANO 

Horní 22, 
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
 
Radešínská Svratka 11, 
592 33 RADEŠÍNSKÁ SVRATKA 

02.10.2015/22.10.2015 o Výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na 
které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. 

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

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

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

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

o Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti. 
o Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o 

zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče s 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. 
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Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

TRIADA – Poradenské 
centrum, z.ú./ 
ANO 

Orlí 20, 
602 00 BRNO 
 
Wurmova 7, 
779 00 OLOMOUC 
 
Bydliště pěstounských rodin, 
s nimiž uzavřela pověřená 
osoba dohodu. 

30.08.2017/15.09.2017 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě. 

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

o Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle 47b. 
o 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. 

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

o 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. 

o Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a 
jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 
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Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

Centrum sociálních 
služeb Vyškov, o.p.s./ 
ANO 

Tyršova 29, 
682 01 VYŠKOV 
 
Smetanovo nábřeží 27, 
682 01 VYŠKOV 
 
 

12.08.2015/01.09.2015 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě. 

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

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

o Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. 
o Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování 

osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým 
osobám vhodnými stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo 
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do 
pěstounské péče. 

o 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. 

Psychocentrum 
Domeček Hodonín 

Skácelova 2,  
695 01 HODONÍN  

22.06.2005/13.07.2005 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě. 

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

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

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

o Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti. 
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Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

Dětské centrum Kyjov, 
příspěvková 
organizace/ 
ANO 

Strážovská 695, 
697 33 KYJOV 

04.03.2013/21.03.2013 o Výkon činnosti podle §10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se 
sociálně-právní ochrana zaměřuje. 

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

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

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

o Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti. 
o Zařízení a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
o Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování 

osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým 
osobám vhodnými stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo 
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské 
péče. 

Chovánek – dětské 
centrum rodinného 
typu, příspěvková 
organizace/ 
ANO 

Vejrostova 1361/8, 
635 00 BRNO 

30.09.2005/03.10.2005 o Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. 
o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 

o dítě. 
o Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání 

dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. 
o Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho 
výchovou. 

o Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
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Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

Dětské centrum 
Znojmo, příspěvková 
organizace/ 
ANO 

Mládeže 1020/10                                
669 02 ZNOJMO 

30.05.2013/30.05.2013 o Výkon činnosti podle §10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se 
sociálně-právní ochrana zaměřuje. 

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

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

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

o Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti. 
o Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
o Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování 

osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým 
osobám vhodnými stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo 
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské 
péče. 

IQ Roma servis, o.s./ 
ANO 

Vranovská 864/45 
602 00 BRNO 
 
 
Třída 1. Máje 39, 
691 41 BŘECLAV 

24.02.2014/14.03.2014 o Výkon činnosti podle §10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se 
sociálně-právní ochrana zaměřuje. 

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

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

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

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

o Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti. 
o Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti. 
o Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti. 
o Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle §47b. 
o 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. 
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Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

 

Centrum sociálních 
služeb, příspěvková 
organizace/ 
ANO 
 
 
Krizové centrum pro 
děti a dospívající 
(ZDVOP) 
 
 
Manželská a rodinná 
poradna 
 
 
Krizové centrum pro 
děti a dospívající  
 

Tábor 2298/22, 
616 00 BRNO 
 
 
 
 
Hapalova 1642/4a, 4b 
621 00 BRNO 
 
 
 
Bratislavská 183/2, 
602 00 BRNO 
 
 
Minská 102, 
616 00 BRNO 

12.03.2018/12.03.2018 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě. 

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

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

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

o Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti. 
o Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
o Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování 

osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým 
osobám vhodnými stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo 
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské 
péče. 

Drom, romské 
středisko, p.o./ 
ANO 

Hvězdová 9, 
602 00 BRNO 
 
Bratislavská 41, 
602 00 BRNO 

01.09.2016/17.09.2016 o Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho 
výchovou. 

o Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. 
o 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. 

o Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich 
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 
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Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

Centrum sociálních 
služeb Kyjov, 
příspěvková organizace 
města Kyjov 

Palackého 67, 
697 01 KYJOV 
 
 

28.07.2017/15.08.2017 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě. 

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

Petrov, občanské 
sdružení pro práci s 
dětmi a mládeží 
brněnské diecéze 

Petrov 5, 
602 00 BRNO 
 
Lazaretní 1, 
615 00 BRNO 

29.04.2008/21.05.2008 o Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. 
o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 

o dítě. 
o Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání 

dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. 
o Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich 

vzniku. 
o Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti. 

  



POVĚŘENÉ OSOBY K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI, AKTUÁLNÍ KE DNI 19.07.2018 

12 
Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

Sdružení „Piafa“ ve 
Vyškově 

Žerotínova 2, 
682 01 VYŠKOV 
 
Cukrovarská 3a, 
682 01 VYŠKOV 

06.11.2013/27.11.2013 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě. 

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

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

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

o Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti. 
 

Mgr. Milan Tělupil Tumaňavova 1/6, 
621 00 BRNO 
 
Opuštěná 9/2, 
602 00 BRNO 

02.01.2015/02.01.2015 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě. 

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

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

Krok Kyjov, z.ú. 
 
 
Agentura pro občany 

třída Komenského 
2124/88, 
679 01 KYJOV - sídlo 
 
Sídliště Za Stadionem 
1358, 
697 01 KYJOV 

24.05.2018/09.06.2018 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě. 

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

 

Jihomoravské dětské 
léčebny, příspěvková 
organizace/ 
ANO 
 

Křetín 12, 
679 62 KŘETÍN 
 
 

06.06.2016/22.06.2016 o Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. 
o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 

o dítě. 
o Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání 

dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. 
o Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
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Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

Centrum pro rodinu a 
sociální péči/ 
ANO 

Biskupská 280/7, 
602 00 BRNO 
 
Josefská  516/1, 
602 00 BRNO 
 
 

18.10.2017/07.11.2017 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě. 

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

o Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona. 
o 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. 

Občanské sdružení 
Janus 

Popkova 1005/18, 
664 34 KUŘIM 
 
Novobranská 14 
602 00, BRNO 
  
 

29.09.2011/29.09.2011 o Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. 
o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 

o dítě. 
o Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho 
výchovou. 

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

ESPEDIENTE, z.s. Za Poštou 110, 698 01 
VESELÍ NAD 
MORAVOU 
 
Náměstí Svobody 
827/11,  
790 01 JESENÍK 

20.07.2017/10.08.2017 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě. 

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

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

o Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti. 
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Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

Centrum pro rodinu a 
sociální péči Hodonín/ 
ANO 

Štefánikova 288/15, 
695 01 HODONÍN 

02.04.2013/23.04.2013 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě. 

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

o Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona. 
o Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování 

osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým 
osobám vhodnými stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo 
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské 
péče. 

o 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. 

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

Dominik/ 
ANO 

U Padělku 543/23, 
690 03 BŘECLAV 

29.03.2013/16.04.2013 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě. 

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

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

o Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b. 
o Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování 

osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým 
osobám vhodnými stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo 
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské 
péče. 

o 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. 
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Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

PhDr. Ivan Ryšavý, 
PhD./ 
ANO 

Kounicova 13/69 
602 00 BRNO 
 
Reigrovo náměstí 147, 
767 01 KROMĚŘÍŽ 

10.01.2014/01.02.2014 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě. 

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

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

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

Skleněnka, z.s/ 
ANO 

Nová 1226 
698 01 VESELÍ NAD 
MORAVOU/ 
 
Masarykova 169, 
698 01 VESELÍ NAD 
MORAVOU 
 
Jiráskova 18, 
602 00 BRNO 
 
 
Bydliště pěstounských 
rodin, s nimiž uzavřela 
pověřená osoba 
dohodu. 

12.06.2018/28.06.2018 o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě. 

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

o Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho 

výchovou. 

o Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona. 
o 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. 

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

o 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. 

  



POVĚŘENÉ OSOBY K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI, AKTUÁLNÍ KE DNI 19.07.2018 

16 
Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

Spolek Pěstoun/  
ANO 

Šemberova 1133/6, 
635 00 BRNO 
 
Jiráskova 18, 
602 00 BRNO 
 
Bydliště pěstounských 
rodin, s nimiž uzavřela 
pověřená osoba 
dohodu. 

23.04.2018/10.05.2018 o Výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se 
sociálně-právní ochrana zaměřuje. 

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

o Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona. 
o 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. 

o 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. 

Fond ohrožených dětí/ 
ANO 
 
Klokánek 

Na Poříčí 1038/6, 
110 00 PRAHA 1 
 
Michalova 4/2586,  
628 00 BRNO 

 o Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
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Pověřené osoby k výkonu SPO žlutě označené, mají pravomocné rozhodnutí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

Sdružení SOS dětských 
vesniček, z.s./ 
ANO 

Revoluční  764/17, 
119 01 PRAHA 1 
 
Borůvkova 11, 
621 00 BRNO 
 
Škrochova 43, 
615 00 BRNO 
 
Svatošská 279, 
360 07 KARLOVY 
VARY – DOUBÍ 
 
U vesničky 696  
768 72 CHVALČOV 

11.01.2016/14.01.2016 o Výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se 
sociálně-právní ochrana zaměřuje. 

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

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

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

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

o Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti. 
o Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti. 
o Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
o Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona. 
o Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování 

osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým 
osobám vhodnými stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo 
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské 
péče. 

o 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. 

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

 


