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ACADEMIA VIA FAMILIA z.s.  

 

 

Webové stránky www.viafamilia.cz 
Právní forma Zapsaný spolek 

Adresa organizace 
Jičínská 881, 742 58 Příbor,  

Telefon 773 791 182 
E-mail viafamilia@viafamilia.cz 

Nabízené služby 

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
 Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo 

jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
 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 předcházející jejich vzniku 

 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 odborného poradenství 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 poskytovat 

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

 
Provozní hodiny 

Pondělí - pátek: 8:00 - 16 :00 hodin dle předchozí 
domluvy, tel.: 773 791 182 
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BUNKR, o.p.s.  

 

Webové stránky www.bunkr.cz 
Právní forma Obecně prospěšná společnost 

Adresa organizace 
Bunkr, o.p.s.   Služby pěstounům     
Jablunkovská 110, 739 61 Třinec 

Telefon 734 178 557 
E-mail pestouni@bunkr.cz 

Nabízené služby 

 Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče  
 Poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě 

pečující při výkonu pěstounské péče a sledovat 
výkon pěstounské péče 

 Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na 
řešení problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho 
výchovu 

 Možnost absolvovat s dítětem odbornou práci 
metodou My Backpack (zpracování traumat se 
změnou rodiny) 

 Klub Kecárna pro děti od 12 – 15 let 
 Klub NE dospívání pro mládež od 15 – 18 let 
 Odlehčovací služby: krátkodobá péče, dovolená 

pěstounům, rodinná chůva 
 Vzdělávací pobyty pro celé rodiny  
 Zapůjčení odborné literatury 
 Realizace asistovaných kontaktů rodinných 

příslušníků, dítěte v NRP a pěstounů 
v bezpečném a příjemném zázemí  

 Zprostředkování kontaktů a poradenství na 
návazné odborníky: psycholog, speciální 
pedagog, právník, rodinný terapeut atd. 

 
Provozní hodiny 

Služby pěstounům nabízíme v pracovní dny denně. 
Nemáme stanovené pevné kontaktní hodiny, všechny 
schůzky probíhají vždy po předchozí domluvě. Zájemci o 
informace nebo spolupráci, stejně tak rodiny, které mají 
s námi uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, se 
mohou na nás obracet těmito způsoby: 

 telefonicky - denně (mimo dny pracovního klidu) 
v době od 8:30 do 14:30 hodin 

 písemně - na kontaktní adresu nebo emailem 
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CENTRUM LABYRINT z.s.  

 

 Webové stránky www.centrumlabyrint.cz   

 Právní forma Zapsaný spolek 

 Adresa organizace Sídlo: Havířov 

Provozovna: Palackéko 134, 738 01 Frýdek-Místek 

(Národní dům) 

 Telefon 725 118 957 

 E-mail  info@centrumlabyrint.cz 

Nabízené služby   Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
 Vzdělávání pěstounů  
 Provázení rodin  

Provozní hodiny  
 

Dle individuální domluvy, pondělí – pátek, 8:00 – 18:00 

 



CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE A 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ARCADA, Z.S. 

 

Stránka 4 

CENTRUM NAHRADNI RODINNE PECE A SOCIALNICH SLUZEB 
ARCADA, z.s. 

Pěstounská rodina 

Webové stránky www.cnrp.cz 
Právní forma Zapsaný spolek 

Adresa organizace 
Mitušova 1115/8, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

Telefon 702 178 058 
E-mail l.drimalova@cnrp.cz 

Nabízené služby 

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
 Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo 

jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
  Poskytování nebo zprostředkování poradenství 

rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči 
o zdravotně postižené 

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

 Poskytování odborného poradenství a pomoci 
žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 
pěstounské péče a poskytování poradenské 
pomoci fyzickým osobám vhodných 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. 

Provozní hodiny Dle domluvy 
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CENTRUM PRO RODINU A SOCIALNI PECI z.s.  

 

Webové stránky www.prorodiny.cz 
 

Právní forma Zapsaný spolek 

Adresa organizace 

Sídlo: 
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 
Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava 
 
Kontaktní místo: 
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 
Středisko RODINA, Středisko VÝZVA 
Syllabova 3039/19e, 703 86 Ostrava-Vítkovice 
(areál Ostravské univerzity, bývalá nemocnice Zábřeh)  
 

Telefon 774 244 257 
E-mail pestouni@prorodiny.cz 

Nabízené služby 

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče pro 
správní obvody obcí s rozšířenou působností 
Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Karviná a Nový 
Jičín 

 Podpora, pomoc a doprovázení  pro rodiny s 
dětmi v pěstounské a poručnické péči. 

 Poradenství - odborné sociální poradenství, 
psychologická pomoc pro dospělé a dospívající, 
rodinné konzultace, mediace, pomoc se zajištěním 
psychologické pomoci pro děti aj. 

 Kontakt dítěte s biologickou rodinou - zajištění 
kontaktu s vlastní rodinou dítěte. Dle potřeby 
sociální pracovník doprovází dítě, rodiče i náhradní 
rodiče během setkání tak, aby bylo zajištěno 
bezpečí dítěte a jeho následný zdravý vývoj. Pro 
setkání nabízíme asistenci a neutrální prostředí u 
nás v organizaci. 

 Doprovázení rodin s dítětem se zdravotním 
postižením – ve spolupráci se službou Rodinný 
průvodce ve Středisku VÝZVA. Budova umožňuje 
bezbariérový přístup.  

 Vzdělávání  - probíhá prostřednictvím seminářů, 
přednášek, kurzů, svépomocných skupin pro 
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pěstouny a víkendových vzdělávacích pobytů. 
Během vzdělávání pěstounů zajišťujeme hlídání 
dětí.  

 Odlehčení a pomoc při zajištění celodenní péče o 
děti v pěstounské péči 

 Doučování dětí v pěstounské péči 
 Pomoc při komunikaci se školou, úřady a jinými 

institucemi 
 Terapeutická práce s dětmi v náhradní rodinné 

péči metodou My Backpack. 
 Svépomocné skupiny pro děti a mládež. 

 
Provozní hodiny 

Pondělí - pátek: 8:00 – 16:00 hodin dle předchozí 
domluvy, 

Úterý: 8:00 – 11:00 hodin pro neobjednané 

Hodně času trávíme v rodinách, proto je lepší se na 
schůzku dopředu domluvit. 
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CENTRUM PRO RODINU SLUNICKO, z.ú.  

 

Webové stránky www.nrp.centrum-slunicko.cz 
www.centrum-slunicko.cz 

Právní forma Zapsaný ústav 

Adresa organizace 

Sídlo: 
Prostřední Bludovice 684, 739 37 Horní Bludovice 
 
Kontaktní místo: 
Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko  
Jurkovičova 1547/12, 735 06 Karviná-Nové Město 

Telefon 730 815 314 
E-mail petra.hamplova@centrum-slunicko.cz 

Nabízené služby 

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
 Poradenství, podporu a pomoc klíčového 

pracovníka 
 Odbornou pomoc našich či externích psychologů, 

terapeutů 
 Zajištění/vyplacení příspěvku na krátkodobou 

péči o dítě 
 Zajištění celodenní péče o dítě 14 dní 

v kalendářním roce formou našich výletů a 
táborů či vyplacení příspěvku 

 Pestrá nabídka vzdělávání (dopolední, odpolední, 
jednodenní, víkendové, individuální) 

 Podpora při budování identity dítěte, pomoc se 
zpracováním jeho životního příběhu 

 Podpora či pomoc se zajištěním kontaktu dítěte 
s rodinou 

 Ucelená příprava dítěte na zletilost 
 Doučování dětí v pěstounské péči 
 Možnost zapůjčení odborné literatury 
 Akce pořádané naší organizací 
 Poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči 

 
Provozní hodiny 

Pondělí  8:00-15:00 
Úterý     8:00-17:00 
Středa   8:00-15:00 
Čtvrtek  8:00-16:00 
Pátek     8:00-12:00 

Dále dle předchozí telefonické domluvy možno i v jiných 
časech. 
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CENTRUM PSYCHOLOGICKE POMOCI, p.o. 

Poradna pro náhradní rodinnou péči (dále jen „NRP“)  

Webové stránky www.cepp.cz 
 

Právní forma Příspěvková organizace 

Adresa organizace 

Sídlo: Na Bělidle 815, 733 01  Karviná - Fryštát 
 
CPP má celkem 6 poraden, 1 detašované pracoviště a 2 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) 
v rámci Moravskoslezského kraje: 

Kontakty na naše pracoviště 
 
a kontaktní místa 

 
Rodinná a manželská poradna Bruntál 
Jesenická 1757/5, 792 01 Bruntál 
Telefon: 777 499 632 | e-mail: bruntal@cepp.cz 
 
Rodinná a manželská poradna Frýdek-Místek 
F. Čejky 427, 738 01 Frýdek – Místek 
Telefon: 777 499 635 | e-mail: fm@cepp.cz 
 
Rodinná a manželská poradna Karviná 
Karola Sliwky 620/7, 733 01 Karviná – Fryštát 
Telefon: 777 499 648 | e-mail: karvina@cepp.cz 
 
Rodinná a manželská poradna Nový Jičín 
Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín 
Telefon: 777 499 633 | e-mail: nj@cepp.cz 
 
Rodinná a manželská poradna Opava 
Olomoucká 2520/74, 746 01 Opava  
Telefon: 777 499 630 | e-mail: opava@cepp.cz 
 
Poradna pro náhradní rodinnou péči Ostrava 
Hornická 2806/84, 702 00 Ostrava 
Telefon: 777 499 639 | e-mail: nrp@cepp.cz 
 
Detašované pracoviště: 

Český Těšín – zde se nacházíme v prostorách Kulturního a 
společenského centra Střelnice na ulici Střelnice 256/1, 
bližší informace rádi poskytneme na tel. 596 317 575. 
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ZDVOP Kopretina 
Olomoucká 2520/74, 746 01 Opava  
budova bývalého Domova sester, 3. Patro 
Pohotovostní číslo: 731 711 814 

ZDVOP Pampeliška 
Rýmařovská 34/1, Janovice u Rýmařova 
Pohotovostní čísla: 733 164 367, 737 608 985 

 

CPP také nabízí službu telefonické krizové pomoci – Linka 
Důvěry Karviná 

Telefon: 777 499 650  | skype: linka.duvery.karvina 
 

Nabízené služby 

 Odborné sociální poradenství (mimo jiné služby 
např. poradenství pro zájemce a žadatele o 
náhradní rodinnou péči, poradenství pro 
adoptivní a pěstounské rodiny, sociálně-právní 
poradenství a další služby odborné sociální a 
psychologické pomoci) 

 Odborné psychologické posouzení žadatelů o 
NRP 

 Odborné přípravy žadatelů o NRP k přijetí dítěte 
do rodiny 

 Odborné doprovázení při výkonu pěstounské 
péče 

 Psychoterapie a psychologické poradenství 
 Vzdělávání pěstounů v oblasti výchovy a péče o 

dítě včetně nabídky víkendových vzdělávacích 
pobytů 

 Podpora při budování a rozvíjení vztahů dítěte s 
jeho biologickou rodinou 

 Asistované kontakty dítěte s biologickou 
rodinou 

 Pomoc při zajištění osobní péče o přijaté dítě 
 Telefonická krizová pomoc 
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CENTRUM RODINY BOBES z.s.  

 

Webové stránky www.bobescentrum.cz 
Právní forma Zapsaný spolek  

Adresa organizace 

Sídlo: 
Školní 660, Bohumín 735 81 
 
Kontaktní místo: 
Nerudova 1156, Bohumín 735 81 

Telefon 604 388 853 

E-mail bobes@bobescentrum.cz 
poradna@bobescentrum.cz 

Nabízené služby 

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
 Pomoc a podpora při doprovázení pěstounských 

rodin 
 Základní sociální poradenství 
 Odborné poradenství a pomoc žadatelům 

o zprostředkování pěstoun. péče nebo osvojení  
 Zprostředkování odborné pomoci (psychologické, 

terapeutické či jiné) 
 Odborné vztahové a výchovné poradenství 

dostupné v krátkém objednacím čase 
 Vzdělávání v oblasti výchovy a péče o dítě – 

pořádání svépomocných skupin, vzdělávacích 
seminářů a vzdělávacích víkendových akcí  

 Zajištění a podpora bezpečných kontaktů 
s osobami blízkými dítěti 

 Odborná pomoc dítěti pomoci metody „My 
Backpack“ (zpracování traumat se změnou 
rodiny)  

 Klub Bobík – volnočasové aktivity pro děti nejen z 
náhradní rodinné péče 

 Miniškolka – pro děti od 0 do 6 let 
 Malý školáček – předškolní příprava dětí – 

zdarma 
 Vstup do Rodinného centra BOBEŠ – setkávací 

místnost (herna) – zdarma 
 Zvýhodněné vstupy na aktivity Rodinného centra 

BOBEŠ 
 Bezplatné půjčování knih a pomůcek s tématikou 

pěstounské péče 
 

Provozní hodiny 
Pondělí – pátek: 8:00 – 15:00 hodin, dále dle telefonické 
domluvy  
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CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB OSTRAVA, o.p.s. 

 

Webové stránky www.css-ostrava.cz 
 

Právní forma Obecně prospěšná společnost 

Adresa organizace 

Sídlo: 
Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava 
 
Kontaktní místa: 

 Náhradní rodinná péče – pracoviště Ostrava 
Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
 

 Náhradní rodinné péče – pracoviště Karviná 
Masarykovo náměstí 24/12, 733 01 Karviná 
 

 Náhradní rodinná péče – pracoviště Odry 
Kostelní 11, 742 35 Odry 
 

Telefon 733 714 048 
E-mail nrp@css-ostrava.cz 

Nabízené služby 

 
Doprovázení náhradních rodin: 

 Pravidelný kontakt klíčového pracovníka 
s rodinou, základní sociální poradenství 

 Vzdělávání v oblasti základních kompetencí 
pěstouna - zvyšování znalostí a dovedností 
pěstounů, pořádání svépomocných skupin 
pěstounů 

 Zprostředkování odborné (psychologické, 
terapeutické či jiné) pomoci 

 Pomoc při navazování, udržování a rozvíjení 
kontaktů dítěte s osobami blízkými, příprava, 
doprovázení a zajištění neutrálního prostředí 

 Zajištění krátkodobé péče o svěřené děti (hlídání 
dětí) 

 Zajištění celodenní péče o svěřené děti (respitní 
péče) od dvou let věku v rozsahu alespoň 14 
kalendářních dnů v roce 

 Pomoc při komunikaci a interakci s dalšími 
subjekty (školy, OSPOD, jiné úřady a instituce) 

 
Provozní hodiny 

Pracovní dny vždy od 9:00 do 14:00 hodin, dále dle 
individuální domluvy s klíčovým sociálním pracovníkem 
(terénní forma spolupráce) 



DĚTSKÉ CENTRUM DOMEČEK, P. O. 
 

Stránka 12 

DETSKE CENTRUM DOMECEK, p. o.  

 

Webové stránky www.ddpd3.cz 
 

Právní forma Příspěvková organizace 

Adresa organizace 
Jedličkova 5, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

Telefon 595 705 327 
E-mail jana.simoncicova@ddpd3.cz 

Nabízené služby 

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče  
 Podpora, pomoc a doprovázení pěstounských 

rodin 
 Poradenství - zajištění psychologické péče, 

odborného sociálního poradenství 
 Zajištění kontaktu s vlastní rodinou dítěte včetně 

asistence při tomto setkání 
 Vzdělávání - probíhá prostřednictvím seminářů, 

přednášek, kurzů a víkendových vzdělávacích 
pobytů.  

 Pomoc při komunikaci se školou, úřady a jinými 
institucemi 

 
Provozní hodiny 

Pondělí - Pátek od 7:30 do 16:00 hodin 

 

 

 

 



DOBRÁ RODINA, O.P.S. 
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DOBRA RODINA, o.p.s.   

 

Webové stránky www.dobrarodina.cz 

Právní forma Obecně prospěšná společnost       

Adresa organizace 

Sídlo:  Klimentská 1246/1,  110 00 Praha 1  

Regionální pracovníci působí v celé ČR.  

Kontaktní místo: Horní náměstí 48, 746 01 Opava 

Telefonický kontakt 724 123 484 

E-mail 
vendula.kapralova@dobrarodina.cz 

Nabízené služby 

 Doprovázení pěstounů (včetně všech 
souvisejících služeb) 

 Pořádání seminářů pro pěstouny i veřejnost 
(laickou i odbornou) 

 Podpora zájemců o náhradní rodinnou péči 

 Doprovázení osvojitelů či osob, které mají 
svěřené dítě v jiné péči, než pěstounské 

 Besedy o náhradní rodinné péči pro veřejnost   

Provozní hodiny 
PO-PÁ po telefonické dohodě s koordinátorem nebo 
doprovázejícím sociálním pracovníkem. 

 



DOTEK Z.S. 
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DOTEK z.s.   

 

Webové stránky  www.dotekzs.cz  

Právní forma  Zapsaný spolek  

Adresa organizace  

Sídlo: 
Štefánikova 36, 737 01 Český Těšín 
 
Kontaktní místo: 
Střelniční 215/8, 737 01 Český Těšín  
 

Telefon  773 955 051 

E-mail  dotek.nrp@gmail.com  

Nabízené služby  

 Uzavírání dohod o pěstounské péči 
 Doprovázení, vzdělávání a podpora pěstounských 

rodin 
 Asistované předávání dětí v rámci 

předrozvodové, rozvodové a porozvodové situace 
 Asistované kontakty 
 Zprostředkování odborné pomoci (psycholog, 

psychiatr, neurolog,…) 
 Pomoc při řešení výchovných problémů 
 Poradenství v náhradní rodinné péči 
 Realizace případových a rodinných konferencí 

  
Provozní hodiny  

 
Dle individuální dohody. 

 



DO NÁRUČE, Z.S. 
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DO NARUCE, z.s.  

 

Webové stránky www.donaruce.cz 
 

Právní forma Zapsaný spolek 

Adresa organizace 

Sídlo:  Jesenická 1757/5,  792 01 Bruntál 
 
Provozovny: 

 Jesenická 1757/5,  792 01 Bruntál (1. patro) 
 Pekařská 358/85, 747 05  Opava (přízemí))    
 Pode Zdí 702/27,  748 01  Hlučín (2. patro) 

 
Telefon 775 045 303 
E-mail donaruce@seznam.cz 

Nabízené služby 

 Doprovázení pěstounských rodin na základě 
uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče 

 Zajištění respitních akcí pro děti  
 Hlídání dětí v případě nutnosti 
 Pomoc při kontaktech dětí s osobami blízkými 
 Psychologické poradenství a psychoterapie 
 Vzdělávání pěstounů a víkendové pobyty pro 

pěstouny 
 Poradenství pro zájemce náhradní rodinné péče 

Provozní hodiny Pondělí – pátek v době 8:00 – 16:30 hod.,  dle 
telefonické domluvy  - tel.:  775 045 303. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELIM OPAVA, O.P.S. 
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ELIM OPAVA, o.p.s.  

 

Webové stránky www.elimopava.cz 
 

Právní forma Obecně prospěšná společnost 
Adresa organizace Rolnická 1636/21a, Opava - Kateřinky 

Telefon 775 938 066 
E-mail pestouni.elim@email.cz 

Nabízené služby 

 Doprovázení pěstounských rodin (uzavírání 
dohod, poradenství pro pěstouny, konzultace 
sociálních pracovníků) 

 Psychologická a terapeutická podpora 
 Vzdělávací semináře a víkendové vzdělávací 

semináře pro pěstouny 
 Pobytové akce pro děti 
 Krátkodobé hlídání svěřených dětí 
 Asistované kontakty 

 
Provozní hodiny 

 
Schůzky dle individuální domluvy 
Tel.: 775 938 066 (pobočka Opava, kontaktní místo 
Ostrava) 

 



EUROTOPIA.CZ, O.P.S. 
 

Stránka 17 

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.  

 

Webové stránky www.eurotopia.cz 
 

Právní forma Obecně prospěšná společnost 

Adresa organizace 

Sídlo: Zacpalova 379/27, 746 01 Opava 
 
Kontaktní místa: 

 Zacpalova 379/27, 746 01 Opava 
 Partyzánská 7, 792 01 Bruntál 
 ČSL Armády 43a,43b, 794 01 Krnov 

Telefon 730 892 759 
E-mail jana.fischerova@eurotopia.cz 

Nabízené služby 

 Doprovázení a podpora náhradní rodiny včetně 
sledování naplňování dohody (dohled nad 
výkonem pěstounské péče) - celé rodiny 
a samozřejmě i jednotlivých členů.  

 Odborné poradenství - sociální, psychologické, 
právní. Nabízíme spolupráci s psychologem pro 
děti i pro dospělé, sociální poradenství 
a bezplatné právní poradenství. 

 Psychoterapie - podpora v situacích spojených 
s péčí o svěřené dítě nebo děti při narušených 
vztazích v rodině, když na pěstouny doléhají 
zdravotní komplikace, nebo když překonávají 
generační rozdíly nebo řeší výchovné či výukové 
potíže dětí ve škole. Dalšími situacemi jsou 
psychické potíže a podpora při kontaktu dětí 
s biologickou rodinou. 

 Mediace - je možností, jak dosáhnout smírného 
řešení sporů. Jedná se o mimosoudní řešení 
konfliktu za přítomnosti třetí strany - 
nestranného mediátora/mediátorů.  

 Vzdělávání a víkendové vzdělávací pobyty 
 Zprostředkování kontaktů s původní rodinou, 

zejména s rodiči dětí tak, aby byly pro dítě 
bezpečné.  

 Zajištění krátkodobé péče o svěřené děti 
 Zajištění celodenní péče o děti 

 
Provozní hodiny Pondělí - pátek   9:00 - 16:30 hodin 



CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 
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CHARITA FRENSTAT POD RADHOSTEM 

Webové stránky www.frenstat.charita.cz  
 

Právní forma Církevní právnická osoba 

Adresa organizace 
Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon 739 343 187 

E-mail 
petra.demlova@frenstat.charita.cz 
petra.supikova@frenstat.charita.cz 
info@frenstat.charita.cz 

Nabízené služby 

 Na základě uzavřené Dohody jsou poskytovány 
následující služby: 

 Zajištění zákonem povinného vzdělávání 
v rozsahu 24 hodin ročně pro oba pěstouny / 
poručníky. 

 Zajištění krátkodobého hlídání dětí nebo zajištění 
celodenní péče (respitní péče), která probíhá tak, 
že se dítě účastní vybraného tábora. 

 Setkávání se sociální pracovnicí ve Vaší 
domácnosti nebo na předem dojednaném místě, 
min. 6 setkání ročně. 

 Podporování rodiny při naplňování cílů a potřeb 
svěřeného dítěte. 

 Předávání informací o péči svěřeného dítěte 
příslušnému OSPODu. 

 Zajištění přednášek (k pěstounské / poručenské 
péči) na základě projeveného zájmu pěstounů / 
poručníků. 

 Zajištění rodinám pomoc psychologa nebo jiného 
odborníka, min. 1x za 6 měsíců. 

 Zajištění a podpora kontaktů s biologickou 
rodinou dítěte. 

 Na základě uzavřené Dohody jsou poskytovány 
následující služby, které jsou nenárokové – doplňkové 
(jejich poskytování není ze zákona povinné): 

 Pomoc při vyřizování darů či grantů např. na 
zdravotnické pomůcky, stipendia apod. 

 Pomoc při vyřizování dávek, soudních 
rozhodnutí, žádostí apod. 

 Organizování akcí pro celé rodiny za podpory 
grantů. 



CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 
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Provozní hodiny 

 
Telefonická konzultace - pracovní dny vždy od 8:00 do 
14:00 hodin. 
 
Ambulantní služba (v sídle Charity)  - dle domluvy, popř. 
bez objednání každou pracovní středu v době od 8:00 do 
11:30 hodin v kanceláři Charity Frenštát p. R. 
 
Návštěvy v domácnostech - dle individuální domluvy. 
 
Asistované styky (kontakty) s biologickou rodinou 
svěřeného dítěte - dle individuální domluvy ve všední 
dny, ukončené nejpozději v 17:00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISNA-MSE® Z. S. 
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ISNA-MSE® z. s.  

 

Webové stránky www.isna-mse.cz  
www.bila-medvedice.cz/doprovazeni-pestounu 

Právní forma Zapsaný spolek 

Adresa organizace 
Dolní 3034/101, 700 30 Ostrava - Zábřeh  

Telefon 605 426 240 
E-mail asociace@isna-mse.cz 

Nabízené služby 

 Poskytování nebo zprostředkování poradenství 
rodičům 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 výchovu 

 Zřizování a provoz zařízení odborného 
poradenství pro péči o děti Komunitní a 
poradenské centrum Bílá Medvědice 

 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 pověřena 
osoba povinna výchovnou a poradenskou péči 
poskytnout 

Provozní hodiny Pracovní den, 7:00-15:30 
 



KOTVA RODINY, Z.S. 
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KOTVA RODINY, z.s.  

 

Webové stránky www.kotvarodiny.cz 
 

Právní forma Zapsaný spolek 

Adresa organizace 

Sídlo: Petřvald 405, 742 60 Petřvald 1 
 
Kontaktní místa: 

 Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské 
Hory 

 Budova Městského úřadu Kopřivnice, 
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

Telefon 773 676 017 
E-mail kotvarodiny@seznam.cz 

Nabízené služby 

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
 Doprovázení dětí v pěstounské péči, metodické 

vedení pěstounských rodin, poradenství při 
zvládání problémového chování dětí, řešení 
sporů v rámci náhradní rodinné péče, příprava 
dětí na odchod z pěstounské péče 

 Vzdělávání pěstounů 
 Zajištění odborné pomoci 
 Asistovaný kontakt 
 Poskytování odborného poradenství a pomoci 

žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 
pěstounské péče 

 Poskytování poradenské pomoci fyzickým 
osobám vhodných stát se osvojiteli nebo 
pěstouny 

Provozní hodiny Pracovní den, dle telefonické dohody  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RODEZA, Z.S. 
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RODEZA, z.s. 

Webové stránky www.rodeza.cz 
 

Právní forma Zapsaný spolek 

Adresa organizace 

Sídlo: Otakara Jeremiáše 1930/6, Ostrava – Poruba 
 
Provozovna: Generála Svobody 280/24, Havířov- 
Šumbark 

Telefon 774 949 890 
E-mail rodeza@seznam.cz 

Nabízené služby 

 Komplexní služby pro náhradní rodinnou péči 
 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče  
 Letní pobytové tábory pro děti  
 Vzdělávání pro osoby pečující  
 Odborné rodinné poradenství  
 Asistovaná setkání s rodičem či jinou osobou  
 Profesionální hlídání dětí  
 Komunitní vzdělávání v rodinách  
 Individuální přístup k dětem s neurovývojovými 

poruchami (ADHD)  
 Kariérové poradenství dětem a náhradním rodičům 

(výběr vhodné školy, nebo učiliště a seznámení se 
s tímto zařízením)  

 Programy primární prevence (závislosti, násilí, 
sebepoškozování, zneužívání, prekriminální a 
kriminální chování atd.)  

 Program integrace dítěte do školského prostředí  
 Zastupování u soudních řízení a podávání návrhů 

příslušným obecným soudům  
 Rodinnou facilitaci  
 Mediaci  
 Doučování 

 
Provozní hodiny 

Pondělí a středa:     8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 
Úterý a čtvrtek:        8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 
Pátek:                        jen pro objednané klienty 

 

 



RODINA U NÁS, Z.S. 
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RODINA U NAS, z.s. 

Webové stránky  
www.rodinaunas.cz 

Právní forma Zapsaný spolek 

Adresa organizace 

Sídlo: Poličná 21, 757 01 Valašské Meziříčí 
 
Provozovna: Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí  
(4. patro budovy BP služby a.s.) 

Telefon 777 721 683 
E-mail rodinaunas@gmail.com 

Nabízené služby 

 
 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
 Doprovázení náhradních rodin 
 Facilitace případových konferencí 
 Služby pro náhradní rodiny 
 Vzdělávání pro náhradní rodiny 
 Terapeutické služby 
 Odlehčovací služby 
 Klubová setkání 

Provozní hodiny Po – Pá   8:00 – 12:00 hodin (po předchozí domluvě) 
 

 



RODINNÉ A KOMUNITNÍ CENTRUM CHALOUPKA 
Z.S. 
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RODINNE A KOMUNITNI CENTRUM CHALOUPKA z.s.  

 

Webové stránky www.stantesepestouny.cz  
Právní forma Zapsaný spolek 

Adresa organizace 

Sídlo: Před Lanovkou 937/23, 712 00 Ostrava – 
Muglinov  
 
Pracoviště náhradní rodinné péče: 
Nádražní 117, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 
(boční vstup) 
 

Telefon 603 281 708 

E-mail 
brusova@chaloupkaostrava.cz 

Nabízené služby 

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 

v rámci Moravskoslezského kraje 
 Informace a pomoc zájemcům o náhradní 

rodinnou péči  
 Vzdělávání pěstounů – pravidelné 

vzdělávací aktivity s možností hlídání dětí, 
víkendové vzdělávací pobyty pro celé 
rodiny, individuální vzdělávání 

 Volnočasové aktivity pro děti – 
jednorázové, víkendové pobyty, výchovně 
rekreační tábory  

 Doučování a výchovně-vzdělávací aktivity 
pro děti 

 Zprostředkování odborné pomoci – 
psycholog, terapeut, speciální pedagog 

 Pomoc při vyhledávání odborných lékařů 
 Asistované kontakty 
 Příspěvek na čerpání 

krátkodobé/dlouhodobé péče 
 Pomoc mladým dospělým před odchodem 

z náhradní rodinné péče 

 
Provozní hodiny 

Pondělí – Pátek 8:00 – 17:00 po telefonické 
domluvě 



SDRUŽENÍ PĚSTOUNŮ POLÁRKA, Z.S. 
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SDRUZENI PESTOUNU POLARKA, z.s. 

Webové stránky  
www.pestounipolarka.cz 

Právní forma zapsaný spolek 

Adresa organizace 
Mrštíkova 3/883, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

Telefon 605 302 534 

E-mail info@pestounipolarka.cz 
 

Nabízené služby 

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
 Doprovázení pěstounských rodin na základě 

jejich individuálních potřeb  
 Zprostředkování odborné pomoci (terapeutické, 

psychologické aj.)  
 Vzdělávání a zvyšování kompetencí pěstounů  
 Odlehčení pěstounům prostřednictvím akcí pro 

děti a zajištěním hlídání 
 Podpora při kontaktu svěřeného dítěte s 

biologickou rodinou a osobami blízkými včetně 
asistovaných kontaktů 

 Pomoc při komunikaci s nadacemi 
 Propagace pěstounství 
 Provozování pěstounského skladu 

 
Provozní hodiny 

Kontakt s pěstounskými či poručenskými rodinami 
probíhá na základě domluvy.  
Pracovníky organizace je možné kontaktovat v pracovní 
dny v čase 8:00 – 16:00 

 

 

 



SDRUŽENÍ PĚSTOUNŮ ELIA, Z.S. 
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SDRUZENI PESTOUNU ELIA, z.s.  

 

 

Webové stránky www.pestouni-elia.cz 
Právní forma Zapsaný spolek 

Adresa organizace 
Sídlo: Květinová 336, 735 14 Orlová-Lutyně 
 
Kontaktní místo: Rydultowská 1390, Orlová-Lutyně 

Telefon 
733 754 404 

E-mail 
pestouni.elia@gmail.com 

Nabízené služby 

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péči 
 Psychologické poradenství v oblastech 

výchovy, vývoje a péče o dítě. 
 Vzdělávání a rozvíjení kompetencí 

pečujících osob 
 Hlídání dětí, respitní pobyty-letní táborové 

pobyty 
 Pomoc s řešením výchovných problémů 

souvisejících s péčí o dítě 

 
Provozní hodiny 

Po:  8:00 -12:00, 13:00 -15:00 
Út:  8:00 -12:00 
St:  8:00 -12:00, 13:00 -15:00 
Čt:  8:00 -12:00 
Pá:  dle objednávek 

 



SDO BRONTOSAUŘI, Z.S. - KLUB PĚSTOUN 
DVOREČEK 
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SDO BRONTOSAURI, z.s. - Klub pěstoun DVORECEK 

 

Webové stránky  
www.klubpestoun.cz  

Právní forma Zapsaný spolek 

Adresa organizace 
Rajnochova 6/234, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

Telefon 722 593 656 
E-mail info@klubpestoun.cz 

Nabízené služby 

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
 Doprovázení pěstounských rodin s osobním 

individuálním přístupem 
 Vzdělávání pěstounů – netrváme na vzdělávání 

pouze uvnitř naší organizace 
 Víkendové pobyty se vzděláváním 
 Psychologická a terapeutická pomoc 
 Poskytování respitní péče také formou letního 

tábora na DVOREČKU u koní s finančním 
příspěvkem 

 Odlehčovací služby 
 Asistence a podpora při styku s biologickou 

rodinou svěřeného dítěte 
 Klubová setkání pěstounů, výměna informací, 

názorů, sdílení 
 Poradenská služba v oblasti sociálně právní, 

pedagogické a ekonomické 
 Tvořivé dílny, výlety, neformální setkávání na 

DVOREČKU, hipoterapie. 
 Zapůjčení literatury pro samovzdělávání 
 Krizová telefonní linka pro okamžitou pomoc a 

radu 
 

Provozní hodiny 
Pondělí, středa, pátek   8:00 – 13:00  hod, jinak po 
telefonické dohodě kdykoliv, i o víkendu 

 

 



SLEZSKÁ DIAKONIE 
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SLEZSKA DIAKONIE 

Program pro pěstounské rodiny 

Webové stránky www.slezskadiakonie.cz 
www.pestouni.slezskadiakonie.cz 

Právní forma Církve a náboženské společnosti 

Adresy a kontakty na 
pracoviště 

Sídlo Slezské diakonie: 
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín 
 
Vedení Programu pro pěstounské rodiny Slezské  
Diakonie: 
Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín 
tel: 730 547 947 
e-mail: pestouni.vedouci@slezskadiakonie.cz 
 
Pobočka PPR Karviná, Orlová:  
Masarykovo nám. 6, 733 01 Karviná-Fryštát 
tel.:  605 205 208 
e-mail: pp.vedouci.ka@slezskadiakonie.cz 
 
Pobočka PPR Český Těšín: 
Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín 
tel.:  731 519 985 
e-mail: pestouni.ct@slezskadiakonie.cz 
 
Pobočka PPR Havířov, Ostrava: 
Opletalova 4, 736 01 Havířov-Šumbark 
tel.:  734 640 284 
e-mail: pp.vedouci.ha@slezskadiakonie.cz 
 
Pobočka PPR Třinec, Jablunkov: 
nám. Míru 551, 739 61 Třinec 
tel.:  605 205 120 
e-mail: pestouni.tc@slezskadiakonie.cz 
 
Pobočka PPR Frýdek-Místek: 
Kostíkovo náměstí 646, 738 01 Frýdek-Místek 
tel.:  731 519 985 
e-mail: pestouni.ct@slezskadiakonie.cz 
 
Poradenství a vzdělávání nabízíme také v Komunitním 
centru Maják, ul. B. Němcové 853, Orlová-Poruba (po 
individuální domluvě se sociálními pracovníky) 

Nabízené služby  Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče  
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 Podpora, pomoc a doprovázení pěstounských 
rodin, poradenství 

 Možnost absolvovat s dítětem odbornou práci 
metodou My Backpack, terapeutickým příběhem 

 Psychologická, terapeutická aj. odborná pomoc 
související s NRP (Dyadická vývojová terapie, 
sandtray, herní terapie) 

 Vzdělávání pro pěstouny (kurzy, vícedenní 
vzdělávací pobyty, kluby, online kurzy, 
dlouhodobý výcvik v terapeutickém rodičovství, 
kluby, online kurzy, individuální vzdělávání, 
zapůjčení odborné literatury aj.) 

 Zajištění krátkodobé péče o děti   
 Zajištění celodenní péče o děti, realizace aktivit 

pro děti (výlety, příměst. tábory) 
 Asistovaný kontakt s biologickými rodiči a dalšími 

osobami blízkými dítěti   
 Pomoc při komunikaci se školou, úřady a jinými 

institucemi 
 Kluby a programy pro děti a náctileté 
 Doučování dětí v pěstounské péči  
 Individuální projektová podpora rodiny 
 Duchovní podpora  
 Další projektové činnosti: podpora adoptivních 

rodin a mladých zletilých 18+   

 
Provozní hodiny 

Schůzky probíhají vždy po předchozí domluvě, dle 
potřeb rodiny.  
Terénní služby - v pracovní dny maximálně od 7:00 do 
19:00 hod. 
Ambulantní služby - v pracovní dny minimálně od 8:00 
do 13:00 hod. a dále dle domluvy. 
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SOCIALNI SLUZBY MESTA HAVIROVA, p.o.  

SLUŽBY PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY 

Webové stránky www.ssmh.cz 
Právní forma Příspěvková organizace 

Adresa organizace 
Přemyslova 1618/12 
736 01, Havířov-Podlesí 

Telefon  599 505 338, 602 311 252 
E-mail orlikova.eva@ssmh.cz 

Nabízené služby 

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče  
 Doprovázení pěstounských rodin (pravidelné 

setkávání sociálního pracovníka s rodinou)  
 Poskytování odborného poradenství v oblasti 

sociální, psychologické, terapeutické 
vyplývajících z péče o svěřené děti a pomoc při 
zprostředkování dalších sociálních služeb  

 Asistovaný kontakt s biologickou 
rodinou/osobami blízkými svěřeného dítěte 
(asistence při kontaktu dítěte s biologickou 
rodinou v souladu s jeho potřebami a 
individuálním plánem)  

 Vzdělávání pěstounů (vzdělávací programy, 
jejichž cílem je zvyšování znalostí a dovedností 
v oblasti výchovy a péče o dítě formou 
jednodenních vzdělávacích programů v rozsahu 
4 hod. a víkendových vzdělávacích programů 
v rozsahu 20 hod.)  

 Rekreační tábory, pobyty a hlídání svěřených dětí 
(proplacení Vámi vybrané formy odlehčení v 
rámci celodenní i krátkodobé péče, které nejlépe 
vyhovující svěřenému dítěti) 

 Poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči 
(předáváme základní informace o náhradní 
rodinné péči a možnostech podávání žádostí)  

 Poskytnutí pomoci ohroženému dítěti (hlášení na 
OSPOD, policii)  

Provozní hodiny 

 Provozní doba ambulantní (budova SSmH, Služby 
pro pěstounské rodiny): 

Po   10:00 – 12:00    13:00 – 18:00  
Tato provozní doba je určena zejména pro osobní a 
telefonické objednávky a jednání zájemců a klientů 
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v prostorách služby. 
 

 Provozní doba terénní (návštěvy v rodinách): 
Út   7:30 – 12:00       13:00 – 18:00  
St    7:30 – 12:00       13:00 – 18:00  
Čt    7:30 – 12:00       13:00 – 18:00  
Pá    7:30 – 12:30  

Tato provozní doba je určena zejména pro terénní práci, 
v této době je možné se s námi spojit prostřednictvím 
služebních mobilních telefonů. 
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SOS dětské vesničky, z.s.  

SOS Přístav (doprovázení pěstounských rodin) 

Webové stránky www.sos-vesnicky.cz 
Právní forma Zapsaný spolek 

Adresa organizace 

Sídlo: Strakonická 98, 159 00 Praha 5 – Lahovice 
 
Kontaktní místo: SOS Přístav, Lípová 719/13,  
736 01 Havířov 

Telefon  608 629 800 
E-mail elena.hlavsova@sos-vesnicky.cz 

Nabízené služby 

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče  
 Doprovázení pěstounských rodin  

Poskytujeme poradenství v náhradní rodinné 
péči a v sociální oblasti – specifika pěstounské 
péče, výchova a vzdělávání přijatých dětí, 
volnočasové aktivity, spolupráce s biologickou 
rodinou a zpracování historie dítěte, případně 
další. 

 Odborné vzdělávání pro pěstouny  
Prezenční i on-line formou, případně víkendová 
vzdělávání, dle individuálních potřeb. 

 Zprostředkování zajištění péče o dítě 
V zákonem stanovených případech hradíme 
krátkodobé hlídání dětí. Přispíváme na pobytové 
aktivity dětí po dobu zajištění odpočinku 
pěstounů (14 dní ročně). 

 Psychologickou a další odbornou podporu 
Spolupracujeme s odborníky s praxí v oblasti 
náhradní rodinné péče.  

 Kontakt s biologickou rodinou 
Pomáháme s přípravou všech účastníků (dítě, 
pěstoun, rodič). Pomáháme se zajištěním 
kontaktů dítěte s biologickou rodinou. Nabízíme 
vhodné prostory pro kontakt a asistenci 
odborného pracovníka. 

Provozní hodiny 
Pondělí – pátek: 8:00 – 12:00   13:00 – 15:00, 
vždy po předchozí domluvě 
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SPOLU PRO RODINU, z.s.   

Webové stránky www.spoluprorodinu.cz 
Právní forma Zapsaný spolek 

Adresy organizace 

Sídlo: Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava 
 
Kontaktní místa - Centra náhradní rodinné péče: 

 Zámecké náměstí 26, Frýdek-Místek 
 Nám. Svobody 827/11, Jeseník 

Kontakty  

Frýdek-Místek 
Telefon: 703 167 500 
E-mail: zdenka.kucna@spoluprorodinu.cz 
 
Jeseník 
Telefon: 733 607 545 
E-mail: veronika.blazkova@spoluprorodinu.cz 

Nabízené služby 

Činnosti vycházející z pověření k výkonu SPOD  
 Doprovázení a podpora náhradní rodiny včetně 

sledování naplňování dohody  
 Pomoc při zajištění osobní péče o dítě, 

zvyšování znalostí a dovedností, tj. vzdělávání 
pěstounů a osob v evidenci a kontakt dětí 
v pěstounské péči s rodiči, vč. služby 
asistovaného kontaktu 

 Výchovná a poradenská péče zaměřena na 
celou rodinu 

 
Provozní hodiny 

Kontaktní doba je dle individuální domluvy na základě 
telefonické domluvy, tel: 703 167 500  
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VZAJEMNE SOUZITI o.p.s.  

 

Webové stránky www.vzajemnesouziti.cz 
Právní forma Obecně prospěšná společnost 
Adresa organizace Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava 
Telefon 596 130 715, 775 761 192 
E-mail hnizdo@vzajemnesouziti.cz 

Nabízené služby 

 Odborné sociální poradenství 
 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
 Zprostředkováváme odbornou pomoc 
 Poskytujeme přímou podporu v pěstounských 

rodinách, odborné doprovázení při výkonu 
pěstounské péče 

 Zajišťujeme asistovaný kontakt dítěte 
s biologickou rodinou - zajištění a uskutečňování 
styku oprávněných osob /rodičů a osob blízkých/s 
dítětem  

 Pomáháme při zajištění osobní péče o přijaté dítě 
 Zajišťujeme a zprostředkováváme vzdělávání 

a víkendové pobyty pěstounů 
 

Provozní hodiny 

 
Terénní asistence - přímá podpora v domácnostech 
Pondělí – pátek    od 8:00 hodin do 16:30 hodin 
 
V případě potřeby a nutnosti je pracovní doba pružně 
přizpůsobena potřebám pěstounům a jejich svěřeným 
dětem, v pracovní dny a to od 7:00 hodin do 19:00 hodin, 
po předchozí dohodě s pěstounem, nebo při řešení 
krizové situace, skupinových aktivit, asistovaném 
kontaktu apod.  Pokud nás dítě nebo pěstoun chce 
navštívit v kanceláři, pak předem po vzájemné domluvě 
s klíčovým pracovníkem pěstouna 
Pondělí  – pátek      od 8:00 hodin do 16.00 hodin 

 


