Seznam pověřených osob k výkonu sociálně-právní ochrany
Název
Prostor, o.p.s.

Kontakty
Na Pustině 1068
280 02 Kolín
tel.: 317 471 740
info@os-prostor.cz
http://www.os-prostor.cz

Středočeský
kraj
Dětské
centrum Kolín,
p.o.

Místo výkonu
 Centrum sociálních a

psychosociálních služeb Kolárka,
Kolín 2, Na Pustině 1068
 Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež, Kolín 2, Na Pustině 1068
 Komunitní centrum Zengrovka,
Kolín IV, Zengrova 356
 Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež Kotelna, Zruč nad Sázavou,
Na Výsluní 719

Zborovská 11



150 21 Praha 5



tel.: 257 280 111

Rozsah pověření






Dětské centrum Kolín, p.o.,
Tylova 129, Kolín
Dětské centrum Kladno, p.o.,
Brjanská 3079, Kladno - Rozdělov



Rakovník, Nádražní 469
Beroun, Husovo nám. 64
Kolín, Školská 60
Kutná Hora, U Lorce 40
Mladá Boleslav, Václava
Klementa 195
Nymburk, Velké Valy 995
Praha 5, Viktora Huga 4
Příbram, Žižkova 48





Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní
ochrana zaměřuje.
Pořádání přednášek a kurzů, v rámci poradenské
činnosti, zaměřených na řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o
dítě a jeho výchovou.
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě.
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku.
Zřizování zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc.
Zřizování zařízení odborného poradenství pro děti.

podatelna@kr-s.cz
http://www.kr-stredocesky.cz

Centrum
psychologickosociálního
poradenství
Středočeského
kraje

Nádražní 469
269 01 Rakovník
tel.: 313 512 657







info@poradna-rakovnik.cz
http://www.poradnarakovnik.cz









Převzetí zajišťování přípravy fyzických osob
vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí
dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad.
Pořádání přednášek a kurzů, v rámci poradenské
činnosti, zaměřených na řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o
dítě a jeho výchovou.
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě.

Oblastní
charita Kutná
Hora

Havířská 403
284 01 Kutná Hora




tel.: 327 313 110, 327 215 719
charita@kh.cz





http://www.kh.charita.cz

Středisko rané péče, Palackého
nám. 320, 284 01 Kutná Hora
Centrum Maják, Čáslavská 28,
284 01 Kutná Hora
Středisko Domek, J. Karafiáta
199, 286 01 Čáslav
Rodinné centrum Kopretina,
Kostelní nám. 186, 286 01 Čáslav
Středisko Racek, Havířská 403,
284 01 Kutná Hora










LECCOS, o.s.

Nám. Arnošta z Pardubic 31
282 01 Český Brod




tel.: 321 621 712,
733 118 796



info@leccos.cz


http://www.leccos.cz

Český Brod, Nám. Arnošta z
Pardubic 31
Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež Klub Zvonice,
Jungmannova ulice, Český Brod
Rodinné centrum Kostička, Nám.
Arnošta z Pardubic 12, Český
Brod
Poradna pro rodiny, Suvorovova
1377, Český Brod











Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní
ochrana zaměřuje.
Poskytování nebo zprostředkování poradenství
rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o
dítě zdravotně postižené.
Pořádání přednášek a kurzů, v rámci poradenské
činnosti, zaměřených na řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o
dítě a jeho výchovou.
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě.
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku.
Zřizování a provoz výchovně rekreačních táborů
pro děti.
Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní
ochrana zaměřuje.
Poskytování nebo zprostředkování poradenství
rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o
dítě zdravotně postižené.
Pořádání přednášek a kurzů, v rámci poradenské
činnosti, zaměřených na řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o
dítě a jeho výchovou.
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě.
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku.
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
Poskytování výchovné a poradenské péče při
výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž
uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče, a
sledování pěstounské péče této osoby.

Povídej, o.s.

Česká ul. 235
284 01 Kutná Hora



Poradna pro lidi v tísni, o.s.
Povídej, Česká ulice 235, Kutná
Hora



tel.: 327 511 111


linkaduvery@kh.cz


http://www.linkaduvery.kh.cz
Laxus, o.s.

Bedřicha Smetany 55
288 02 Nymburk



tel.: 495 401 565



laxus@laxus.cz

Ambulantní centrum Hradec
Králové, Nerudova 1361, Hradec
Králové
Ambulantní centrum Pardubice,
Jana Palacha 1552, 530 02
Pardubice

Palackého třída 222
288 02 Nymburk




http://www.laxus.cz
Mgr. Irena
Kešnerová



Pořádání přednášek a kurzů, v rámci poradenské
činnosti, zaměřených na řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o
dítě a jeho výchovou.
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě.
Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství
pro péči o děti.
Pořádání přednášek a kurzů, v rámci poradenské
činnosti, zaměřených na řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o
dítě a jeho výchovou.
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě.
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku.



Nymburk, Palackého třída 222



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



Centrum primární prevence,
Ptácká 162, Mladá Boleslav



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

tel.: 603 111 157
kesnerova.irena@seznam.cz
http://www.poradnanymburk.cz

Semiramis, o.s.

Dlabačova 2208
288 02 Nymburk
tel.: 724 719 533
info@os-semiramis.cz



http://www.os-semiramis.cz

Rozum a cit,
o.s.

Na Výsluní 2271/4
251 01 Říčany



Říčany, Na Výsluní 2271/4



Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení 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 a
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo
svěřením dítěte do pěstounské péče.
Poskytování nebo zprostředkování poradenství
rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o
dítě zdravotně postižené.
Pořádání přednášek a kurzů, v rámci poradenské
činnosti, zaměřených na řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o
dítě a jeho výchovou.
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě.
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku.
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
Poskytování výchovné a poradenské péče při
výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž
uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče, a
sledování pěstounské péče této osoby.
Zřizování a provozování výchovně rekreačních
táborů.
Zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát
se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do
rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad.

tel.: 323 605 782
rozumacit@rozumacit.cz
http://www.rozumacit.cz













Respondeo,
o.s.

Náměstí Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk



Nymburk, Náměstí Přemyslovců
14/11



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



DC Milovice, Dětská 361, Milovice




Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
Poskytování výchovné a poradenské péče při
výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž
uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče, a
sledování pěstounské péče této osoby.
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 v souvislosti
s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do
pěstounské péče.

tel.: 325 511 148,
737 104 928
info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz
Dětské
centrum
Milovice

Dětská 361
289 23 Milovice
tel.: 325 577 166



ddmilovice.cernovska@email.cz
http://www.ddmilovice.cz

Centrum
sociálních a
zdravotních
služeb
Poděbrady,
o.p.s.

nám. T.G.Masaryka 1130, 290
01 Poděbrady
tel.: 325 626 352
info@centrum-podebrady.info



Nám. T.G. Masaryka 1130, 290 01
Poděbrady (4. patro)




uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
poskytování výchovné a poradenské péče při
výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž
uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče, a
sledování výkonu pěstounské péče této osoby.

Romské
sdružení
občanského
porozumění

Jurije Gagarina 1979
288 02 Nymburk
tel.: 606 191 667
rsop.nymburk@seznam.cz



Nymburk, Jurije Gagarina 1979





Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní
ochrana zaměřuje.
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě.
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku.

http://www.rsopnymburk.webnode.cz

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Rozvoj sociálně-právní ochrany na Kolínsku“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00003, který je financován z prostředků ESF
prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

