Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči dle
krajů

Jihočeský kraj
Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s.
Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek, 382 211 300, info@arkada-pisek.cz
www.arkadacentrum.cz
Organizace realizuje následující aktivity a projekty: Příprava žadatelů o náhradní rodinnou
péči. Program Pět P. Rodinná poradna. Krizové centrum - krizová intervence a sociálněprávní poradenství. Systém služeb pro drogově závislé. Preventivní aktivity pro ZŠ a SŠ.
Projekt "Zpět do školních lavic" - pro mladistvé, kteří jsou ohroženi předčasným
ukončením školní docházky.

Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s.
Nám. E. Beneše 123, 399 01 Milevsko, 382 521 300 info@arkada-pisek.cz
www.arkadacentrum.cz
Organizace realizuje následující aktivity a projekty: Příprava žadatelů o náhradní rodinnou
péči. Program Pět P. Rodinná poradna. Krizové centrum - krizová intervence a sociálněprávní poradenství. Systém služeb pro drogově závislé. Preventivní aktivity pro ZŠ a SŠ.
Projekt "Zpět do školních lavic" - pro mladistvé, kteří jsou ohroženi předčasným
ukončením školní docházky.

Fond ohrožených dětí, o.s.
Senovážné nám. 2, 370 01 Č.Budějovice, 386 356 868 fod.ceskebudejovice@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.

1

Fond ohrožených dětí, o.s.
Nám. Fr. Křižíka 2840, 390 01 Tábor, 381 254 606, fod.tabor@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.

Otevřená rodina
Drahotěšice 10, 373 41 Hluboká n. Vltavou, 387 997 443, kontakt@otevrenarodina.cz
www.otevrenarodina.cz
Cílem organizace je podpora opuštěných dětí, které mohou dostat šanci v náhradních
rodinách. Finančně podporuje projekty, které pomáhají těmto dětem vytvářet rodinné
prostředí, a propaguje myšlenku náhradní rodinné péče. Organizuje pro pěstounské
rodiny různé akce, výlety, happeningy, pořádá koncerty, prodejní výstavy, přednášky, letní
tábory pro děti a snaží se rozvinout studentskou výpomoc v pěstounských rodinách
s úklidem, doučováním dětí, občasným pohlídáním či brigádou.

Rodinný dětský domov Sluníčko, o.p.s.
Vitějovice 1, 384 27 Vitějovice, 388 328 014, RDDSlunicko@seznam.cz
www.sweb.cz/rddslunce
Organizace provozuje rodinný dětský domov a dům na půli cesty pro děti odcházející
z dětských domovů a z pěstounských rodin.

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy
Nádražní 47, 370 01 České Budějovice, 387 438 703, rnesnidal@volny.cz
Poradna také zajišťuje přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči.
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Jihomoravský kraj
Fond ohrožených dětí, o.s.
Francouzská 58, 602 00 Brno, 545 215 105, fod.brno@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.

Open Family, o.p.s.
Mezírka 1, 602 00 Brno, 739 372 520, psycholog@openfamily.cz
www.openfamily.cz
Organizace poskytuje odborné služby v oblasti náhradní rodinné péče - osobní,
telefonické a e-mailové poradenství rodinám s přijatými dětmi, odborné sociální
a psychologické poradenství a provázení zájemců a žadatelů o přijetí dítěte do osvojení
a pěstounské péče. Dále poskytuje informace o problematice náhradní rodinné péče
zájemcům z řad veřejnosti. Každé poslední úterý v měsíci od 16.00 do 17.00 hodin
pořádá - Den otevřených dveří pro zájemce o informace z oblasti náhradní rodinné péče.
Dále se organizace zabývá terapeutickou prací s rodiči přijatých dětí, s dětmi i s celou
rodinou a organizuje volnočasové, společenské a relaxační aktivity.

Sdružení pěstounských rodin
Anenská 10, 602 00 Brno, 543 249 142, pestouni@pestouni.cz
www.pestouni.cz
Cílem sdružení je pomoci opuštěným, sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem
a mladým lidem. V současné době sdružení pracuje v projektech Poradna pro rodiny
s dětmi v náhradní rodinné péči a žadatele a zájemce o náhradní rodinnou péči, Dům
jistoty - klubovna a romské komunitní centrum a Dům na půli cesty. Sdružení také nabízí
canisterapii a terapeutické služby pro stávající i budoucí náhradní rodiče a organizuje
pobyty pro náhradní rodiny. Vydává celorepublikový časopis „Průvodce náhradní rodinnou
péčí“ a usiluje o prorodinné legislativní změny v oblasti náhradní rodinné péče.
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Triada - poradenské centrum, o.s.
Orlí 20, 602 00 Brno, 542 221 499, nrp@triada-centrum.cz
www.triada-centrum.cz
Sdružení mimo jiné poskytuje odborné služby v oblasti náhradní rodinné péče - odborné
konzultace při rozhodování o přijetí dítěte, doprovod a asistence do ústavního zařízení
při seznamování s dítětem, asistence a mediace při komunikaci a kontaktu rodičů a dětí
v pěstounské péči, poradenství ve výchovných otázkách, rodinná terapie, sociálně právní
poradenství. Pořádá vzdělávací programy v oblasti náhradní rodinné péče pro pracovníky
veřejné správy a sociálních služeb a organizuje Celostátní seminář NRP. Zajišťuje
přípravu osvojitelů a pěstounů na přijetí dítěte do rodiny.

Trialog (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti)
sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno, 542 221 501, info@trialogbrno.cz
www.trialog-brno.cz
Trialog rozvíjí poradenské a vzdělávací aktivity na podporu spolupráce a komunikace
mezi občanskými (nestátními) neziskovými organizacemi, orgány veřejné správy
a komerčními firmami. Náhradní rodinná péče tvoří významnou část těchto aktivit - jedná
se zejména o přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů; individuální a rodinné
psychologické poradenství pro náhradní rodiny; skupinové aktivity pro osvojitelské
a pěstounské rodiny - pobyty; vzdělávání - odborné kurzy a semináře pro pracovníky
náhradní rodinné péče.

Manželská a rodinná poradna
Buzkova 43, 615 00 Brno, 548 538 338, rodin.poradna@volny.cz
www.manzelskaporadna-brno.ic.cz
Poradna poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče.

Manželská a rodinná poradna
Sejkorova 6, 636 00 Brno, 548 426 611, poradnabrno@volny.cz
www.manzelskaporadna-brno.ic.cz
V oblasti náhradní rodinné péče poskytuje psychologické služby pro náhradní rodiny
a jejich děti. Zajišťuje také psychologické poradenství a klubovou činnost na pobytech
pěstounských rodin.
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Poradna pro rodinu, manželství a dítě
Opuštěná 9/2, 602 00 Brno, 533 304 680, psychoporadna@volny.cz
www.psychoporadna.com
Poradna poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče.

Karlovarský kraj
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
K.H. Máchy 1266, 356 01 Sokolov, 352 622 148, rpsokolov@volny.cz

Psychologická poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Blahoslavova 18, 360 09 Karlovy Vary, 353 226 296, rpkvary@atlas.cz

Královéhradecký kraj
Salinger, o.s.
Gočárova tř. 760, 500 02 Hradec Králové, 495 267 249, info@salinger.cz
www.salinger.cz
Organizace se věnuje práci s dětmi a mládeží a podpoře národnostních menšin a práv
sociálně znevýhodněných a sociálně potřebných. V oblasti náhradní rodinné péče
se zaměřuje na rozvoj náhradní rodinné péče, připravenost rodičů k převzetí dětí
do rodiny a poskytování průběžné podpory pěstounským rodinám a zařízením.

Sdružení Neratov
Bartošovice v O.h. 84, 517 61 Rokytnice v O.h., 494 599 157, sdruzeni@neratov.cz
www.neratov.cz
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Sdružení se zaměřuje na péči o lehce mentálně postižené v rámci projektu Domov,
na podporu pěstounských rodin, na obnovu poutního místa a na rozvoj života v pohraniční
obci. Organizuje dílny pro rodiny a volnočasové aktivity pro děti.

Šťastný domov, o.s.
Svídnice 18, 517 41 Kostelec nad Orlicí, 465 612 368, ivakaplanova@seznam.cz
www.stastny-domov.cz
Sdružení organizuje výtvarné arteterapeutické dílny, které probíhají pod dohledem
zkušených odborníků a mají za úkol pomáhat dětem z pěstounských rodin a dětem
s handicapem.

Liberecký kraj
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Dvorská 445, 460 05 Liberec 5, 485 108 866, rodpor.liberec@volny.cz
www.volny.cz/rodpor.liberec
Poradna poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče. Organizuje také setkání
s pěstouny.

Moravskoslezský kraj
Dotek, o.s.
Slezská 7, 737 01 Český Těšín (Kontakt písemnou formou.) 723 477 862,
Smatanek@seznam.cz
Sdružení se zaměřuje na poradenství pěstounům a zájemcům o pěstounskou péči,
rozvojové, vzdělávací a osvětové programy v oblasti náhradní rodinné péče, volnočasové
aktivity a setkávání pěstounských rodin a spolupráci s odbornou a laickou veřejností.

Filadelfie - Přístav Oldřichovice, o.s.
Oldřichovice 249, 739 01 Třinec, 558 348 209, ddpristav@tiscali.cz
http://oldrichovice.filadelfie.cz
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Sdružení se věnuje podpoře náhradní rodinné péče. Vystavělo a provozuje zařízení
pro výkon pěstounské péče a pořádá semináře pro náhradní rodiče. Plánuje rozšiřování
své činnosti o další aktivity - výstavba dalších zařízení, setkávání pěstounů z regionu
za účelem vzájemného poznávání a předávání si zkušeností, rad a poznatků
z pěstounské péče, byty pro odcházející plnoleté děti, vytváření sítě hostitelských rodin
apod.

Fond ohrožených dětí
Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov, 553 652 162, klokanek.db@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.

Fond ohrožených dětí
Zacpalova 27, 746 01 Opava, 553 616 497, fod.opava@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.

Fond ohrožených dětí
Nádražní 66, 702 00 Ostrava, 596 112 341, fod.ostrava@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.
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Fond ohrožených dětí
Andělská Hora 197, 793 31, 554 725 371, fod.andelskahora@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.

Fond ohrožených dětí - Centrum náhradní rodinné péče
Bieblova 8, 701 01 Ostrava, 596 111 132, cnrp.ostrava@fod.cz
www.fod.cz
Psychologická, právní a sociální poradna pro rodiny z regionu. Věnuje se průběžné
podpoře náhradních rodin, organizuje setkávání náhradních rodin a různé aktivity, pobyty
a tábory pro rodiny i pro děti. Poskytuje rodinám finanční a materiální podporu. Věnuje se
také vzdělávání pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče.

Modrý zvonek, o.s.
Malá Morávka 233, 793 36, 554 273 221,milenakellerova@seznam.cz
Sdružení se zaměřuje na podporu a rozvoj náhradní rodinné péče. Organizuje aktivity
zaměřené na upevňování vztahů mezi dětmi a jejich novou rodinou. Zajišťuje vzdělávací
programy, volnočasové aktivity a sportovní a kulturní akce pro děti.

Sdružení pěstounů v Ostravě
Bieblova 8, 701 01 Ostrava , 596 111 132, centrumnrp.ov@seznam.cz
www.sweb.cz/pestouni.ova
Sdružení vzniklo za účelem vzájemného setkávání, podpory a předávání zkušeností
s výchovou a péčí o děti v náhradní rodinné péči. Organizuje společné aktivity pro děti
a rodiče - besídky, výlety, plavání a letní tábory. Rodiče se také setkávají na odborných
přednáškách a besedách. Cílem sdružení je podpora a propagace pěstounské péče.
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Centrum psychologické pomoci
Na Bělidle 815, 733 01 Karviná - Fryštát, 596 317 575, cepp@cepp.cz

www.cepp.cz
Centrum poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče. Zajišťuje přípravu žadatelů
o náhradní rodinnou péči.

Poradna pro NRP
Kratochvílova 7, 702 00 Moravská Ostrava, 596 115 943, nrp@cepp.cz

www.cepp.cz
Poradna poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče. Zajišťuje přípravu žadatelů
o náhradní rodinnou péči. Organizuje také setkání pěstounských rodin.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Jiráskova 457, 738 01 Frýdek-Místek, 558 438 600, fm@cepp.cz
Poradna poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče. Zajišťuje přípravu žadatelů
o náhradní rodinnou péči.

Olomoucký kraj
Fond ohrožených dětí
Sokolská 50, 772 00 Olomouc, 585 221 649, fod.olomouc@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.
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Fond ohrožených dětí
Budovcova 6, 796 01 Prostějov, 582 331 668, fod.prostejov@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.

Fond ohrožených dětí
ZvŠ Sušilova 40, 789 01 Zábřeh, 583 411 148, fod.zlin@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.

Isis - sdružení pro pomoc dětem bez domova
U Sportovní haly 1A, 772 00 Olomouc, 602 709 286, isisaci@seznam.cz
http://isis.unas.cz
Organizace poskytuje odborné služby celým pěstounským rodinám. Má speciální program
pro děti a mládež k podpoře vývoje zdravé identity. Organizuje pobyty pro pěstouny,
na kterých se konají vzdělávací přednášky, diskuse, psychologické poradenství apod.

Středisko sociální prevence, p.o.
Na Vozovce 26, Olomouc 779 00, 585 427 141, ssp@iex.cz
www.ssp-ol.cz
Organizace zajišťuje především následující sociální služby: odborné sociální poradenství,
telefonickou krizovou pomoc, azylové domy, krizovou pomoc, nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V rámci sociálně-právní
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ochrany provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zajišťuje sociálně
výchovnou činnost, odborné poradenství pro péči o děti a výchovně rekreační tábory.
Po stránce ekonomicko-provozní a odborné zajišťuje provoz pěti zařízení pro výkon
pěstounské péče v rámci kraje (Citov, Hranice, Javorník, Šumperk, Uničov).

Pardubický kraj
Amalthea, o.s.
Zborovské
nám.
2018,
530
amalthea@amalthea.pardubice.cz

02

Pardubice,

466

302

058,

www.amalthea.pardubice.cz
V poslání organizace je rozvoj služeb v oblasti péče o rodinu a dítě. Program "Centrum
náhradní rodinné péče" poskytuje široké spektrum aktivit zaměřených na poradenství
pro zájemce o náhradní rodinnou péči a pěstounské rodiny. Poskytované aktivity zahrnují
sociální, psychologické a právní poradenství, volnočasové aktivity pro děti, pravidelné
setkávání pěstounských rodin, asistenční dobrovolnický program. Program se orientuje na
zavádění nových služeb do pěstounských rodin (supervize v pěstounských rodinách,
asistenční služba apod.).

Dětské centrum
Veská 21, 533 04 Sezemice, 466 934 001, dcveska@quick.cz
www.dcveska.euweb.cz
Organizace poskytuje poradenství pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Dále poskytuje
komplexní péči (léčebnou, preventivní, psychologickou, rehabilitační a sociální) pro děti
v ohrožení, respitní péči pro rodiny s postiženým dítětem, ambulantní péči dětem
s postižením a poradenství rodinám v krizi.

Fond ohrožených dětí
Nerudová 880, 530 02 Pardubice, 466 530 981, fod.pardubice@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.
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Naděje, pobočka Litomyšl
M. Kuděje 14, 570 01 Litomyšl, 461 618 305 , litomysl@nadeje.cz
http://mujweb.cz/www/nadeje-litomysl/
Sdružení provozuje zařízení pro výkon pěstounské péče. Organizuje volnočasové aktivity
pro děti a mládež z pěstounských rodin i z okolí. Jsou zde také pořádána setkání
pěstounských rodin Pardubického kraje. Naděje Litomyšl je jednou z poboček Naděje, o.s.
Více informací najdete na www.nadeje.cz.

Šťastný domov, o.s.
Líšnice 82, 561 84 , 465 612 368, ivakaplanova@seznam.cz
www.stastny-domov.cz
Sdružení organizuje výtvarné arteterapeutické dílny, které probíhají pod dohledem
zkušených odborníků a mají za úkol pomáhat dětem z pěstounských rodin a dětem
s handicapem.

Plzeňský kraj
FOD Plzeň
Barrandova 8, 326 00 Plzeň, 377 455 132 , fod.plzen@fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.

Kojenecký ústav s dětským domovem, Plzeň
Na Chmelnicích 6, 323 33 Plzeň, 377 523 412, kojenak@mmp.plzen-city.cz
Poskytování poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, doprovázení rodin s dětmi
v NRP.
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Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Balbínova 59/1, 339 01 Klatovy, 376 326 106, vitkova@muss.ktnet.cz
Posláním organizace je následná podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči.

Rodinná poradna Domažlice
Branská 5, 344 01 Domažlice, 379 724 258
Posláním organizace je následná podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Plzeň
Klatovská 90, 301 00 Plzeň, 378 037 610, prochazkova@muss.plzen-city.cz
Posláním organizace je následná podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči.

Praha
DOM
Braunerova 22 180 00 Praha 8, 283 840 795, dom.os@tiscali.cz
www.dom-os.cz
Posláním organizace je podporovat mladé lidi, kteří vstupují do života bez rodinného
zázemí, tak, aby se naučili žít úspěšně mezi lidmi. Kromě domů na půli cesty a návazných
samostatných bytů realizuje i další projekty zaměřené na přípravu nezaměstnaných
mladých lidí pro úspěšný vstup na trh práce, podporované či přechodné zaměstnávání,
kontaktování a poskytování poradenství a terapeutické podpory mladým lidem ohroženým
sociálním vyloučením a vzdělávání pracovníků ve výše uvedených oblastech.

Fond ohrožených dětí, o.s.
Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1, 224 236 655, fod@fod.cz
www.fod.cz
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Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.

Natama, o.s.
Orlická 9, 130 00 Praha 3, 222 733 307, info@natama.cz
www.natama.cz
Sdružení se zaměřuje na vyhledávání a přípravu nových pěstounských rodičů, odborné
provázení pěstounských a osvojitelských rodin a poradenskou a terapeutickou práci
s dětmi a s rodinami. Věnuje se také rozšiřování znalostí, zkušeností, vědeckých
poznatků a dobré praxe pěstounské péče.

Středisko náhradní rodinné péče
Jelení 91, 118 00 Praha 1, 233 356 701, info@nahradnirodina.cz
www.nahradnirodina.cz
Sdružení pomáhá opuštěným dětem se zvláštními zdravotními a sociálními potřebami
a novým náhradním rodinám již 13 let. Uskutečňuje dva základní programy: 1. Rozvoje
náhradní rodinné péče 2. Pomoci dětem z dětských domovů, které obsahují několik
projektů. Odborně zajišťuje tři celorepublikové poradny pro NRP, zajišťuje psychosociální
poradenství pro zájemce a žadatele o NRP, pro náhradní rodiny a pro děti žijící mimo
vlastní rodinu. Doprovází žadatele i nové náhradní rodiny a poskytuje jim dlouhodobé
poradenství, včetně terénní sociální práce a návštěv přímo v rodinách. Pro žadatele
o NRP a náhradní rodiče organizuje pravidelná setkání s odborníky, kde je také prostor
pro výměnu vlastních zkušeností. Mimo jiné realizuje vzdělávací program Start do života Peníze pro život pro dospívající z dětských domovů. Vytváří nové koncepce péče
o ohrožené děti, podílí se na národních i mezinárodních projektech a výzkumech,
připravuje a zajišťuje dobrovolníky pro práci s dětmi v DD a v klubech náhradních rodičů.
Zajišťuje odborné praxe studentů SŠ a VŠ. Je členem několika národních i mezinárodních
organizací. Vydalo několik odborných publikací o NRP.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Klicperova, 150 00 Praha 5, 731 056 191, klicperova@mcssp.cz
www.mcssp.cz
Poradna také zajišťuje přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči.
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Středočeský kraj
Fond ohrožených dětí, o.s.
S.K.Neumanna 1141, poštovní schránka 19, 266 01 Beroun, 311 626 173,
fod.beroun@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.

Kolpingova rodina Smečno
Wilsonova 585, 274 01 Slaný, 777 558 778, dumrodin@volny.cz
www.dumrodin.cz
Činnost organizace je zaměřena na poskytování široké škály pro-rodinných aktivit
a služeb. Kromě dalších služeb a aktivit realizuje přípravu žadatelů o náhradní rodinnou
péči, pořádá tematická víkendová setkání rodin, poskytuje odlehčovací služby a rodinné
poradenství a pořádá výcviky a semináře pro pracovníky v sociální oblasti se zaměřením
na rodinu.

Občanské sdružení MÁTA - sdružení náhradních rodin Mladoboleslavska
Dražice 114, 294 71Benátky nad Jizerou, 326 316 805, o.s.mata@seznam.cz
o.s.mata.sweb.cz
Cílem občanského sdružení je podpora náhradní rodiny v jejich specifickém úkolu
výchovy a péče přijatých dětí, vyhledávání nových pěstounských rodin, dále pak zaměření
se na problematiku přijatých romských dětí v neromských rodinách, podpora náhradních
rodičů v příbuzenské pěstounské péči, prohloubení přátelských vztahů mezi náhradními
rodiči a posílení kamarádství mezi dětmi. Sdružení organizuje klubovou činnost
a volnočasové aktivity pro děti a mládež v náhradních rodinách, pořádá víkendové pobyty
a zajišťuje přednášky a besedy na vybraná témata.
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ROSA, Středisko pomoci ohroženým dětem
Římská 2846, 272 04 Kladno, 312 267 917, info@spod.cz
www.spod.cz
Středisko ROSA se zaměřuje na komplexní a dlouhodobou psychologickou
a pedagogickou podporu rodin, ve kterých se vyskytnou obtíže z důvodu různého
znevýhodnění. Kromě jiných nabízí organizace služby pro rodiny s dětmi v náhradní
rodinné péči. Cílem je pomoci rodinám s adaptací na novou situaci a v pozdější době
pomáhat se zvládnutím výchovných zvláštností, které adopce či pěstounská péče
přinášejí. Služby zahrnují: psychologickou diagnostiku, speciálně pedagogickou
diagnostiku, psychoterapii, klub náhradních rodin, domácí konzultace, videotrénink
interakcí, hračkotéku a knihovnu.

Rozum a Cit, o.s.
Komenského nám. 1867, 251 01 Říčany, 323 605 782, sluzby@rozumacit.cz
www.rozumacit.cz/os
Sdružení se zaměřuje na pomoc opuštěným a sociálně znevýhodněným dětem
prostřednictvím podpory pěstounských rodin. Mezi hlavní aktivity patří provoz kontaktního
a poradenského centra, organizace setkání pěstounů, odborných seminářů a výtvarných
a arteterapeutických dílen pro děti. Sdružení se chce do budoucna zaměřit na průběžnou
podporu těchto rodin a na další rozšíření služeb.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Žižkovo nám 168/I, 269 01 Rakovník, 313 512 657, r.poradna@quick.cz
www.poradna-rakovnik.cz
Zaměřuje se také na pomoc mládeži odcházející z náhradní rodinné péče.

Ústecký kraj
Centrum pro rodinu Terezín, o.s. - Poradna pro náhradní rodinnou péči
Teplická 3, 412 01 Litoměřice, 731 557 681, santava@cpr-terezin.cz
www.cpr-terezin.cz
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Hlavní náplní činnosti poradny je dlouhodobá komplexní podpora osvojitelských
a pěstounských rodin. Pro tyto rodiny organizuje vzdělávací a zážitkové semináře,
přednášky, víkendové pobyty, pravidelně jednou měsíčně pořádá setkání matek –
osvojitelek a pěstounek s terapeuty, na které navazuje osobní poradenství a arteterapie
pro děti. Dále organizuje vzdělávací semináře pro sociální pracovnice. Nově nabízí
náhradním rodinám doučování dětí v těchto rodinách studenty.

Fond ohrožených dětí, o.s.
Riegrová 5379, 430 02 Chomutov, 474 650 575, fod.chomutov@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.

Fond ohrožených dětí, o.s.
U trati 3, 412 01 Litoměřice, 416 735 551, fod.litomerice@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.

Fond ohrožených dětí, o.s.
Budovatelů 1987, 434 01 Most, 476 700 082, fod.most@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.
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Fond ohrožených dětí, o.s.
Studentská 1044, 438 01 Žatec, 415 714 040, fod.zatec@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.

Můj domov, o.s.
Bechlín 18, 411 86, 416 838 267, sustrovaj@seznam.cz
www.domovbechlin.cz
Sdružení je zřizovatelem zařízení pro výkon pěstounské péče. Zajišťuje jeho provoz
a vyhledává akce pro vzdělávání pěstounů. Jeho cílem je také řešení období po ukončení
pěstounské péče. Prostory jsou využívány jako startovací byty, zejména pro klienty Domu
na půli cesty v Litoměřicích.

Návraty, o.s.
Husova 418, 440 01 Louny, 415 653 667, navraty@centrum.cz
Centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Návraty poskytuje sociálně-právní
poradenství občanům v nepříznivé sociální situaci. Podílí se na přípravě budoucích
pěstounů a osvojitelů.

Slunečnice
Hudečkova 1, 405 01 Děčín 1, 412 512 400, slunecnice@karneval.cz
www.slundecin.org
Organizace se zaměřuje na pomoc lidem s mentálním a tělesným postižením. Buduje
rodinný domov náhradní rodinné péče pro děti s individuálními potřebami, o které se zde
bude starat pěstounský pár. Domov náhradní rodinné péče bude fungovat v rámci
komunitního centra.
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Poradna pro mezilidské vztahy
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem 475 216 504, poradna.ul@centrum.cz
www.poradna.wz.cz
Poradna také zajišťuje přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči a poskytuje jim
poradenství.

Kraj Vysočina
Pěstounské rodiny kraje Vysočina
Na vyhlídce 16, 58601 Jihlava, 603 183 603, coody@centrum.cz
www.pestvys.cz
Organizace pořádá setkání náhradních rodin a další aktivity pro tyto rodiny s dětmi.
Organizuje volnočasové aktivity, tábory a pobyty pro děti v náhradní rodinné péči.

Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, 566 621 404, rodinna.poradna.zr@cmail.cz
www.psychocentrum.cz
Poradna poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče. Poskytuje poradenství
a průběžnou podporu náhradním rodinám a organizuje setkání náhradních rodin
ve spolupráci s KÚ.

Zlínský kraj
Fond ohrožených dětí, o.s.
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, 573 345 555, fod.kromeriz@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
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zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.

Fond ohrožených dětí, o.s.
Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, 577 432 538, fod.zlin@fod.cz
www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným
nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc
náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty,
letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě.

Rodina Sv. Zdislavy
Hutisko-Solanec 395, 756 62, 724 127 500, olga.michutova@seznam.cz
www.rodina-zdislavy.cz
Cílem sdružení je poskytování komplexní pomoci opuštěným dětem a výstavba domků
pro pěstounské rodiny, které tyto děti přijmou. Sdružení se zaměřuje na vyhledávání
pěstounů. Pěstounským rodinám zajišťuje odbornou péči ve formě psychologické, sociální
i ekonomické podpory. Odborná pomoc a odborné služby jsou poskytovány odborníky
z oblasti psychologie, pedagogiky, sociální péče aj. se speciálním zřetelem
na problematiku náhradní rodiny.

Charita Zlín
Burešov 4886, 760 01 Zlín, 577 224 050, zlin@charita.cz
www.zlin.caritas.cz
Poradenství a edukativní programy pro obyvatele Domu na půli cesty Zlín.

Občanská poradna Strop
Dlouhá 2699, 760 01 Zlín, 571 110 896, nrp@strop-zlin.cz
www.strop-zlin.cz
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Kromě běžného poradenství v rámci činnosti občanských poraden se specializuje
na náhradní rodinnou péči. Nabízí v této oblasti poradenské a vzdělávací služby
pro osvojitele, pěstouny a zájemce o náhradní rodinnou péči.
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