Seznam zařízení vykonávajících sociálně – právní ochranu na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
Název

Dokořán z. s., Náchod

Oblastní charita Hradec
Králové

Sdružení ozdravoven a
léčeben okresu Trutnov

Rozsah činnosti
1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§6)
2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
3. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
4. Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti
5. Zřizování a provozování výchovně-rekreačních táborů pro děti

Kontaktní informace
sídlo a místo výkonu:
Komenského 577, 547 01 Náchod
tel.: 491 422 368, 774 492 182
e-mail: dokoran.nachod@seznam.cz
web: www.dokoran.eu

1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§6)
2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
3. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
4. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů
související s péčí o dítě a jeho výchovou

sídlo:
Velké náměstí 34, 500 03 Hradec Králové
místo výkonu:
Domov pro matky s dětmi, Velká 7, 503 41 HK
tel.: 495 221 810, 777 737 611
e-mail: ochhk@caritas.cz
web: www.charitahk.cz

1. Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
2. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
3. 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
4. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
5. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
6. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů
související s péčí o dítě a jeho výchovou
7. Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku (podle § 31 a 32)
8. Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

sídlo:
Procházkova 818, 541 01 Trutnov
místo výkonu:
Procházkova 818, 541 01 Trutnov
ZDVOP při Dětském centru, R. A. Dvorského
1710, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
ZDVOP při Dětské ozdravovně Království,
Nemojov 150, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 397 543 – Ozdravovna Království
tel.: 603 518 092
tel.: 499 622 280 – Dětské centrum Dvůr Králové
nad Labem

Pozastavena činnost od 30. 6. 2017 !!

e-mail: ozdravovna.k@seznam.cz,
zd.mala@iol.cz
web: www.ozdravovnakralovstvi.cz,

www.detskecentrumdk.cz
www.riaps@riaps.cz
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Sdružení ozdravoven a
léčeben okresu Trutnov

9.
10.
1.
2.
3.

PROSTOR PRO o. p. s.,
Hradec Králové
4.
5.
6.
1.
2.
3.
SALINGER z. s., Hradec
Králové

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti
Zřizování a provozování výchovně-rekreačních táborů pro děti
Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§6)
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
související s péčí o dítě a jeho výchovou
Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku (podle § 31 a 32)
Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti
Zřizování a provozování výchovně-rekreačních táborů pro děti
Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§6)
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů
související s péčí o dítě a jeho výchovou
Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32)
Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti
Převzetí zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se
osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak
zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče
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
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž
pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při

sídlo a místo výkonu:
Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové
tel.: 495 262 202
e-mail: info@prostorpro.cz
web: www.prostorpro.cz

sídlo:
Gočárova třída 760, 500 02 Hradec Králové
místa výkonu:
NZDM Modrý pomeranč, Formánkova 437/39,
500 11 Hradec Králové a Selicharova 1420/3,
500 12 Hradec Králové
Stopa čápa – tř. Karla IV. 1222, 500 02 Hradec
Králové
KC Síťovka, Gočárova třída 1620, 500 02 Hradec
Králové
KC Zip, Pospíšilova 698/17, 500 03 Hradec
Králové
Triangl, tř. Karla IV. 1222, 500 02 Hradec
Králové
Centrum přátelské rodině Budulínek,
tř. Karla IV. 1283/28, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 267 249, 774 416 177
e-mail: info@salinger.cz
web: www.salinger.cz
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SALINGER z. s., Hradec
Králové

11.

12.

1.
2.
3.
4.
Začít spolu z. s., Broumov
5.
6.
7.
8.

Farní charita Náchod

výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče;
pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba
povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout
Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit
péči v náhradním prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení,
a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo
pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností
Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§6)
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů
související s péčí o dítě a jeho výchovou
Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32)
Zřizování a provozování výchovně-rekreačních táborů pro děti
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
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

1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§6)
2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
3. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově
a při vzdělávání a při péči o dítě zdravotně postižené
4. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů
související s péčí o dítě a jeho výchovou

sídlo:
Soukenická 16, 550 01 Broumov
místo výkonu:
Soukenická 16 550 01, Broumov
tel.: 491 616 028, 608 784 332
e-mail: info@zacit-spolu.cz
web: www.zacit-spolu.cz

sídlo:
Mlýnská 189, 547 01 Náchod
místo výkonu:
Sv. ANNA Domov pro matky s dětmi, Borská
616/621, 547 01 Náchod
tel.: 491 423 710
e-mail: charita.nachod@mybox.cz
web: www.charitanachod.cz
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Farní charita Náchod

Centrum sociální pomoci a
služeb o. p. s., Hradec
Králové

5. Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32)
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. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
4. 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
5. 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 do pěstounské péče

sídlo:
Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové
místa výkonu:
Manželská a rodinná poradna, Divišova ul. 829/2,
500 02 Hradec Králové
Manželská a rodinná poradna, Denisova 585, 506
01 Jičín
Manželská a rodinná poradna, Hálkova 432, 547
01 Náchod
Manželská a rodinná poradna, Javornická 1501,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 495 272 242 - centrála
tel.: 495 265 015, 607 248 533 – poradna HK,
tel.: 493 522 811, 606 963 057 – poradna Jičín
tel.: 491 426 128, 491 427 695, 728 934 183 –
poradna Náchod
tel.: 494 534 204, 604 406 439 – poradna
Rychnov nad Kněžnou
e-mail: poradna.hk@gmail.com,
poradna.jc@seznam.cz,
rod.poradna@csps-hk.cz
psychologie.rk@seznam.cz
web: www.csps-hk.cz
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Oblastní charita Jičín

Most k životu o. p. s.,
Trutnov

1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§6)
2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
3. Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32)

sídlo:
Na Jihu 553, 506 01 Jičín
místa výkonu:
Centrum SASanka, Na Jihu 533, 506 01 Jičín
Centrum SASanka, Vrchlického 824, 506 01 Jičín
Centrum SASanka, K.H. Borovského 99, 507 03
Vysoké Veselí
Centrum SASanka, Hilmarova 86, 507 32,
Kopidlno
tel.: 605 512 429
e-mail: rejlek@charitajicin.cz,
reditel@charitajicin.cz
web: www.jicin.charita.cz

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
související s péčí o dítě a jeho výchovou
4. Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32)
5. Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti
6. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
7. 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
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

sídlo a místo výkonu:
Šikmá 300, 541 03 Trutnov
tel.: 499 841 998
e-mail: most.k.zivotu@volny.cz
web: www.mostkzivotu.cz

ZRUŠENO POVĚŘENÍ K VÝKONU
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
K 22. 2. 2018 !!
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Domeček z. s., Hradec
Králové

KRC Sedmikráska, Hradec
Králové

Farní charita Dvůr Králové
nad Labem

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
související s péčí o dítě a jeho výchovou
4. Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32)
1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§6)
2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
3. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
4. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů
související s péčí o dítě a jeho výchovou
1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle 47b
2. 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
3. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo
pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností
4. Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit
péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo
osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností

sídlo:
Piletická 38/35, 500 03 Hradec Králové
místo výkonu:
ZŠ Sever, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové
tel: 604 717 935
e-mail: domecek.hk@seznam.cz
hankaheger@tiscali.cz
web: www.mcdomecek-hk.webnode.cz
sídlo a místo výkonu:
Zieglerova 230, 500 02 Hradec Králové
tel.: 775 989 270
e-mail: sedmikraskahk@volny.cz
web: www.sedmikraskahk.cz

sídlo:
Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové n. L.
místa výkonu:
Palackého 99, 544 01 Dvůr králové nad Labem,
nám. T. G. Masaryka 40, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem, Erbenova 2355, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem
tel.: 491 616 381, 734 435 102
e-mail: reditel@charitadk.cz
web: www.dk.charita.cz
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1. Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti

sídlo a místo výkonu:
Komenského 39, 517 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 728 939 412
e- mail: od5k10@seznam.cz,
web: www.od5k10.cz

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
související s péčí o dítě a jeho výchovou
4. 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
5. 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

sídlo:
Drahoš 3, Holice
místo výkonu:
Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové
tel.: 605 714 948
e-mail: lubomir.hadas@seznam.cz

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
související s péčí o dítě a jeho výchovou
4. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování
poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli

sídlo:
Drahoš 3, Holice
místo výkonu:
Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové
tel.: 732 964 601
e-mail: julie.hadasova@seznam.cz

Občanské sdružení OD5K10,
Rychnov n. Kněžnou

MUDr. Lubomír Hadaš

MUDr. Julie Hadašová
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5.

1.
2.
3.
4.

5.
Centrum pěstounských
rodin, z. s., Hradec Králové

6.

7.

8.
9.

10.

nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti
s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
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
Vyhledávání dětí, na které se SPOD zaměřuje (§6)
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32)
Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo
pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností
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
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b,
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
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

sídlo:
Štefánikova 379, 500 11 Hradec Králové
místo výkonu:
U Náhona 329/18, 503 Hradec Králové
tel.: 604 368 072
e-mail: info@pestounskerodiny.cz
web: www.pestounskerodiny.cz
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Podzámčí, agentura podpory
rodin a služeb, o. p. s.,
Chlumec nad Cidlinou

Oblastní charita Trutnov

1. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
2. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
3. 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
4. Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
5. Zřizování a provoz odborného poradenství pro péče o děti
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
1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§6)
2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
3. Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
4. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
5. Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32)
6. Zřizování a provozování výchovně-rekreačních táborů pro děti
7. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b

sídlo:
Žíželická 92/III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
místo výkonu:
U Starého hradu 23/1, 503 51 Chlumec nad
Cidlinou
tel.: 604 240 344
e-mail: podzamci@seznam.cz,
daniela.luskova@seznam.cz
web: www.podzamci.cz
3

sídlo:
Dřevařská 332, 541 03 Trutnov
místo výkonu:
Školní 13, 541 03 Trutnov
tel.: 499 817 366, 777 736 071- centrála
tel.: 737 333 665 – MAJÁK (centrum pro
pěstounské rodiny)
tel.: 732 280 054 – ZVONEK (sociálně
aktivizační služby)
e-mail: oblastni.charita.trutnov@seznam.cz
web: www.trutnov.charita.cz
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Oblastní charita Trutnov

3K-centrum, o. s., Trutnov

Centrum psychologické
podpory, z. s., Dolní Branná

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
9. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo
pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností
10. 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

1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
2. 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

sídlo a místo výkonu:
V Domcích 104, 541 03 Trutnov
tel.: 608 83 93 92
tel.: 603 11 26 40
e-mail: 3K-centrum@email.cz
web: www. 3k-centrum.webnode.cz

1. Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32)
2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
3. Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
4. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

sídlo a místo výkonu:
Komenského 1248, 543 01 Vrchlabí
tel.: 731 472 890
tel.: 734 708 449
tel.: 603 745 282
e-mail: cpp@poradna-vrchlabi.cz
web: www.poradna-vrchlabi.cz
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Nomia, z. ú. Hradec Králové

Diamant, podporujeme
náhradní rodiny srdcem, z.
s., Jaroměř

1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§ 6)
2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
3. Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32)

sídlo:
třída E. Beneše 575, 500 12 Hradec Králové
místa výkonu: třída E. Beneše 575, 500 12
Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 762, 500 02
Hradec Králové
tel.: 606 824 104
e-mail: poradna@nomiahk.cz
web: www.nomiahk.cz

1. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
2. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
3. 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
4. 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 související s osvojením
dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
5. 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
6. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo
pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností

sídlo:
Svatopluka Čecha 677, 551 01 Jaroměř
místo výkonu:
Jiráskova 385, 551 01 Jaroměř
tel: 739733636
e-mail: info@diamant-kralovehradecky.cz
web: www.diamant-kralovehradecky.cz
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Aufori, o. p. s., Hradec
Králové

1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§ 6)
2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
3. Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32)
4. Zřizování a provozování výchovně-rekreačních táborů pro děti

sídlo a místo výkonu:
Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec
Králové
tel: 774 855 749
e-mail: aufori@gmail.com
web: www.aufori.cz

Most ke vzdělání – Bridge to
education, o.s.

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
2. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově
a při vzdělávání a při péči o dítě zdravotně postižené
3. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů
související s péčí o dítě a jeho výchovou
4. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo
pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností
5. Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti
6. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§6)
7. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a
předcházení
jejich vzniku podle (§ 31a 32)
8. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle 47b
9. 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
10. 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
11. Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit
péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo

sídlo:
Benecko 202, 512 37 Benecko
tel.: 602 209 626
e-mail: hajek@mostkevzdelani.eu
web: www.mostkevzdelani.eu

Rozhodnutí vydáno
v Libereckém kraji s místem
výkonu SPOD
Turnov, Semily, Vrchlabí,
Trutnov

místo výkonu:
Centrum dar
sídlo: Pražská 1548, 543 01 Vrchlabí
e-mail: maslo@mostkevzdelavani.eu
web: www.centrumdar.cz
Terénní služba Trutnov
sídlo: Pražská 59, 541 03 Trutnov
e-mail: hofmanova@mostkevzdelavani.eu
web: www.centrumdar.cz
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Děti patří domů z. s.,
Svitavy
Rozhodnutí vydáno
v Pardubickém kraji
s místem výkonu SPOD také
v Královéhradeckém kraji

Šťastný domov o. p. s.,
Kostelec nad Orlicí
Rozhodnutí vydáno
v Pardubickém kraji
s místem výkonu SPOD také
v Královéhradeckém kraji

osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností
1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle 47b
2. 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
3. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo
pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností
1. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených
na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů související
s péčí o dítě a jeho výchovou
2. Zřizování a provozování výchovně-rekreačních táborů pro děti
3. Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32)

sídlo a místo výkonu:
Nám. Míru 28, 568 02 Svitavy
tel.: 607 445 250
e-mail: detipatridomu@gmail.com
web: www.detipatridomu.cz

sídlo a místo výkonu:
Líšnice 205, 561 84 Líšnice
tel.: 608428282
e-mail: ivakaplanova@seznam.cz
web: www.stastny-domov.cz

