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1.
Mateřská a rodinná centra,
centra pro rodinu
a kluby maminek
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Centrum Duháček, z.s.

Mateřské a mezigenerační centrum Duhový ráj
právní subjektivita

spolek

IČ

22865021

adresa

Okružní 1, 638 00 Brno

telefon/fax

774 132 588

e-mail

zdenka@duhovyraj.cz

www stránky

www.duhovyraj.cz

popis činnosti

Duhový ráj je dětská herna a kavárna v Brně. Jsme místem, kde si
rodiče mohou odpočinout a relaxovat v prostředí útulné kavárny,
zatímco jejich děti si pohrají v kolektivu svých vrstevníků.
Naše centrum je ideální prostředí pro setkávání, vzdělávání, nalezení přátel, sdílení radostí i starostí, které jsou součástí péče o děti.
Celý prostor se skládá z velké herny, kavárny, tělocvičny, výtvarné dílny a venkovní zahrádky s pískovištěm. Herna je vybavená
spoustou hraček, domečkem se skluzavkou, bazénkem s balónky
a didaktickými pomůckami. Nabízíme také spoustu zajímavých
jednorázových i pravidelně se opakujících programů pro celé rodiny
(děti, rodiče i prarodiče). Poskytujeme hlídání dětí, organizujeme
příměstské tábory, divadelní představení a další.

cílová skupina

rodiče s dětmi, široká veřejnost

bezbariérový přístup

ano

Klub Kamínek

Sbor Církve bratrské v Brně – Betanie

4

právní subjektivita

církev a náboženská společnost

IČ

26521148

adresa

Kamenná 1, Brno

telefon/fax

730 575 418

e-mail

zaneta.dvorackova@gmail.com

www stránky

http://www.betanie.cz/aktivity/klub-kaminek.php

popis činnosti

Klub Kamínek je dětský klub pro rodiče s dětmi ve věku 1 až 6+ let.
S využitím prvků Montessori pedagogiky se snažíme vytvářet
příjemné, tvořivé a inspirativní prostředí, které podporuje rozvoj
dětské osobnosti.
Pro rodiče nabízíme přátelské prostředí ke sdílené radosti i starosti
rodičovského života a nově chystáme vzdělávací semináře či relaxační výtvarné tvoření.

cílová skupina

rodiče s dětmi od 1–6 let

bezbariérový přístup

ne

Odbor zdraví

Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno
právní subjektivita

spolek

IČ

22876430

adresa

Vrchlického sad 4, 602 00 Brno

telefon/fax

731 705 364

e-mail

info@materinka-brno.cz

www stránky

www.montessori-skolka-brno.cz

popis činnosti

Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno je první zdravá školka
s montessori programem v České republice. Nabízíme ucelený systém péče a vzdělávání dětí vycházející z projektu Škola podporující
zdraví a Montessori pedagogiky. Přijďte za námi do Mateřinky Brno.
V naší školce vyrůstají šťastné děti připravené do praktického života
a s chutí dále rozvíjet svoji jedinečnost. Mateřinka Brno je rozdělená
na Dětskou skupinu, Mateřskou školu a Rodinné centrum. Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno je místem, kde se mohou
vzájemně setkávat matky, otcové a jejich děti a rodiny bez rozdílu
věku, zdravotního stavu, sociálního postavení a národnosti. Kde
mohou nalézt inspiraci, poznatky, přátele a podporu pro spokojený
rodinný život.

cílová skupina

rodiče s dětmi, nastávající maminky, celé rodiny, děti, dospělí

bezbariérový přístup

ne

1

Mateřské centrum Loučka, z.s.
právní subjektivita

spolek

IČ

22749144

adresa

Hlinky 78, 603 00 Brno

telefon/fax

777 827 781

e-mail

info@vytvarnadilnaloucka.cz

www stránky

www.vytvarnadilnaloucka.cz

popis činnosti

Mateřské centrum nabízí nejrůznější kroužky a dílničky pro rodiče
s dětmi a jiné pravidelné nebo jednorázové kurzy. Vítáme i návštěvy
bez nutnosti účastnit se programu dle rozvrhu. Děti si mohou
pohrát v dětském koutku, vybrat tvoření ze stálé nabídky výrobků
nebo zahrát společenskou hru. Organizace nabízí hlídání dětí ve
dvou dětských skupinách a organizuje příměstské tábory.

cílová skupina

rodiny s dětmi, dospělí, senioři

bezbariérový přístup

ne (místo pro kočárky pod schody)

Katalog prorodinných organizací a služeb ve městě Brně

5

1

Mateřské centrum Kuřátka
právní subjektivita

spolek

IČ

68730161

adresa

sídlo: Malinovského nám. 5,
provozovna: Poštovská 1, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

724 229 321

e-mail

kuratka@kuratka.com

www stránky

www.kuratka.com

popis činnosti

Klubovna pro maminky, dětská herna a atelier pro tvořivé ručičky je otevřen v samotném srdci Brna pro všechny, kteří se chtějí
pobavit ve všední dny v dopoledních hodinách 9–13 hod. Mateřské centrum Kuřátka dále připravuje nedělní akce celoměstského
charakteru pro celé rodiny – Kočárkové a koloběžkové závody,
Barevnější svět, Hledání pokladu, Šikuláda a další. Připravuje také
akce na podporu a rozvoj talentů – soutěžní přehlídku ve zpěvu Lidový Skřivánek, projektovou soutěž Příroda a děti a také organizuje
volnočasové aktivity pro děti v odpoledních hodinách – Dramatické
studio, Přírodovědný kroužek, Hrátky s hrou atd.

cílová skupina

rodiny s dětmi

bezbariérový přístup

ne

Rodinné centrum Matáta

6

právní subjektivita

spolek

IČ

65765338

adresa

Horácké nám. 12, 612 00 Brno
Pobočka Husovice: Dukelská třída 9, 614 00 Brno

telefon/fax

605 243 249

e-mail

jitka@matata.cz

www stránky

www.rcmatata.weebly.com

popis činnosti

Rodinné centrum Matáta nabízí dopolední hernu s programem pro
nejmenší (cvičení dětí, tvořeníčko, cvičení pro kojence), odpolední
hernu a kroužky pro děti a řadu mimořádných akcí (sportovní dny,
tvořivé dílny pro dospěláky, letní dovolenou, divadelní představení,
vánoční jarmárek, atp.). Mimořádné akce jsou programově i časově
nastaveny tak, aby vybízely k účasti celé rodiny – neizolovaly tatínky
od světa maminek a dětí.

cílová skupina

rodiny s dětmi

bezbariérový přístup

do centra ano (lze najet s kočárkem, vozíčkem), do herny ne

Odbor zdraví

Rodinné centrum PASTELKA z.ú.
právní subjektivita

ústav

IČ

26623765

adresa

Nám. Karla IV 4, 628 00 Brno-Líšeň

telefon/fax

725 816 804

e-mail

info@pastelka.net

www stránky

www.pastelka.net

popis činnosti

Provozujeme rodinné centrum s volnočasovými, vzdělávacími
a poradenskými aktivitami, školku (Dětská skupina Školka Pastelka)
a jesle (MikroPastelka). Organizujeme nebo spoluorganizujeme
jednorázové komunitní akce pro rodiny a širokou veřejnost.

cílová skupina

děti, rodiče, senioři, rodiny

bezbariérový přístup

V RC a ve školce ne. V jeslích ano.

1

Mateřské centrum Sedmikráska Brno z.s.
právní subjektivita

spolek

IČ

27001636

adresa

Oblá 51, 634 00 Brno-Nový Lískovec

telefon/fax

773 907 909

e-mail

mcsedmikraska@volny.cz

www stránky

www.mcsedmikraskabrno.cz

popis činnosti

Nabízíme celotýdenní program v příjemném a udržovaném prostředí našeho centra zaměřený na pravidelné volnočasové aktivity
(pohybové, tvořivé,hudební, taneční, relaxační, jazykové...). Mimo
tyto aktivity – v prac. dny: 8.30–12.30 hod. – funguje volná herna
a činnost Kontaktního a informačního centra (zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny). Jsme také místem Family
Point. Dále realizujeme jednorázové aktivity různého charakteru
(vč. příměstských táborů pro děti) a vzdělávací aktivity směřující
ke zvyšování rodičovských kompetencí. Prostory centra můžete
soukromě využít k oslavě dětských narozenin i jiných aktivit, které
nejsou v rozporu s naším posláním. Snažíme se být místem pro
šťastnější rodinu.

cílová skupina

rodiče s dětmi, děti bez asistence rodičů, nastávající rodiče

bezbariérový přístup

ano
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Dětský klub Medlánci
právní subjektivita

spolek

IČ

22723358

adresa

Kytnerova 17, 621 00 Brno

telefon/fax

607 185 537

e-mail

medlanci@gmail.com

www stránky

www.medlanci.cz

popis činnosti

Programová náplň:
• Klubík Rosnička – pobyt dětí bez rodičů (každý všední den
od 8.30–12.30 hod.);
• Klubíky pro děti s rodiči – cílem je, aby se rodiče a děti měli možnost blíže seznámit, pohrát si, zacvičit a získat tak sociální vazby
přímo v místě svého bydliště;
• Kroužky a další volnočasové aktivity pro děti a dospělé.

cílová skupina

děti i dospělí

bezbariérový přístup

ano

Spolek Čiperové z.s.

8

právní subjektivita

spolek

IČ

6280005

adresa

Vranovská 93, Brno Husovice

telefon/fax

601 308 738

e-mail

info@ciperove.com

www stránky

www.ciperove.com

popis činnosti

Jsme spolek pro všechny čiperné dětičky, holčičky i chlapečky,
maminky i tatínky, babičky i dědečky! Naším hlavním cílem je
nabídnout všem těmto kategoriím možnost trávit volný čas aktivně
v rámci svých možností, hravě, zdravě, v souladu s přírodou a úctou
ke své rodině.

cílová skupina

od 3 měsíců do 99 let

bezbariérový přístup

ano

Odbor zdraví

Mateřské výchovně vzdělávací centrum Zdravá
školička
právní subjektivita

zřízovatel: zapsaný spolek Cesta pro děti, z.s.

IČ

22743448

adresa

Fryčajova 117, Brno 614 00

telefon/fax

604 212 719

e-mail

zdravaskolicka@seznam.cz

www stránky

www.zdravaskolicka.eu

popis činnosti

Organizace poskytuje široké spektrum služeb nejen rodinám
s dětmi, ale i jednotlivcům, párům či skupinám; každému, kdo má
zájem se vzdělávat, rozvíjet svoje schopnosti, pěstovat své koníčky,
setkávat se s lidmi stejných zájmů, aktivně trávit volný čas a dobře
se pobavit. Hlavní náplní spolku je provozování Zdravé školičky s celodenní výchovně vzdělávací péčí o předškolní děti ve věku 2–7 let.
Kromě toho spolek nabízí velký výběr zájmových kroužků pro všechny věkové kategorie. Dále zajišťuje program až do večerních hodin
pro děti 1. stupně ZŠ Hamry, Brno s vyzvednutím dětí ze školy po
skončení provozu družiny. Rodiče si také mohou vybrat příměstský
tábor pro svého školáka v době podzimních, jarních či letních prázdnin, zúčastnit se výletu, besedy nebo odborného semináře na různá
témata nejen z oboru rozvoje osobnosti. Spolek také organizuje
rukodělné dílničky, různá sportovní utkání a spoustu dalších zajímavých aktivit podporujících zdravý životní styl.

cílová skupina

děti a jejich rodiny, všichni lidé se zájmem vzdělávat a rozvíjet se

1

Soběšice dětem
právní subjektivita

spolek

IČ

27008061

adresa

Zeiberlichova 53, 644 00 Brno-Soběšice

telefon/fax

737 362 252

e-mail

sobesicedetem@post.cz

www stránky

www.sobesicedetem.cz

popis činnosti

Cílem organizace je podporovat rozvoj volnočasových aktivit na území Brno-Soběšice. Několikrát za rok pořádá hry pro rodiče s dětmi
v okolí Soběšic; ve spolupráci s místní ZŠ každoročně na konci
prázdnin organizuje akci Vítání prvňáčků; provozuje klub maminek
Klubíčko.

cílová skupina

rodiče s dětmi do 10 let

bezbariérový přístup

ne
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Dětské centrum RITANY z.s.
právní subjektivita

spolek

IČ

5043131

adresa

Kotlanova 2157/2, 628 00 Brno

telefon/fax

605 251 443

e-mail

dcritany@gmail.com

www stránky

www.ritany.cz

popis činnosti

Dětské centrum Ritany se věnuje volnočasovým aktivitám pro
děti i celé rodiny. Celoročně pořádáme cvičení pro rodiče s dětmi
od 1 roku do 3 let. Pro školní děti nabízíme jednodenní či vícedenní
pobyty v přírodě, o letních prázdninách stanový tábor. Pro rodiny
s dětmi organizujeme týdenní zimní pobyty s výukou lyžování pro
děti i dospělé.

cílová skupina

Rodiče s dětmi, celé rodiny, děti, dospělí

bezbariérový přístup

ne

Lužánky – středisko volného času, Lidická 50, Brno

Klub maminek Barvínek – při SVČ Linka

10

právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

401803

adresa

pracoviště Linka, Kosmonautů 4, 625 00 Brno Starý Lískovec

telefon/fax

547 223 074

e-mail

linka@luzanky.cz

www stránky

www.luzanky.cz, www.linka.luzanky.cz

popis činnosti

Rodiče s dětmi společně malují a tvořivě pracují, cvičí pohybové hry.

cílová skupina

rodiče s dětmi (2–5 let)

bezbariérový přístup

ne

Odbor zdraví

Klub maminek Kaštánek
právní subjektivita

neuvedena

IČ

neuvedeno

adresa

Odbojářská 2, 635 00 Brno-Bystrc (Společenské centrum)

telefon/fax

neuvádí

e-mail

kastanekbystrc@seznam.cz

www stránky

www.kastanekbystrc.webnode.cz

popis činnosti

Prostor pro děti a jejich maminky, babičky i jiné rodinné příslušníky.
Klub je otevřen většinou v úterý (změny viz webové stránky Klubu)
od 9.30 do 11.30 hod., a to nejen pro maminky z Bystrce. Každé
setkání má své téma, kterému se přizpůsobí rozcvička, hry, výtvarné
tvoření i pohádka. Nesmí chybět ani zpívání a muzicírování. Součástí programu je i svačinka pro děti. Menší děti se zabaví na koberci
plném hraček. Klub také pořádá sezónní akce typu lampiónový
průvod, karneval, vynášení Moreny, pálení čarodějnic, stejně jako
exkurze např. k hasičům, do knihovny apod. Podmínkou účasti
je respektování psaných i nepsaných pravidel klubu. Vstupné 40 Kč
na rodinu.

cílová skupina

maminky na MD s dětmi 1–4 roky

bezbariérový přístup

ano

1

Dětský klub Kamecháček
právní subjektivita

spolek

IČ

01374427

adresa

Kytnerova 17, Brno 621 00

telefon/fax

607 185 537

e-mail

kamechacek@gmail.com

www stránky

www.kamechacek.cz

popis činnosti

• Klubíky pro děti s rodiči – cílem je, aby se rodiče a děti měli možnost blíže seznámit, pohrát si, zacvičit a získat tak sociální vazby
přímo v místě svého bydliště;
• Kroužky a další volnočasové aktivity pro děti a dospělé.

cílová skupina

děti a jejich rodiny
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Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže, Brno-Žabovřesky

Klub maminek
právní subjektivita

školská právnická osoba

IČ

65348702

adresa

Foerstrova 2, 616 00 Brno-Žabovřesky

telefon/fax

541 213 110

e-mail

info@salesianivali.cz, stredisko@brno.sdb.cz

www stránky

brno.sdb.cz

popis činnosti

Aktivity výtvarné, hudební, pohybové, vzdělávací.

cílová skupina

maminky s dětmi

bezbariérový přístup

ano

Klub maminek Krteček
právní subjektivita

neuvedena

IČ

neuvedeno

adresa

Katolický dům, Křivánkovo náměstí 35, 641 00 Brno-Žebětín (z Mendlova nám. bus č. 52)

telefon/fax

723 913 272, 603 527 669

e-mail

pilnam@seznam.cz

www stránky

12

popis činnosti

Nabízíme:
• Společné cvičení rodičů s dětmi – střídáme jednotlivé cviky s říkadly, písničky, hry. Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku a spolupráci mezi matkou a dítětem. Snažíme se o souhru výtvarného,
rytmického a slovního projevu, děti se seznamují ve Vv s různými
materiály, kreslí a společně tvoří z papíru, modelovacích hmot,
přírodnin, keramiky atd.;
• Cvičení na overballech;
• Masáže dětí i maminek;
• Relaxační techniky;
• Cvičení na nářadí – to vše s přihlédnutím k možnostem dětí.
Setkání provází maňásek;
• Přednášky a besedy na různá témata;
• Společné výlety;
• Zapůjčení literatury.

cílová skupina

od 1 roku do 7 let

bezbariérový přístup

ne

Odbor zdraví

Lužánky – středisko volného času, přísp. organizace

Klub maminek při SVČ Legato
právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

401803

adresa

SVČ Lužánky, pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno-Kohoutovice

telefon/fax

739 214 558

e-mail

legato@luzanky.cz

www stránky

www.legato.luzanky.cz, www.luzanky.cz

popis činnosti

Výměna zkušeností s výchovou dítěte, výtvarné programy, cvičení,
zpívání, vyprávění a dramatizace pohádek. Tvorba programu je společným dílem maminek. Klubovna je vybavena hračkami, sportovním nářadím i náčiním a výtvarnými potřebami.

cílová skupina

maminky s dětmi na mateřské dovolené

bezbariérový přístup

ano

1

Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části
Brno-Vinohrady, přísp. organizace

Klub maminek při pobočce Domeček
právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

400912

adresa

Valtická 23, 628 00 Brno-Vinohrady

telefon/fax

544 216 684

e-mail

domecek@vinohrady.brno.cz, kvic@vinohrady.brno.cz

www stránky

www.kvicvinohradybrno.cz, www.domecekvinohradybrno.cz

popis činnosti

Klub maminek – činnost dopoledne 1x týdně – dílny, cvičení, besedy.

cílová skupina

děti od 6 měsíců – dospělí

bezbariérový přístup

ano
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1

Sbor Církve bratrské v Brně

Klub maminek
právní subjektivita

církevní právnická osoba

IČ

65760735

adresa

Kounicova 272/15, 602 00 Brno-Veveří

telefon/fax

530 342 302

e-mail

brno.kounicova@cb.cz

www stránky

www.cb.cz/brno

popis činnosti

Přednášky pro maminky, týkající se výchovy dětí, manželství, víry,
rukodělná činnost.

cílová skupina

maminky na mateřské dovolené s dětmi

bezbariérový přístup

ne

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, přísp. organizace,
pracoviště Sluníčko

Klub maminek

14

právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

44993439

adresa

Tuháčkova 39, 617 00 Brno-Komárov

telefon/fax

775 739 803, 539 085 765

e-mail

slunicko@junior.cz

www stránky

www.helceletka.cz

popis činnosti

Výtvarná činnost, angličtina, cvičení, keramika.

cílová skupina

maminky s dětmi na mateřské/rodičovské dovolené

bezbariérový přístup

ano

Odbor zdraví

SALESKO – Salesiánské středisko mládeže, dům dětí a mládeže,
Brno-Líšeň

1

Klub rodičů a dětí
právní subjektivita

školská právnická osoba

IČ

65348699

adresa

Kotlanova 13, 628 00 Brno-Líšeň

telefon/fax

544 232 641

e-mail

info@salesko.cz

www stránky

www.salesko.cz

popis činnosti

• Předškoláček – pohybové a tvořivé aktivity pro děti 4–6 let bez
účasti rodičů;
• Salíček – hry a cvičení dětí a rodičů;
• Barvínek – tvoření dětí i rodičů;
• Zpívanky – zpívání dětí i rodičů;
• Cvičení rodičú s dětmi;
• Všeználek – miniškolka;
• Tvořivá dílna pro dospělé;
• Tábory a pohybové akce pro rodiny s malými dětmi.

cílová skupina

děti a mládež, maminky s dětmi, široká veřejnost

bezbariérový přístup

ano

Lužánky – středisko volného času, Lidická 50, Brno

Klub pro rodiče s dětmi od 0 do 3 let při SVČ Lány
právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

401803

adresa

pracoviště Lány, Lány 3, 625 00 Brno-Bohunice

telefon/fax

547 240 937, 734 756 068

e-mail

lany@luzanky.cz

www stránky

www.luzanky.cz, lany.luzanky.cz

popis činnosti

• Baby klub – pro maminky s dětmi od 0,5 do 3 let;
• Maceška – dopolední program pro děti bez doprovodu rodičů,
dopolední a odpolední volné herny pro maminky s dětmi, odpolední herna – program pro děti bez rodičů;
• Kroužky pro děti a mládež;
• Pobytové akce a tábory (i příměstské).

cílová skupina

maminky s dětmi

bezbariérový přístup

ne
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1

Leona Němcová

Krůčky dětství
Rodinný dětský klub s prvky Montessori
právní subjektivita

fyzická osoba

IČ

03021271

adresa

Říčanská 5, 635 00 Brno

telefon/fax

607 560 067

e-mail

kruckydetstvi@seznam.cz

www stránky

www.kruckydetstvi.cz

popis činnosti

Hlídání dětí: děti od 1,5roku v čase 8.30–12.30hod.
Pracovny s prvky Montessori: jsou vedeny v připraveném prostředí,
které je uzpůsobeno dětem a jejich potřebám. Děti pracují zejména
s aktivitami praktického života (např. třídění, přesýpání, přelévání,
zametání atd.) a smyslové výchovy (rozvíjení smyslů). Probíhají
jednou týdně.
Kroužky – přehled aktuálních kroužků naleznete na našem webu

cílová skupina

Rodiny s dětmi do 4let

Lužánky – středisko volného času, Lidická 50, Brno

Obláček – Klub pro rodiče s dětmi při SVČ Lyska

16

právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

401803

adresa

pracoviště Lyska, Oblá 51c, 634 00 Brno-Nový Lískovec

telefon/fax

734 756 064

e-mail

lyska@luzanky.cz

www stránky

www.luzanky.cz, www.lyska.luzanky.cz

popis činnosti

Klub Obláček pro maminky dětmi. Společné tvoření a cvičení.

cílová skupina

maminky s dětmi

bezbariérový přístup

ano

Odbor zdraví

Klub Kamínek
právní subjektivita

nezisková organizace

IČ

65349547

adresa

Kamenná 1, 639 00 Brno

telefon/fax

777 954 299

e-mail

petra.havlicko@seznam.cz

www stránky

www.betanie.cz

popis činnosti

Klub Kamínek je dětský klub pro rodiče s dětmi ve věku 3 až 6 let.
S využitím prvků Montessori pedagogiky se snažíme vytvářet
příjemné, tvořívé a inspirativní prostředí, které podporuje rozvoj
dětské osobnosti. Nutné se předem přihlásit.

cílová skupina

rodiny s dětmi

bezbariérový přístup

ne

1

Centrum naděje a pomoci
právní subjektivita

spolek

IČ

60553626

adresa

Vodní 13, 602 00 Brno-Staré Brno

telefon/fax

543 331 470–2, 543 254 891

e-mail

cenap@cenap.cz

www stránky

www.cenap.cz

popis činnosti

Spolek CENAP (Centrum naděje a pomoci) je organizací s ústředím
v Brně a celorepublikovou působností. Zabývá se podporou psychického, fyzického, sociálního zdraví rodiny jako celku i jednotlivců
a problematikou s tím související.

cílová skupina

rodina, tj. narozené i nenarozené děti, rodiče, dospívající, mládež,
nastávající rodiče, prarodiče

bezbariérový přístup

ano
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1

Centrum pro rodinu a sociální péči
právní subjektivita

církevní právnická osoba

IČ

44991584

adresa

Biskupská 7, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

542 217 464

e-mail

info@crsp.cz

www stránky

www.crsp.cz

popis činnosti

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) je nezisková organizace,
která již od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské programy a také podporu v obtížných životních situacích.
Chceme, aby se Centrum pro rodinu a sociální péči stalo místem,
kam budou lidé s důvěrou přicházet hledat podporu a inspiraci pro
spokojený rodinný život.

cílová skupina

partneři a snoubenci, nastávající rodiče, rodiče s dětmi, neúplné
rodiny, rodiny s neklidnými a hyperaktivními dětmi, pěstounské
a osvojitelské rodiny, senioři, odborníci, široká veřejnost

bezbariérový přístup

ano

Národní centrum pro rodinu

18

právní subjektivita

veřejná církevní právnická osoba

IČ

65349296

adresa

Průchodní 377/2, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

542 214 865

e-mail

rodiny@rodiny.cz

www stránky

www.rodiny.cz

popis činnosti

Monitorování situace a postavení rodiny ve společnosti u nás i v zahraničí, orientace v odborných otázkách týkajících se rodiny:
• opatření na podporu fungující rodiny;
• tvorba koncepcí rodinné politiky na všech úrovních;
• tvorba a realizace vzdělávacích programů;
• vytváření celorepublikové sítě Center pro rodinu a informační
a koordinační činnost;
• spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi u nás;
• spolupráce s médii;
• vydávání odborných článků v tisku;
• vyjadřování se k aktuálním tématům týkajícím se rodiny.

cílová skupina

rodiny, pracovníci prorodinných organizací, center pro rodinu, odborná veřejnost, představitelé státní správy a političtí činitelé

bezbariérový přístup

ne

Odbor zdraví

Centrum pro rodinu Vážka Šlapanice, z.s.
právní subjektivita

spolek

IČ

27020801

adresa

Nádražní 7, 664 51 Šlapanice

telefon/fax

603 838 424

e-mail

info@na-zacatku-zalezi.cz

www stránky

www.vazkaslapanice.webnode.cz

popis činnosti

•
•
•
•

1

Podpůrná skupina pro maminky s dětmi (PO 9:00–11:00).
Cvičení pro maminky s dětmi od 6 týdnů do 2,5 let.
Kroužky pro předškolní děti (Angličtina pro děti od 3 let).
Aktivity pro rodiče (přednášky, besedy, cvičení Pilates pro ženy
těhotné i po porodu).

cílová skupina

rodiče s dětmi ve věku 0 do školní docházky

bezbariérový přístup

ne

Další organizace, které nabízejí možnost aktivního trávení volného času
rodičů s dětmi (kroužky výtvarné, pohybové aj., pobytové akce) naleznete
v těchto kapitolách:
3. Centra volného času, Domy dětí a mládeže,
4. Další prorodinné organizace
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2

2.
Family Pointy

Služba Family Point nabízí:
• místo pro nakrmení a přebalení dětí
• dětský koutek pro relaxaci
• informace pro rodiny

20

Odbor zdraví

Family Point s kontaktní pracovnicí, Centrum pro
rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno-střed *
Po–Pá

9.00–16.00

2

MMB, Odbor správních činností, Husova 3
a Husova 5, Brno-střed, 1. patro
Pondělí

8.00–17.00

Úterý

8.00–12.00

Středa

8.00–17.00

Čtvrtek

8.00–12.00

Pátek

8.00–12.00

MMB, Odbor sociální péče, Koliště 19, Brno-střed
Pondělí

8.00–17.00

Úterý

8.00–15.30

Středa

8.00–17.00

Čtvrtek

8.00–15.00

Pátek

8.00–12.00

ÚMČ Bohunice, Dlouhá 3
Po, St

8.00–17.30

Út, Čt, Pá

8.00–14.00

ÚMČ Komín, Vavřinecká 15
Pondělí

8.00–12.00

12.30–17.00

Středa

8.00–12.00

12.30–17.00

Pátek

8.00–12.00

* o letních prázdninách provoz omezen
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ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
2

Po, St

8.00–17.00

Út, Čt

8.00–14.00

Pá

8.00–13.00

ÚMČ Židenice, Gajdošova 7, 4. patro
Po, St

8.00–17.00

Út, Čt

8.00–14.00

po zazvonění

Pá

8.00–13.00

po zazvonění

ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11,
Brno
Pondělí

8.00–17.00

Út, Čt a Pá

8.00–14.00

Středa

8.00–17.00

Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, Brno-střed
Po, St

8.00–17.00

Út

8.00–13.00

Čt

8.00–12.00

Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Žerotínovo nám. 3/5, Brno

22

Pondělí

8.00–17.00

Úterý

8.00–15.00

Středa

8.00–17.00

Čtvrtek

8.00–15.00

Pátek

8.00–14.00

Odbor zdraví

KJM pobočka Líšeň, Jírova 2, Brno-Líšeň
Pondělí

10.00–12.00

13.00–18.00

Úterý

10.00–15.00

Středa

10.00–12.00

13.00–18.00

Čtvrtek

10.00–12.00

13.00–18.00

2

Fakultní nemocnice Brno, pavilon X, Jihlavská 20,
Brno-Bohunice, 1. nadzemní podlaží
Po–Ne

NON STOP

Fakultní nemocnice Brno, pavilon L, Jihlavská 20,
Brno-Bohunice, 3. nadzemní podlaží
Po–Ne

NON STOP

Fakultní nemocnice Brno, Dětská nemocnice,
pavilon C–D, Černopolní 9
Po–Ne

NON STOP

Centrum dětských odborných zdravotnických
služeb Brno, poliklinika Bílý dům,
Žerotínovo nám. 4/6, Brno
Po–Čt

6.00–18.00

Pá

6.00–17.00

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, přísp. organizace,
Kobližná 4, Brno-střed *
Po–Pá

10.00–20.00

Sobota

10.00–14.00

* o letních prázdninách provoz omezen
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2

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, přísp. organizace,
pobočka Brno-Bystrc, Vondrákova 15 *
Pondělí

10.00–12.00

13.00–18.00

Úterý

10.00–15.00

Středa

10.00–12.00

13.00–18.00

Čtvrtek

10.00–12.00

13.00–18.00

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, přísp. organizace,
pobočka Brno-Kohoutovice, Libušina třída 27 *
Pondělí

10.00–12.00

Úterý

10.00–15.00

13.00–18.00

Středa

10.00–12.00

13.00–18.00

Čtvrtek

10.00–12.00

13.00–18.00

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, přísp. organizace,
pobočka Brno-Královo Pole, Palackého třída 164 *
Po, Út, Čt

8.00–12.00

Pá

10.00–15.00

13.00–18.00

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, přísp. organizace,
pobočka Brno-Maloměřice, Selská 16 *
Pondělí

10.00–12.00

13.00–18.00

Středa

10.00–12.00

13.00–18.00

Pátek

10.00–15.00

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, přísp. organizace,
pobočka Brno-Židenice, Stará Osada 15 *
Po, Út, Čt

10.00–12.00

Pátek

10.00–15.00

13.00–18.00

* o letních prázdninách provoz omezen
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Odbor zdraví

Lužánky – středisko volného času, Lidická 50,
Brno-střed *
Po–Pá

8.00–20.00

So, Ne a letní
prázdniny

dle programu

2

Lužánky – středisko volného času, pracoviště Lány,
Lány 3, Brno-Bohunice *
Po–Čt

8.00–18.00

Pá

8.00–14.00

Lužánky – středisko volného času, pracoviště Lata,
Plovdivská 8, Brno-Žabovřesky *
Po–Čt

7.00–20.00

Pá

7.00–21.00

Lužánky – středisko volného času,
pracoviště Linka, Kosmonautů 4, 1. patro,
Brno-Starý Lískovec *
Pondělí

13.00–16.30

Úterý

13.00–16.00

Středa

13.00–16.00

Čtvrtek

13.00–17.00

Pátek

9.00–10.00

Lužánky – středisko volného času, pracoviště
Louka, Bzenecká 23, Brno-Vinohrady *
Po–Čt

10.00–18.00

Pátek

10.00–12.00

* o letních prázdninách provoz omezen
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2

Dům dětí a mládeže Helceletova, pobočka Frikulín,
Gromešova 1, Brno- Řečkovice a Mokrá Hora
15.00–18.00

Pondělí
Úterý

9.00–12.00
15.00–18.00

Středa
Čtvrtek

8.00–12.00

15.00–18.00

Kulturní středisko Omega, Okružní 21, Brno-sever,
Lesná
Po, Út, Čt, Pá

9.00–17.00
13.00–17.00

St

Mateřské centrum Sedmikráska Brno, o.s.,
Oblá 51, Brno-Nový Lískovec *
Pondělí

8.30–12.30

Úterý

8.30–12.30

Středa

8.30–12.30

Čtvrtek

8.30–12.30

Pátek

8.30–12.30

Občanské sdružení Sanus, Štefánikova 63a,
Brno-Královo Pole
Po, St, Čt

8.00–16.00

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí
a mládeže Brno-Žabovřesky, Foerstrova 2 *

26

Po, Út, St, Pá

8.30–12.30

14.00–19.00

Čt

8.30–12.30

14.00–17.45

Odbor zdraví

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí
a mládeže Brno-Líšeň, Kotlanova 13 *
Po–Pá

8.00–20.00

O letních prázdninách

zavřeno
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3

3.
Střediska volného času
Domy dětí a mládeže
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Odbor zdraví

Akademia Gymnazium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.

Centrum volného času Koníček
právní subjektivita

školské zařízení

IČ

44991665

adresa

Akademia Gymnazium, ZŠ a MŠ, s.r.o., Rašelinová 11, 628 00 Brno

telefon/fax

544 211 547

e-mail

akademy@akademy.cz

www stránky

www.akademy.cz

popis činnosti

Centrum nabízí smysluplnou náplň volného času pro žáky Gymnázia, ZŠ a MŠ AKADEMIA i pro veřejnost. Volnočasové aktivity jsou
zaměřeny především na vzdělávání, zahrnují reedukační kroužek
z českého jazyka, filmový klub, výtvarnou dílnu apod.

cílová skupina

děti, teenageři

bezbariérový přístup

ano

3

CVOČEK – centrum volného času Žebětín
právní subjektivita

spolek

IČ

27047458

adresa

Křivánkovo náměstí 14, 641 00 Brno-Žebětín

telefon/fax

776 364 320, 546 217 743

e-mail

saxi@volny.cz

www stránky

www.cvocek.navolno.cz

popis činnosti

Kroužky pro předškolní a školní děti, jednorázové akce (hry, tvořivé
dílničky, vystoupení, sportovní akce), pobytové akce, příprava Stezky
zdraví. Volnočasové aktivity – zájmové kroužky, jednorázové akce
pro celou rodinu, pobytové a příměstské tábory.
Výukové programy na míru, rodinné služby.

cílová skupina

kdokoliv, především děti a jejich rodiče

bezbariérový přístup

do klubovny ne, na akce pořádané v plenéru většinou ano (sjízdnost
pro kočárky se bere v úvahu)
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Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“

pobočka Centrum volného času Botanka
3

právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

00101508

adresa

Centrum volného času Botanka, Botanická 13, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

541 238 664, 725 871 752

e-mail

recepce@botanka.cz

www stránky

www.botanka.cz

popis činnosti

Centrum volného času Botanka je malým, rodinným a hodně živým
prostorem. Svůj volný čas zde mohou smysluplně trávit všechny věkové kategorie – od mimin a (před)školáků přes studenty a dospělé
až po seniory. Organizuje pohybové, hudební, výtvarné a jazykové
kurzy a kroužky, akce pro veřejnost, programy pro rodiče s jejich
ratolestmi, hlídání dětí a příměstské tábory.

cílová skupina

děti od 2 let, rodiče a prarodiče s dětmi, školní kolektivy, teenageři,
studenti, dospělí, senioři

bezbariérový přístup

ano

Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části
Brno-Vinohrady, přísp. organizace

pobočka Domeček

30

právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

00400912

adresa

Valtická 23, 628 00 Brno-Vinohrady

telefon/fax

544 216 684, 739 263 997

e-mail

domecek@vinohrady.brno.cz, kvic@vinohrady.brno.cz

www stránky

www.kvicvinohradybrno.cz, www.domecekvinohradybrno.cz

popis činnosti

• Klub matek – činnost dopoledne 1x týdně – dílny, cvičení, besedy;
• Výtvarné, pohybové a hudební kroužky pro děti a dospělé;
• Letní tábory, výlety, divadelní představení pro nejmenší, výstavy,
víkendové výtvarné dílny, karneval, akce na zahájení a konec
školního roku pro celou rodinu.

cílová skupina

děti od 6 měsíců – dospělí

bezbariérový přístup

ano

Odbor zdraví

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, přísp.
organizace
právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

44993412

adresa

Helceletova 4, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

543212113, 723 454 540

e-mail

info@helceletka.cz

www stránky

www.helceletka.cz

popis činnosti

Volnočasové a vzdělávací aktivity, pobytové akce pro rodiče s dětmi,
tábory, nepravidelné tématické a pravidelné akce (Vánoce, Velikonoce, Den Země, Den dětí), hlídání dětí.

cílová skupina

děti a mládež (1–25let), dospělí

bezbariérový přístup

ano

Název pracoviště

ulice, městská část

telefon

e-mail

Bystrouška

Fleischnerova 1a, Bystrc

546 215 652

bystrouska@helceletka.cz

Domeček

Helceletova 4, Masarykova Čtvrť

737 377 094

domecek@helceletka.cz

Domino

Kořískova 492/16,
Řečkovice

725 803 059

domino@helceletka.cz

Fantázie – pracoviště
Slatina

Tilhonova 49, Slatina

775 600 405

fantazie@helceletka.cz

Fantázie – pracoviště
Židenice

Touškova 9, Židenice

725 992 384

fantazie@helceletka.cz

Frikulín

Gromešova 1, Řečkovice

775 174 463

frikulin@helceletka.cz

Přírodovědná stanice
Kamenačky

Kamenačky 4a, Židenice

776 049 454

kamenacky@helceletka.cz

Kominíček

Absolonova 20a, Komín

606 110 970

kominicek@helceletka.cz

Robotárna

Sokolská 1, Brno-střed

777 165 532

robotarna@helceletka.cz

Sluníčko – pracoviště
Komárov

Tuháčkova 39, Komárov

539 085 765

slunicko@helceletka.cz

Sluníčko – pracoviště
Černovice

Charbulova 86, Černovice

539 085 765

slunicko@helceletka.cz

Veverka

Pavla Perky 390, Veverská Bítýška

776 346 834

veverka@helceletka.cz

3

Katalog prorodinných organizací a služeb ve městě Brně

31

Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání
3

32

právní subjektivita

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

IČ

44993447

adresa

Lipová 233/20, 602 00 Brno

telefon/fax

543 330 838

e-mail

lipka@lipka.cz

www stránky

www.lipka.cz

popis činnosti

Lipka je jednou z největších a nejstarších organizací v České republice věnujících se environmentální výchově. Na svých pěti pracovištích nabízí: přírodovědné a tvořivé kroužky, příměstské i pobytové
tábory, řemeslné kurzy pro dospělé a náctileté, semináře o zdravém
vaření adničení, přednášky o ekologickém stavitelství, programy pro
seniory, množství akcí pro rodiny s dětmi během celého roku.

cílová skupina

děti, rodiny s dětmi, dospělí, senioři, školy, pedagogové

bezbariérový přístup

ano

Název pracoviště

ulice, městská část

telefon

e-mail

Lipová

Lipová 20, Pisárky

543 211 264

lipova@lipka.cz

Rozmarýnek

Rozmarýnová 6, Jundrov

541 220 208
777 872 473
725 961 285

rozmarynek@lipka.cz

Rychta

Krásensko 76, 683 04
p. Drnovice

517 385 429

rychta@lipka.cz

Jezírko

čp. 97, 664 01 Bílovice
nad Svitavou

545 228 567

jezirko@lipka.cz

Kamenná

Kamenná 20, Brno-střed

543 420 823

kamenna@lipka.cz

Odbor zdraví

Lužánky – středisko volného času
právní subjektivita

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

IČ

401803

adresa

Lidická 50, 658 12 Brno

telefon/fax

549 524 111

e-mail

luzanky@luzanky.cz

www stránky

www.luzanky.cz

popis činnosti

Poskytování zájmového vzdělávání a nabídka volnočasových aktivit
v nejširší oblasti odborných zájmů a formách, jako jsou kroužky,
příměstské tábory, pobytové tábory a pobytové akce, příležitostné
akce, výukové programy pro školy, spontánní aktivity, vzdělávání,
poradny, soutěže a další aktivity. Pracujeme na 11 místech v Brně
a okolí.

cílová skupina

od početí po dospělé a seniory

bezbariérový přístup

na některých pracvoništích ano

Název pracoviště

ulice, městská část

telefon

e-mail

Labirynt

Švermova 19, Bohunice

549 524 160

labyrint@luzanky.cz

Lata

Plovdivská 8, Žabovřesky

549 216 949
602 751 385

lata@luzanky.cz

Lidická

Lidická 50, Brno-střed

549 524 111

luzanky@luzanky.cz

Liška

Žižkova 600 Bílovice nad
Svitavou, 664 01

725 808 221

liska@luzanky.cz

Lyska

Oblá 51c Nový Lískovec

734 756 064

lyska@luzanky.cz

MŠ Lentilka

Žerotínovo náměstí 1,
Brno-střed

734 756 075

lentilka@luzanky.cz

Lány

Lány 3, Bohunice

547 240 937

lany@luzanky.cz

Lesná

Milénova 13, Lesná

545 222 070

lesna@luzanky.cz

Linka

Kosmonaoutů 4, Starý
Lískovec

547 223 074

linka@luzanky.cz

Legato

Stamicova 7, Kohoutovice

739 214 558

legato@luzanky.cz

Louka

Bzenecká 23, Vinohrady

734 756 063

louka@luzanky.cz

Veverka

Pavla Perky 390, Veverská Bítýška

776 346 834

veverka@helceletka.cz

3
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Salesiánské středisko mládeže, dům dětí
a mládeže Brno-Líšeň
3

právní subjektivita

školská právnická osoba

IČ

65348699

adresa

Kotlanova 13, 628 00 Brno

telefon/fax

544 232 641

e-mail

info@salesko.cz

www stránky

www.salesko.cz

popis činnosti

•
•
•
•
•
•

cílová skupina

děti a mládež, maminky s dětmi, široká veřejnost

bezbariérový přístup

ano

Kroužky – sportovní, hudební a tvořivé
Oratoř – otevřený klub pro děti 8–14 let
Klub VeSPOD – otevřený klub pro mládež 14–26 let
Klub rodičů a dětí (viz kapitola Kluby maminek)
SAVIO – přednášky a kurzy pro dospělé
tábory a pobytové akce pro děti i rodiny s malými dětmi

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí
a mládeže Brno-Žabovřesky
právní subjektivita

školská právnická osoba

IČ

65348702

adresa

Foerstrova 2, 616 00 Brno-Žabovřesky

telefon/fax

541 213 110

e-mail

info@salesianivali.cz

www stránky

brno.sdb.cz

popis činnosti

Kroužky zájmového vzdělávání (výtvarné, hudební, sportovní, vzdělávací), Klub maminek (aktivity výtvarné, hudební, pohybové, vzdělávací), otevřený klub (volnočasové aktivity pro neorganizovanou
mládež), letní pobytové akce (tábory) a příležitostné akce během
roku, Radovánek (dopolední hlídání předškolních dětí).

cílová skupina

děti a mládež ve věku 6–26 let, předškolní děti a rodiče s dětmi

bezbariérový přístup

ano

Další organizace, které nabízejí možnost aktivního strávení volného času
v rámci svých různorodých aktivit (např. vzdělávání, kulturní, pobytové
a jiné akce), naleznete v těchto kapitolách:
1. Mateřská a rodinná centra, centra pro rodinu a kluby maminek
4. Další prorodinné organizace
34

Odbor zdraví

4

4.
Další prorodinné
organizace
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Mgr. Iva Zdražilová

Active time

4

právní subjektivita

fyzická osoba

IČ

76568156

adresa

působiště je výhradně na mateřských a základních školách v Brně
(kontaktní adresa: Luleč 46, 683 03 Luleč)

telefon/fax

604 750 714

e-mail

info@active-time.cz

www stránky

www.active-time.cz

popis činnosti

Volnočasové aktivity dětí a mládeže, dětské tábory příměstské
a pobytové, doučování (na zkoušky, písemky apod.), jazyková výuka,
doprovod a hlídání dětí.

cílová skupina

děti a mládež od 3 let (v případě hlídání věk nerozhoduje)

bezbariérový přístup

ano

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“

KÁVÉESKA

36

právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

00101508

adresa

agentura Kávéeska – zážitky malé i velké, Nerudova 14,
602 00 Brno-střed, (pouze kanceláře) – program probíhá jinde – viz
níže

telefon/fax

543 212 508, 725 825 597

e-mail

produkce@kaveeska.cz, info@kaveeska.cz

www stránky

www.zazitkymaleivelke.cz, www.kaveeska.cz

popis činnosti

Organizace pořádá množství aktivit pro rodiny s dětmi, a to ve
Společenském centru radnice Brno-střed, Dominikánská 2, ale
také v parcích (Moravské nám., Bjornsonův sad, Lužánky, Kraví
hora, Obilní trh) a na náměstích (nám. Svobody, Moravské nám.,
Zelný trh). Jedná se například o akce: Dětský karneval a Mikulášoviny na radnici, Vítání jara, Kuličkiáda, Ježibabí slet a čarodějný rej,
Cyklohrátky, Dětský den, Zvířátkiáda, Drakiáda, Lampioňák… Dále
organizuje programy pro seniory, jako jsou odpolední cestovatelské
a historické přednášky, koncerty, posezení u cimbálu aj, také slavnosti, trhy a festivaly (Velikonoční slavnosti, Léto v centru, Festival
v centru dění apod.).

cílová skupina

rodiče s dětmi, studenti, dospělí, senioři

bezbariérový přístup

dle místa konání, většinou však ano

Odbor zdraví

BébéStudio, Mgr. Bc. Ivana Procházková
právní subjektivita

OSVČ

IČ

74859536

adresa

GoKids!Centrum Zábrdovická 2, Brno

telefon/fax

723 367 829

e-mail

iproch@volny.cz

www stránky

www.ivanaprochazkova.webnode.cz

popis činnosti

Kvalitní výuka francouzštiny pro ty nejmenší i největší.

cílová skupina

děti 0–6 let, rodiče s dětmi, žáci, studenti, dospělí

bezbariérový přístup

ne

4

Centrum AMAVET-Junior Brno
právní subjektivita

pobočný spolek

IČ

65765885

adresa

Cacovická 6, 614 00 Brno

telefon/fax

541 210 160, 774 432 504

e-mail

info@amavet.org

www stránky

www.amavet.org

popis činnosti

Pořádá zájmové kroužky a kurzy pro děti a mládež i dospělé. Mezi
hlavní oblasti zájmu patří věda a technika a dopravní výchova.
AMAVET také organizuje postupové soutěže – vědeckých projektů
středoškolské mládeže EXPO Science AMAVET, která poskytuje
talentovaným jedincům příležitost k rozvoji tvůrčích aktivit na poli
vědy a techniky a soutěž RoboRAVE v oblasti robotiky.

cílová skupina

děti a mládež

bezbariérový přístup

ne
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Centrum tvořivosti

4

právní subjektivita

spolek

IČ

27003485

adresa

Sibiřská 31, 621 00 Brno, Kudelova 8, 602 00 Brno

telefon/fax

776 785 949, 737 681 970

e-mail

info@cetvor.cz

www stránky

www.cetvor.cz

popis činnosti

Nabízí tvořivé, výtvarné, keramické kroužky pro děti předškolního
a školního věku. Dále nabízí relaxačně, výtvarně laděné podvečery
pro dospělé nebo keramiku pro dospělé. Centrum tvořivosti také
poskytuje akreditované kurzy výtvarně tvořivého zaměření nebo
příměstské a pobytové tábory.

cílová skupina

děti i dospělí

bezbariérový přístup

ne

Dětský svět Kvítek – Výtvarné cvičeníčko

38

právní subjektivita

fyzická osoba

IČ

70497681

adresa

Kubíčkova 8, 635 00 Brno-Bystrc

telefon/fax

604 840 740

e-mail

kvitekbrno@seznam.cz

www stránky

www.detskysvetkvitek.cz

popis činnosti

Veselé cvičeníčko s říkankami, písničkami a společným výtvarným
tvořením pro rodiče a děti, miniškolka, plavání, angličtina.

cílová skupina

rodiče s dětmi od 1 roku

bezbariérový přístup

ano

Odbor zdraví

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“

Divadlo Polárka
právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

00101508

adresa

Pobočka: Divadlo Polárka, Tučkova 34, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

724 944 536 – statut. orgán, 724 042 852

e-mail

pavcik@kaveeska.cz

www stránky

www.divadlopolarka.cz

popis činnosti

Divadlo Polárka hraje během dne pro děti a mládež (kromě školních
kolektivů mohou i ve všední dny přijít rodiče či prarodiče s dětmi),
večer pro studenty a dospělé. Víkendová představení pro rodiny jsou doplněna zábavnými dílničkami z divadelního prostředí.
Polárka pro nejmenší hledá neznámé a zajímavě zpracovává známé
pohádky, větším a velkým nabízí především dramatizace a adaptace
významných děl české i světové literatury. Sází na autorskou tvorbu
a na spojení činoherního, hudebního a tanečního divadla s výraznou výtvarnou stylizací.

cílová skupina

rodiče a prarodiče s dětmi, školní kolektivy, teenageři, studenti,
dospělí

bezbariérový přístup

ano

4

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“

Klub Leitnerova
právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

00101508

adresa

Pobočka: Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

543 213 693

e-mail

info@leitnerka.cz

www stránky

www.leitnerka.cz

popis činnosti

Klub Leitnerova je multifunkčním a otevřeným kulturním prostorem. Dominantu jeho činnosti tvoří hudební a literární pořady pro
studenty a dospělé. Ve všední dny v dopoledních a odpoledních hodinách pořádá divadelní představení malých brněnských pro školky
a školy, které mohou navštívit i rodiče či prarodiče s dětmi. Kulturní
akce – hudební koncerty, divadelní představení, autorské čtení,
přednášky, pohádky pro děti, výstavy.

cílová skupina

dle druhu akce – v podstatě od dětí po seniory

bezbariérový přístup

ano
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Klubíčko

4

právní subjektivita

spolek

IČ

65765699

adresa

Tilhonova 49, 627 00 Brno-Slatina

telefon/fax

608 369 993

e-mail

klubicko@fantoska.org

www stránky

www.klubicko.fantoska.org

popis činnosti

Naší hlavní náplní je organizování poznávacích, relaxačních a sportovních akcí pro rodinu s dětmi do 18 let včetně pravidelných aktivit
pro maminky s dětmi od 0,5 do 6 let v průběhu celého roku včetně
zimních a letních táborů. Mezi další nabízené aktivity patří tvořivé
dílny pro maminky, aktivity pro táty a děti – Táty na sobotu, tvořivé
dílny pro děti od 2 let – velikonoce a vánoce.

cílová skupina

rodiny s dětmi 0,5–6 let

bezbariérový přístup

ne

Komunitní centrum FAMILY

40

právní subjektivita

spolek

IČ

27026663

adresa

Mazourova 2, 636 00 Brno-Juliánov

telefon/fax

548 129 531

e-mail

info@msfamily.cz

www stránky

www.msfamily.cz

popis činnosti

Nabídka aktivit pro děti a veřejnost – kroužky, baby klub, tvořivé
dílny apod.

cílová skupina

děti a dospělí

bezbariérový přístup

ne

Odbor zdraví

Montessori Morava
právní subjektivita

o.p.s.

IČ

26530554

adresa

Montessori – vzdělávací rodinné centrum, Ječná 29a,
621 00 Brno-Řečkovice

telefon/fax

732 859 257

e-mail

info@montessori-brno.cz

www stránky

www.montessori-brno.cz

popis činnosti

Programy pro rodiče s dětmi 0–6 let, Školička pro děti 3–6 let,
Poznávání světa hrou (děti 5–9 let), přednášky o přirozené výchově,
akreditované prožitkové kurzy Montessori pedagogiky, kurzy osobnostního rozvoje (angličtina a kreslení pravou hemisférou).

cílová skupina

rodiče s dětmi 0–6 let, děti 3–9 let, rodiče, pedagogové

bezbariérový přístup

ano

4

Občanské sdružení Sluníčko dětem
právní subjektivita

spolek

IČ

26606437

adresa

Bzenecká 23, 628 00 Brno-Vinohrady

telefon/fax

545 222 366

e-mail

os.slunickodetem@seznam.cz

www stránky

www.slunicko-detem.cz

popis činnosti

Programy pro rodiče s dětmi, seznámení s Montessori pedagogikou, výtvarné a pohybové činnosti, angličtina pro děti. Pro rodiče
pořádáme semináře a přednášky. Provozujeme dětské skupiny
a mikrojesle.

cílová skupina

rodiče s dětmi ve věku od 1 roku, děti předškolního a školního věku

bezbariérový přístup

ne

Katalog prorodinných organizací a služeb ve městě Brně

41

Studio Žabka

4

právní subjektivita

zapsaný ústav

IČ

03304957

adresa

Filipínského 64, Brno-Židenice

telefon/fax

736 529 218

e-mail

luciegruzova@seznam.cz

www stránky

www.studiozabka.cz

popis činnosti

Semináře pro rodiče, hlídání dětí, kurzy znakování Baby Signs, kurzy
angličtiny Go Kids! English, akce pro rodiny a dětská skupina.

cílová skupina

rodiče a děti do 3 let

bezbariérový přístup

ano

Vesněnka, denní centrum pro děti, o.p.s.

42

právní subjektivita

obecně prospěšná společnost

IČ

27733998

adresa

Údolní 10, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

606 321 071 (chůvy), 608 160 556 (ředitelka)

e-mail

vesnenka@seznam.cz

www stránky

www.vesnenka.eu

popis činnosti

Zajištění celodenní péče o děti od 1 do 5 let v pravidelném režimu
dle potřeb rodičů ve školičce Vesněnka. Domácí hlídání dětí, programy pro dospělé, programy pro rodiny s dětmi a programy pro MŠ
a ZŠ.

cílová skupina

děti od 1 roku věku, mládež, dospělí, rodiče, prarodiče, senioři

bezbariérový přístup

ne

Odbor zdraví

YMCA BRNO
právní subjektivita

spolek

IČ

26529319

adresa

Kounicova 3, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

541 215 533

e-mail

brno@ymcabrno.cz

www stránky

www.ymcabrno.cz

popis činnosti

YMCA Brno pořádá tábory pro děti, tábory pro rodiče s dětmi,
Mama mimi klub pro pracující rodiče, Nestor klub pro společné trávení seniorů a mladších generací, psychologické poradenství určené
především rodinám a mládež, zájmové kroužky pro děti, kurzy pro
mládež.

cílová skupina

děti, mládež, rodiny s dětmi, senioři

bezbariérový přístup

ano

4

Ženský vzdělávací spolek Vesna, o.s.
právní subjektivita

obecně prospěšná společnost

IČ

15529479

adresa

Údolní 10, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

733 506 684, 734 730 275

e-mail

info@vesnaspolek.cz

www stránky

www.vesnaspolek.cz

popis činnosti

Kroužky pro děti, mládež, aktivity pro rodiny, divadelní představení
pro děti, výukové programy pro MŠ a ZŠ, letní tábory, příměstské tábory, odborná příprava z AJ a matematiky pro maturanty, kurzy pro
dospělé a seniory, akreditované kurzy pro pracovníky v sociálních
službách, akreditované kurzy pro pedagogy, akreditované kreativní
kurzy, zkoušky národní kvalifikace, kurzy výrazového tance, pobyty
a výlety pro seniory, cvičení, trénink paměti, pc kurzy pro seniory,
jazykové kurzy pro veřejnost, poradenství: kineziologie, koučování
s NLP, rodinné konstelace, laktační poradna, podpora na počátku
mateřství.

cílová skupina

děti, mládež, rodiny, dospělí, senioři

bezbariérový přístup

ne
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Ženy50, Z.S.

4

právní subjektivita

spolek

IČ

27048047

adresa

Anenská 10, 602 00 Brno

telefon/fax

728 740 449

e-mail

info@zeny50.cz

www stránky

www.zeny50.cz, www.uhelpohledu.eu

popis činnosti

Podporujeme osobnostní rozvoj žen 50+ formou kurzů, přednášek,
besed, exkurzí. Organizujeme kurzy angličtiny a němčiny různých
pokročilostí, finanční semináře, trénink paměti, sebepoznávací
semináře, fotografický kurz a další. Pořádáme jednodenní výlety
i vícedenní pobyty, koncert ke Dni matek. Vydáváme 4x ročně elektronický bulletin.

cílová skupina

ženy 50+

bezbariérový přístup

ne

Junák – český skaut, z. s.
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právní subjektivita

zapsaný spolek

IČ

409430

adresa

Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 (v Brně je mnoho poboček,
třeba dohledat na internetu a nebo se poradit na tel. čísle, a najít
oddíl dle věku dítěte.)

telefon/fax

776 720 220

e-mail

kancelar@skaut.cz

www stránky

www.skaut.cz

popis činnosti

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno.
Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skaut děti rozvíjí laskavým
a pevným vedením i chytře navrženým programem.I když to vypadá, že si v klubovně jen hrajeme, tak každou hrou se něco konkrétního učíme. Díky tomu skauty v kolektivu často poznáte, aniž
by museli mít kroj.Jsou to aktivní lidé, kterým jde o víc než jen o
sebe. Všímají si, co se děje kolem, a často dění sami mění a zlepšují.
Podobně dobře se umí postarat i sami o sebe. Skauti a skautky totiž
odmala trénují život ve skupině. Umí se tak nejen přizpůsobit, ale i
jasně vyjádřit a prosadit. Také se díky pevným vazbám v oddílu jen
málokdy cítí sami.

cílová skupina

děti a mládež

Odbor zdraví

Moravská galerie Dětem
právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

00094871

adresa

Akce pro děti probíhají v různých budovách galerie dle druhu akce:
Jurkovičova vila, Místodržitelský palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Pražákův palác

telefon/fax

532 169 177, 775 887 428

e-mail

edukace@moravska-galerie.cz

www stránky

www.moravska-galerie.cz

popis činnosti

dětské vernisáže, oslavy narozenin, rodinná odpoledne, sobotní
ateliéry, barevná dopoledne, výživa, přečítání, artcampy, knihovna

cílová skupina

rodiny s dětmi

4

Čtenářský klub pro děti – volnočasový kroužek
Knihovna Jiřího Mahena
právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

00101494

adresa

Ústřední knihovna, Kobližná 4, Brno

telefon/fax

542 532 146

e-mail

cdc@kjm.cz

www stránky

www.kjm.cz/ctenarskyklub-deti

popis činnosti

Kroužek je určen pro malé nadšené knihomoly ve věku od 8
do 12 let, kteří jsou registrovanými čtenáři knihovny. V rámci kroužku děti pracují s texty psanými i s mluveným slovem, získávají povědomí o kvalitní literatuře, seznamují se s různými literárními žánry,
plní čtenářské aktivity, hrají různé hry aj. Taktéž se mohou bezplatně zúčastnit několika exkurzí, např. do České televize či nakladatelství Host apod. Jedná se o kroužek s pravidelnou docházkou. Účast
na exkurzích povinná není.

cílová skupina

děti (8–12 let)

bezbariérový přístup

ano
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Epona z.s.

4

právní subjektivita

spolek

IČ

69707332

adresa

sídlo: Bratislavská 21, Brno 602 00
provozovna: Jezdecká stáj U Čapků Hostěnice 188, 664 04

telefon/fax

604 244 852

e-mail

epona@hipoterapie.cz

www stránky

www.hipoterapie.cz

popis činnosti

Kroužky pro děti, pobytové i příměstské tábory, akce pro rodiny,
léčebná hipoterapie a hiporehabilitace, u všech aktivit hraje kůň roli
stimulujícího partnera.

cílová skupina

Rodiny s dětmi, rodiny s dětmi s handicapem

bezbariérový přístup

ano

Příliv pro rodinu z.s.
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právní subjektivita

spolek

IČ

26581892

adresa

Dusíkova 5, 638 00 Brno-Lesná

telefon/fax

774 073 730, 777 983 495

e-mail

ospriliv@gmail.com

www stránky

www.priliv.cz

popis činnosti

Naše organizace nabízí zejména polodenní a celodenní hlídání dětí.
Součástí tohoto hlídání jsou programy pro děti (divadélka, tvořeníčka, angličtina…). Dále nabízíme kroužky pro děti mladšího školního
věku a jednorázové akce, jako je Mikulášská besídka, vánoční dílna,
karnevaly a další. O prázdninách pořádáme pro děti školního věku
příměstské tábory.

cílová skupina

rodiny s dětmi, předškolní děti, mladší školní děti

bezbariérový přístup

ano

Odbor zdraví

Filiánek, z.s. – školka
právní subjektivita

spolek

IČ

02996707

adresa

Antonínská 18, 602 00 Brno

telefon/fax

724 211 264

e-mail

filianek@filianek.cz

www stránky

www.filianek.cz

popis činnosti

Školka Filiánek, Baletní škola Filiánek, Výukové programy pro
mateřské školy, příměstské tábory pro děti, tábory a pobyty pro
rodiče s dětmi, pobyty a programy pro seniory, vzdělávací kurzy pro
dospělé.

cílová skupina

děti od 2 do 10 let

bezbariérový přístup

ano
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5.
Náhradní rodinná péče

48

Odbor zdraví

Sdružení pěstounských rodin
právní subjektivita

spolek

IČ

64326471

adresa

Anenská 10, 602 00 Brno

telefon/fax

543 249 141, 733 534 465

e-mail

poradna@pestouni.cz

www stránky

www.pestouni.cz

popis činnosti

Sdružení provozuje poradnu, na kterou se zájemci z oblasti náhradní rodinné péče mohou obrátit i anonymně. Pořádá odborné
semináře a přednášky k jednotlivým tématům a organizuje pro pěstounské rodiny různé zájmové akce, kterých se můžou zúčastnit i ti,
kteří o náhradní péči uvažují. Dále provozuje „Pestrou klubovnu“,
která je určena dětem a mládeži ve věku 6–18 let, které pocházejí
ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Sdružení nabízí také Dům
na půli cestě, jehož posláním je poskytnout mladým lidem, kteří
se ocitli v obtížné životní situaci podporu na jejich cestě k samostatnému životu.

cílová skupina

pěstounské rodiny, děti a mládež do 26 let

bezbariérový přístup

ne

5

Trialog, z.s.
právní subjektivita

zapsaný spolek

IČ

60575450

adresa

Colova 17, 616 00 Brno

telefon/fax

542 221 501

e-mail

info@trialog-brno.cz

www stránky

www.trialog-brno.cz

popis činnosti

TRIALOG, z.s. doprovází pěstounské rodiny, kterým poskytuje
odbornou pomoc, vzdělávání, asistenci při kontaktu s biologickou
rodinou a zajišťuje hlídání dětí v pěstounské péči. Zprostředkovává
přípravy pro žadatele o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou
péči na přechodnou dobu. Dále se věnuje různým občanským projektům zaměřeným na vzdělávání na školách a široké veřejnosti.

cílová skupina

pěstounské rodiny, žadatelé o NRP, děti a mládež do 18 let, veřejnost

bezbariérový přístup

ne
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Chovanek dětské centrum rodinného typu

5

právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

48512486

adresa

Vejrostova 8, 635 00 Brno

telefon/fax

543 210 409–11

e-mail

info@chovanek.cz

www stránky

www.chovanek.cz

popis činnosti

Provoz tohoto centra je nepřetržitý a je tudíž schopno kdykoliv
přijmout jakékoliv dítě, které se ocitlo v nouzi a potřebuje pomoc.
Děti jsou sem umísťovány na základě rozhodnutí soudu, žádosti
oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Je kladen důraz na to, aby
děti v tomto zařízení žily podobně jako v rodině. Jsou zde umožněny i krátkodobé pobyty kojících matek s dětmi na zaučení v péči
o novorozence. Je zde také provozována „dětská skupina“ pro děti
rodičů z Bystrce, případně z celého Brna okolí.

cílová skupina

děti 0–18 let, kojící matky s novorozenci, děti 2–5 roků v dětské
skupině

bezbariérový přístup

ano

Klokánek Brno

50

právní subjektivita

spolek

IČ

00499277

adresa

Michalova 4/2586 628 Líšeň

telefon/fax

544 212 790

e-mail

klokanek.brno@fod.cz

www stránky

www.klokanekbrno.cz

popis činnosti

Klokánek Brno nabízí přechodnou péči rodinného typu dětem ve
věku 0–18 let, které z vážných důvodů nemohou zůstat ve své rodině a kterým jsme schopni zajistit uspokojení základních životních
potřeb. Během pobytu je o děti pečováno do doby, dokud se nemohou vrátit zpět domů nebo do rodiny náhradní, případně do jiného
zařízení dlouhodobé péče. Kapacita 28 míst.

cílová skupina

děti a mládež do 26 let ohrožené spol. nežádoucími jevy

bezbariérový přístup

ne

Odbor zdraví

SOS dětské vesničky
právní subjektivita

spolek

IČ

00407933

adresa

Borůvkova 11, 621 00 Brno

telefon/fax

541 213 016

e-mail

marcela.troubilova@sos-vesnicky.cz

www stránky

www.sos-vesnicky.cz

popis činnosti

Doprovázíme pěstounské rodiny, se kterými máme sepsanou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Dále poskytujeme Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a provozujeme Dům na půl cesty pro
mladé dospělé ve věku 18–26 let.

cílová skupina

děti a mládež

bezbariérový přístup

ano

5

Centrum pro rodinu a sociální péči

Služby pro osvojitelské rodiny
právní subjektivita

církevní právnická osoba

IČ

44991584

adresa

Biskupská 7, 602 00 Brno

telefon/fax

542 217 464

e-mail

info@crsp.cz

www stránky

www.crsp.cz

popis činnosti

Doprovázení osvojitelských rodin, poradenství, semináře pro osvojitele, besedy pro osvojitele, Podpora při upevňování vazeb v rodině

cílová skupina

osvojitelské rodiny

bezbariérový přístup

ano
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6.
Předporodní kurzy,
doprovody k porodu,
šestinedělí,
laktační poradny

52

Odbor zdraví

Agentura Větrník
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

25592441

adresa

Nerudova 7, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

606 837 536

e-mail

agentura.vetrnik@centrum.cz

www stránky

www.agenturavetrnik.cz

popis činnosti

Centrum pro matku a dítě se zaměřením na péči o těhotnou ženu,
rodičku na porodním sále, šestinedělku, novorozence a kojence,
laktační poradenství a plavání v těhotenství. Pracujeme se ženami
a jejich rodinnými příslušníky ve skupinách nebo individuálně.
Pohybové aktivity podporující správný rozvoj psychomotorického
vývoje kojence a batolete a vazby mezi dítětem a rodiči.

cílová skupina

těhotná žena, rodička, šestinedělka, novorozenec, kojenec, batole,
rodinní příslušníci – partner, manžel, budoucí prarodiče

bezbariérový přístup

ne

6

Centrum pro rodinu a sociální péči
právní subjektivita

církevní právnická osoba

IČ

44991584

adresa

Biskupská 7, 602 00 Brno

telefon/fax

542 217 464

e-mail

info@crsp.cz

www stránky

www.crsp.cz

popis činnosti

V rámci naších programů nabízíme Kurz pro nastávající rodiče, semináře Otec u porodu, Zacházení s novorozencem, Péče o nemocného kojence, resuscitace, Bonding, Výživa dítěte do 1 roku, dále
pak cvičení s přípravou na porod a cvičení maminek po porodu.

cílová skupina

nastávající maminky, ženy po porodu, novorozenec, kojenec, batole
rodiče

bezbariérový přístup

ano
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Centrum naděje a pomoci

Cenap

6

právní subjektivita

spolek

IČ

60553626

adresa

Vodní 13, Brno

telefon/fax

543 254 891

e-mail

cenap@cenap.cz

www stránky

www.cenap.cz

popis činnosti

CENAP nabízí poradenství a pomoc v souvislosti s těhotenstvím,
mateřstvím, rodičovstvím. Zajišťuje léčebně-preventivní péči v oborech gynekologie a porodnictví, praktický lékař pro dospělé, interní.

cílová skupina

nastávající rodiče, těhotné ženy

bezbariérový přístup

ne

Česká asociace dul

54

právní subjektivita

spolek

IČ

26542731

adresa

Internacionální 19, 165 00 Praha
poštovní spojení: Naskove 28, 150 00 Praha

telefon/fax

602 747 065

e-mail

vlasta.jiraskova@duly.cz

www stránky

www.duly.cz

popis činnosti

Celorepubliková organizace, která sdružuje duly a ženám, které
se na ni obrátí, pomáhá vyhledat kvalifikovanou dulu.

cílová skupina

těhotné ženy

bezbariérový přístup

ne

Odbor zdraví

Devítka
právní subjektivita

fyzická osoba

IČ

75716151

adresa

Údolní 5, 602 00 Brno

telefon/fax

776 141 060

e-mail

info@devitkabrno.cz

www stránky

www.devitkabrno.cz

popis činnosti

Předporodní příprava, cvičení pro těhotné, miniškolka, kurzy pro
děti. Baby masáže, laktační poradenství, semináře, přednášky.

cílová skupina

těhotné, maminky s dětmi do 3 let

bezbariérový přístup

ne

6

Lužánky – středisko volného času Brno
(pracoviště v Žabovřeskách)
právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

00401803

adresa

Lidická 50, Brno,
Pracoviště Lata, Plovdivská 8, 616 00 Brno

telefon/fax

549 216 949, 602 751 385

e-mail

lata@luzanky.cz

www stránky

lata.luzanky.cz

popis činnosti

•
•
•
•

cílová skupina

těhotné, kojící ženy, nastávající rodiče, rodiče s dětmi od 6 týdnů

bezbariérový přístup

ano

cvičení pro těhotné
víkendové kurzy „Čekáme miminko“ pro nastávající rodiče
laktační poradna
cvičení rodičů s kojenci – kurz cvičení a péče od 6 týdnů
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Mami-Centrum porodních asistentek
Ladislava Ryšavá
právní subjektivita

nestátní zdravotnické zařízení

IČ

87192969

adresa

Bakalovo nábřeží 1, Brno

telefon/fax

731 782 678

e-mail

rysava@mamicentrum.cz

www stránky

www.mamicentrum.cz

popis činnosti

Předporodní kurzy, poradna pro těhotné vedená porodní asistentkou, cvičení pro těhotné a po porodu, návštěvní služba po porodu –
poradna po porodu pro matku i dítě, rady s kojením a péči o miminko, poradna pro rodiče s uplakaným miminkem, masáže miminek,
správné nošení miminka a nošení v šátku, cvičení s miminkem,
přednášky pro rodiče.

cílová skupina

těhotné ženy, žena při porodu a po porodu, kojenec

bezbariérový přístup

ano

6

Těhotenské centrum Poupě

56

právní subjektivita

OSVČ

IČ

2327872

adresa

Kotlanova 7, 628 00 Brno

telefon/fax

734 729 969

e-mail

dula@email.cz

www stránky

www.dula-prirozenyporod.cz

popis činnosti

Doprovod k porodu, předporodní příprava, cvičení pro těhotné,
homeopatie, aromaterapie, masáže pro těhotné, laktační poradce.

cílová skupina

těhotné, kojící ženy

bezbariérový přístup

ano

Odbor zdraví

ŽVS Vesna
právní subjektivita

o.p.s.

IČ

15529479

adresa

Údolní 10, 602 00 Brno

telefon/fax

733 506 684

e-mail

vesna@vesnaspolek

www stránky

www.vesnaspolek.cz

popis činnosti

Podpora na počátku mateřství a laktační poradenství:
Porod jako instinktivní proces, polohy a pomůcky k porodu, nefarmakologické způsoby tišení bolesti a úlevové prostředky, porodní
přání, co se děje po porodu, bonding, kojení, výživa, šestinedělí,
jak správně zacházet s miminkem, kojení v praxi, praktické ukázky polohování miminka, psychomotorický vývoj dítěte v prvních
3 měsících života (4. trimestr), vyslechnutí ženy o prožitku porodu...
Individuální konzultace během těhotenství zaměřené na kojení,
řešení nesnází v začátcích kojení (správná technika kojení, nastavení
režimu kojení, nedostatečná tvorba x přebytky mateřského mléka,
váhové přírůstky dítěte…), řešení problémů s prsy (zánět prsu, bolavé bradavky, ragády, kvasinková infekce, anomálie prsu…), pomoc
při bojkotu kojení, alternativní způsoby podávání mateřského mléka
a příkrmu, výživa kojící matky, výživa kojeného dítěte při dlouhodobém kojení, prostor pro vaše dotazy...

cílová skupina

těhotné a kojící ženy včetně rodinných příslušníků

bezbariérový přístup

ne
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Centrum Majky Staňkové
právní subjektivita

fyzická osoba

IČ

75867133

adresa

Hybešova 14, Brno

telefon/fax

774 115 128

e-mail

info@majka-kurzy.cz

www stránky

www.MajkaStankova.cz

popis činnosti

Kompletní příprava párů na těhotenství a rodičovství. Poradenství
v neplodnosti, předporodní kurzy, on-line kurzy (PorodBezObav.cz
a MamaBezObav.cz), doprovody k porodům (členky ČAD – České
asiciace dul), vzdělávací kurzy (manipulace s miminky, první pomoc,
výživa, šátkování, laktační poradenství, látkové pleny, znakování,
kojenecké masáže, bezplenková komunikační metoda a znakování,
právní minimum, ženské kruhy, kurzy pro seniory Čekáme vnouče,
cvičení před porodem, po porodu, cvičení s dětmi, podpůrné skupinky a mnoho dalších speciálních aktivit.

cílová skupina

Cílová skupina: těhotné páry, rodiny s dětmi, rodiče na mateřské/
otcovské dovolené, děti 0 - 15 let

6

Nedoklubko, z.s.

58

právní subjektivita

spolek

IČ

26596784

adresa

V olšinách 16/82, Strašnice, 100 00 Praha 10. Koordinátorka pro
Jižní Moravu pracuje přímo ve FN Brno (Bohunice a Obilný trh)

telefon/fax

608 888 778

e-mail

info@nedoklubko.cz, banasinska@nedoklubko.cz

www stránky

www.nedoklubko.cz

popis činnosti

Spolek podporující rodiny předčasně narozených dětí

cílová skupina

Rodiny předčasně narozených dětí

Odbor zdraví

7

7.
Manželské
a rodinné poradny
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Centrum sociálních služeb

Manželské a rodinné poradny

7

60

právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

70887039

e-mail

www.css.brno.cz/o-nas

popis činnosti

Manželská a rodinná poradna  poskytuje odbornou pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné
či životní situaci, jež zatěžuje jejich partnerské, rodinné a mezilidské
vztahy. Poradna se zaměřuje na posílení a podporu kvality těchto
vztahů. Chceme napomáhat tomu, aby se klient naučil svou situaci
zvládat, nadále řešil problémy vlastními silami a mohl se tak plně
zapojit do svého přirozeného sociálního prostředí.

cílová skupina

Obrátit se na nás mohou jednotlivci starší 18 let, páry či rodiny, kteří
jsou v nepříznivé životní situaci, vnímají své partnerské či rodinné
vztahy jako neuspokojivé a aktuálně nejsou schopni si sami pomoci.

Název pracoviště

ulice, městská část

telefon

e-mail

Bethesda

Starobrněnská 7,
602 00 Brno-střed

542 214 547

bethesda@volny.cz

Manželská a rodinná
poradna Bratislavká

Bratislavská 2,
602 00, Brno-střed

548 426 611

poradnabrno@volny.
cz, mrpbratislavska @
cssbrno.cz

Manželská a rodinná
poradna Buzkova

Buzkova 2133/43,
615 00 Brno-Židenice

548 533 290

rodin.poradna@volny.cz

Manželská a rodinná
poradna Minská

Minská 160/102,
616 00 Brno-Žabovřesky

775 913 023

mrpminska@cssbrno.cz

Manželská a rodinná
poradna Táborská

Táborská 533/198,
615 00 Brno-Židenice

548 539 271,
548 538 497

manzelska.poradna@
centrum.cz

Odbor zdraví

Psychoprofi s. r.o.
právní subjektivita

nestátní zdravotnické zařízení v Brně

IČ

26931028

adresa

Mrkosova 2437/35, Brno-Židenice
Trávníky 31, 613 00 Brno-Černá Pole

telefon/fax

Telefonický kontakt najdete v profilech jednotlivých specialistů

e-mail

Info@psychoprofi.cz

www stránky

www.psychoprofi.cz

popis činnosti

Nabízené služby: Soukromá psychologicko-psychiatrická ambulance
– nabízíme komplexní péči dětské a dorostové psychiatrie, psychoterapie dětí, dospělých, párovou, rodinnou a skupinovou, dále
poradenství, konzultace, přednáškovou činnost pro školy, firmy
a organizace.

cílová skupina

děti a dospělí

bezbariérový přístup

ne

7

Mgr. Blanka Šimková – psychologická poradna
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

26931028

adresa

Jezuitská 13, 602 00 Brno

telefon/fax

607 193 438

e-mail

blanka.simkova@seznam.cz

www stránky

www.psycholog-simkova.cz

popis činnosti

Nabízené služby: Psychologické poradenství a psychoterapie pro
děti, dospívající i dospělé. Podpora a pomoc v obtížných životních
situacích, osobní, partnerství, rodinné, pracovní a studijní problémy,
krize a konflikty. Kurzy komunikace a asertivních dovedností.

cílová skupina

děti a dospělí

bezbariérový přístup

ne
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8

8.
Služby na podporu
manželství – kurzy
přípravy na manželství,
semináře pro manžele

62

Odbor zdraví

Centrum pro rodinu a sociální péči
právní subjektivita

církevní právnická osoba

IČ

44991584

adresa

Biskupská 7, 602 00 Brno

telefon/fax

542 217 464

e-mail

info@crsp.cz

www stránky

www.crsp.cz

popis činnosti

Projekt „Svatba. A co dál?“ je zaměřen na oblast vztahové prevence
a vychází z předpokladu, že pokud se budeme věnovat manželům
v rané fázi jejich manželství, můžeme předejít budoucím problémům. Projekt poskytuje snoubencům/manželům/mladým párům
co nejvíce podnětů, aby si mohli uvědomit svoje vlastní a vzájemné
postoje, přednosti, vztahové dovednosti či vztahové „mezery“.
Umožňuje uvědomění si reálných potřeb a nároků, potencionálních
nebezpečí, které manželský život přináší s poukázáním na originalitu každého páru. Projekt se skládá z čtyřdílného cyklu přednášek
SVATBA a co dál? aneb jak prožívat spokojené manželství. Organizace dále realizuje projekt Manželské večery.

cílová skupina

mladé páry, snoubenci, manželé

bezbariérový přístup

ano

8

Biskupství brněnské
právní subjektivita

náboženská společnost

IČ

00445142

adresa

Petrov 8, Brno

telefon/fax

533 033 111

e-mail

brno@biskupstvi.cz

www stránky

www.biskupstvi.cz

popis činnosti

Pořádá semináře na téma parnerských vztahů. Obsahem jsou
přednášky a workshopy na téma partnerských vztahů pod vedením
zkušených lektorů. Důraz je kladen na vnímání manželství jako
celoživotního závazku, s důrazem na vztahy mezi manžely, rodiči
a dětmi.

cílová skupina

mladí lidé, páry, manželé
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Každoroční celosvětová kampaň

Týden manželství
termín

každý rok v týdnu kolem sv. Valentýna

www stránky

www.tydenmanzelstvi.cz

popis

Každoročně je v rámci této kampaně pořádána celá řada přednášek
a akcí. Jejich seznam je možno najít na výše uvedených webových
stránkách a na webu www.brno-prorodiny.cz

8

64

Odbor zdraví

9.

9

Pedagogicko-psychologické
poradny
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Pedagogicko-psychologická poradna Brno

9

právní subjektivita

příspěvková organizace, školské poradenské zařízení

IČ

44993412

adresa

Hybešova 253/15

telefon/fax

541 422 822 – objednávání klientů pro všechna pracoviště

e-mail

poradna@pppbrno.cz

www stránky

www.pppbrno.cz

popis činnosti

Nabídka služeb v oblasti psychologie a speciální pedagogiky pro
děti a studenty.

cílová skupina

děti a studenti

bezbariérový přístup

ne

Název pracoviště

ulice, městská část

telefon

e-mail

Hybešova

Hybešova 15,
Brno-střed

543 426 080
731 658 683

hybesova@pppbrno.cz

Kohoutova

Kohoutova 4,
Brno-Černá pole

545 223 379-80
604 805 731

kohoutova@pppbrno.cz

Lomená

Lomená 44,
Brno-Komárov

541 424 580-9,
725 520 038

lomena@pppbrno.cz

Sládkova

Sladkova 45,
Brno-Černá Pole

548 526 802,
723 252 765

sladkova@pppbrno.cz
www.poradenskecentrum.cz

Zachova

Zachova 1,
Brno-střed

543 245 91416, 731 658
684

poradna@pppbrno.cz

Manželská a rodinná poradna Bethesda

66

právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

70887039

adresa

Starobrněnská 7, 602 00 Brno

telefon/fax

542 214 547

e-mail

bethesda@volny.cz

www stránky

www.css.brno.cz

popis činnosti

Psychologická poradna pro mládež, manželství a rodinu. Obtíže ve
vztazích mezi rodiči a dětmi.

cílová skupina

děti a dospělí

bezbariérový přístup

ne

Odbor zdraví

MUDr. Taťjana Horká – Psychoprofi
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

26931028

adresa

Mrkosova 2437/35, 615 00 Brno-Židenice

telefon/fax

Telefonický kontakt najdete v profilech jednotlivých specialistů.

e-mail

info@psycohoprofi.cz

www stránky

www.psychoprofi.cz

popis činnosti

Soukromá psychologicko-psychiatrická ambulance – nabízíme
komplexní péči dětské a dorostové psychiatrie, psychoterapie dětí,
dospělých, párovou, rodinnou a skupinovou. Dále poskytujeme
poradenství, konzultace, přednáškovou činnost pro školy, firmy
a organizace.

cílová skupina

děti a dospělí

bezbariérový přístup

ne

Mgr. Blanka Šimková – psychologická poradna
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

26931028

adresa

Jezuitská 13, 602 00 Brno

telefon/fax

607 193 438

e-mail

psych.poradna@email.cz

www stránky

www.psycholog-simkova.cz

popis činnosti

Psychologické poradenství a psychoterapie pro děti, dospívající
i dospělé. Podpora a pomoc v obtížných životních situacích, osobní,
partnerské, rodinné, pracovní a studijní problémy, krize a konflikty.
Kurzy komunikace a asertivních dovedností.

cílová skupina

děti a dospělí

bezbariérový přístup

ne
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Školský komplex na Mendlově náměstí,
pedagogicko-psychologická poradna
právní subjektivita

školské zařízení

IČ

108028623

adresa

Mendlovo nám. 3/4, 603 00 Brno
pracoviště: Voroněžská 5, 616 00 Brno

telefon/fax

543 216 135, 775 211 793

e-mail

ppp@skolskykomplex.cz

www stránky

www.skolskykomplex.cz

popis činnosti

• Psychologická vyšetření dětí předškolního věku s opožděným
nebo nerovnoměrným vývojem;
• Vyšetření způsobilosti dětí k zahájení školní docházky;
• Psychologická vyšetření žáků se vzdělávacími a výchovnými
problémy;
• Diagnostika specifických vývojových poruch učení;
• Zpracování odborných podkladů pro integraci žáků, zařazování
do speciálních tříd;
• Prevence sociálně patologických jevů;
• Rady rodinám v krizové situaci;
• Vypracování odborných posudků.

cílová skupina

rodiče a děti

bezbariérový přístup

ano

9
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Odbor zdraví

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
Brno
právní subjektivita

školská právnická osoba

IČ

2688794

adresa

Veveří 462/15 (budova domova mládeže Petrinum), 602 00 Brno

telefon/fax

739 450 034

e-mail

poradna@kpppb.cz

www stránky

www.kpppb.cz

popis činnosti

Základním posláním poradny je odborné psychologické a speciálně
pedagogické poradenství při předcházení a zvládání obtíží spojených s výchovou a vzděláváním našich klientů a při podporování
jejich zdravého prospívání a rozvoje.Tým pracovníků poradny je tvořen psychology a speciálními pedagogy, kteří se věnují především
přímé práci s klienty. Jsme k dispozici dětem od 3 let věku, mládeži,
jejich rodičům / zákonným zástupcům, pedagogům a další odborné
i laické veřejnosti.

cílová skupina

děti od 3 let věku, mládež, rodiče / zákonní zástupci, pedagogové
a další odborná i laická veřejnost.

bezbariérový přístup

ne
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10.
10

70

Další poradny
(těhotenství, vztahy, zdraví,
podpora pečujících atd.)

Odbor zdraví

Centrum Anabell, z.s.
právní subjektivita

spolek

IČ

26606518

adresa

Masarykova 37, 602 00 Brno

telefon/fax

542 214 014

e-mail

posta@anabell.cz

www stránky

www.anabell.cz

popis činnosti

Kontaktní centrum Anabell Brno poskytuje pomoc osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. Nabízí odborné sociální
poradenství, nutriční terapii, psychologické poradenství a dětskou
a rodinnou terapii.

cílová skupina

lidé s poruchami příjmu potravy a jejich blízcí

bezbariérový přístup

ano, nutná předchozí domluva

Klára pomáhá o.s.
právní subjektivita

spolek

IČ

01277812

adresa

Horníkova 34, Brno Líšeň 628 00

telefon/fax

739 525 072

e-mail

dagmar.sleglova@klarapomaha.cz
zdenka.michalkova@klarapomaha.cz

www stránky

www.klarapomaha.cz

popis činnosti

V centru pozornosti Klára pomáhá jsou rodiny a lidé, kteří dlouhodobě pečují o své nejbližší.
Poradenská a konzultační činnost pečujícím osobám o zdravotně
znevýhodněné členy rodiny, také pomoc pozůstalým.

cílová skupina

pečující osoby

bezbariérový přístup

ne
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Liga vozíčkářů
právní subjektivita

spolek

IČ

00499412

adresa

Bzenecká 23, 628 00 Brno-Vinohrady

telefon/fax

537 021 493, 777 010 331

e-mail

info@ligavozic.cz

www stránky

www.ligavozic.cz

popis činnosti

Nezisková organizace, která se snaží o to, aby lidé se zdravotním
postižením mohli žít samostatně, dle svých představ. Poskytuje
osobní asistenci, pomáhá najít odpovídající zaměstnání nebo se vyznat v legislativě. Půjčuje kompenzační pomůcky, vydává časopis,
každý den otvírá Centrum denních služeb. Organizuje vzdělávací
kurzy, poskytuje poradenství v odstraňování architektonických bariér a službu asistenčních psů. Úspěch mají i představení v Bezbariérovém divadle Barka, propagační či klubové aktivity.

cílová skupina

lidé se zdravotním postižením, s chronickými nemocemi, s duševními poruchami, věková skupina je u různých služeb odlišná

bezbariérový přístup

ano

10

Na počátku, o.p.s.

72

právní subjektivita

obecně prospěšná společnost

IČ

60554665

adresa

Soběšická 560/60, 614 00 Brno-sever, Husovice

telefon/fax

548 221 405, 774 440 821

e-mail

poradna@napocatku.cz

www stránky

www.napocatku.cz

popis činnosti

Poradna Na počátku – poradenství pro ženy, které se v důsledku
těhotenství nebo mateřství ocitly v obtížné situaci. Pomáháme najít
vhodné řešení ženám, které otěhotněly příliš brzy, nečekaně nebo
za nevhodných okolností. Ženám, které jako řešení své situace
zvažují umělý potrat nebo jsou k tomuto nuceny svým okolím,
nabízíme prostor své rozhodnutí zvážit, včetně důvodů, které je
k tomuto rozhodnutí vedou.
Domov pro dětský život – azylové ubytování se sociálním programem pro těhotné ženy. Nachází se na neveřejné adrese mimo
Brno. Ženy v něm mohou najít útočiště od počátku těhotenství
a strávit v něm půl roku až rok po porodu. Přijímáme i těhotné ženy,
které uvažují o adopci.

cílová skupina

těhotné ženy, maminky s dětmi

bezbariérový přístup

Poradna Na počátku – ne, Domov pro dětský život – ano

Odbor zdraví

Hnutí pro život

Linka pomoci
právní subjektivita

spolek

IČ

46260358

adresa

Jánská 2269/26, 586 01 Jihlava

telefon/fax

800 108 000

e-mail

poradna@linkapomoci.cz

www stránky

www.linkapomoci.cz

popis činnosti

Telefonické a internetové poradenství, osobní konzultace. Resapektujeme vaše soukromí a anonymitu. Umíme také:najít seriozního odborníka z oblasti, kterou potřebujete analyzovat konkrétní
výsledky prenatálního vyšetření poradit v případě obav z narození
nemocného dítěte nalézt možnosti k dosažení početí dítěte přirozenou cestou porozumnět mechanisům ovlivňujícím plodnost pomoci
při partnerských krizích zorientovat se v sociální problematice najít
azylové ubytování.

cílová skupina

ženy, které čekají (nečekané) dítě ženy, které se potřebují vyrovnat
se stavem po umělém a nebo spontánním potratu

10
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Občanská poradna Brno
právní subjektivita

spolek

IČ

65353358

adresa

Anenská 10, 602 00 Brno

telefon/fax

545 241 828

e-mail

poradna.brno@volny.cz

www stránky

www.poradnabrno.eu

popis činnosti

Zachovává naprostou diskrétnost o údajích uživatelů, vystupuje nestranně a je nezávislá na jiných subjektech nebo institucích. Občanská poradna Brno nabízí svým uživatelům pomoc při orientaci v síti
sociálních služeb, poskytuje jim poradenskou pomoc, nabízí zázemí
po celou dobu trvání obtíží. Na občanskou poradnu se obracejí lidé
nejčastěji s problémy v následujících oblastech:
• bydlení;
• rodina a mezilidské vztahy;
• majetkoprávní vztahy a náhrady škody;
• pracovně právní vztahy a zaměstnanost;
• občanské soudní řízení;
• sociální zabezpečení;
• dluhová problematika;
• ochrana spotřebitele.
Výhodou, kterou občanské poradenství přináší, je možnost poskytnout uživatelům takovou komplexní péči, aby se v jednom místě
dozvěděli co nejvíce potřebných informací.

cílová skupina

lidé v obtížné životní situaci

bezbariérový přístup

ne

10

Nedoklubko

74

právní subjektivita

spolek

IČ

26596784

adresa

Sídlo: V olšinách 16/82, Strašnice, 100 00 Praha 10, Koordinátorka
pro Brno působí v areálu FB Bohunice

telefon/fax

608 888 778

e-mail

www.info@nedoklubko.cz
banasinska@nedoklubko.cz – kontakt pro Brno

www stránky

www.nedoklubko.cz

popis činnosti

Podporování rodiny s předčasně narozenými dětmi poskytnutím základního sociálního poradenství a psychosociální podpory v obtížné
životní situaci.

cílová skupina

rodiny předčasně narozených dětí

Odbor zdraví

malý ROSŤA
právní subjektivita

spolek

IČ

7137478

adresa

Organizace působí v areálu FN Bohunice a Obilní trh

telefon/fax

737 336 152

e-mail

hillovajana@seznam.cz

popis činnosti

Pomoc rodinám předčasně narozených dětí, spolupráce s neonatologickými centry ve vytváření přiznivějších podmínek v péči o tyto
děti.

cílová skupina

rodiny předčasně narozených dětí

Persefona z.s.
právní subjektivita

spolek

IČ

27058905

adresa

Gorkého 17, 602 00 Brno

telefon/fax

545 245 996, 737 834 345

e-mail

poradna@persefona.cz, domacinasili@persefona.cz,
persefona@persefona.cz

www stránky

www.persefona.cz

popis činnosti

Obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým nabízíme
službu odborného sociálního poradenství (rozsahem služeb pokrýváme psychologickou, sociální a právní pomoc v rámci města Brna
a vybraných menších měst JMK).
Dále pro klienty realizujeme svépomocné a terapeutické skupinové
aktivity.
Nabízíme také podporu lidem, kteří se chtějí naučit zvládat své
agresivní chování (bezpecnesouziti@persefona.cz).
Věnujeme se vzdělávací a informační činnosti, expertním aktivitám
a mezioborové spolupráci na poli domácího a sexuálního násilí.

cílová skupina

Oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění a znásilnění starší 18 let (poradenství poskytujeme také osobám, které se
obětem snaží pomoc).

bezbariérový přístup

ne
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Popálky o.p.s.

10

76

právní subjektivita

obecně prospěšná společnost

IČ

621 58 261

adresa

FNsP Brno-Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno – sídlo
Budova CK Čedok, Nádražní 10, 602 00 Brno – kancelář

telefon/fax

776 259 126

e-mail

jana.lacinova@popalky.cz

www stránky

www.popalky.cz

popis činnosti

Popálky o.p.s. je nestátní neziskovou organizací, která pomáhá
lidem po popáleninovém úrazu a jejich blízkým vyrovnat se s fyzickými, sociálními a psychologickými důsledky úrazu a vrátit se co
nejdříve zpátky k aktivnímu životu.

cílová skupina

děti, mladí lidé a jejich rodiče a dospělí, které zasáhl úraz popálením

bezbariérový přístup

ne

Právní občanská poradna DIALOG
právní subjektivita

spolek

IČ

70265330

adresa

Nerudova 7, 602 00 Brno

telefon/fax

541 552 411, 797 970 797

e-mail

poradna@poradnadialog.cz

www stránky

www.poradnadialog.cz

popis činnosti

Občanská poradna poskytuje zejména základní poradenství právní
těm, kteří potřebují orientovat se, vysvětlit, poradit a hledat řešení
v problému:
• pracovním;
• rodinněprávním;
• spotřebitelských vztahů;
• bydlení;
• náhrady škod apod.

cílová skupina

široká veřejnost

bezbariérový přístup

ne

Odbor zdraví

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociase z.s.
právní subjektivita

spolek

IČ

22832793

adresa

Mečova 5, 602 00 Brno

telefon/fax

542 210 549

e-mail

poradna@asociace-sos.cz

www stránky

www.asociace-sos.cz

popis činnosti

Mezi naše hlavní úkoly patří zajišťování bezplatného spotřebitelského poradenství, kdy spotřebitelům osobně, e-mailem či telefonicky
poskytujeme spotřebitelské právní rady v jejich spotřebitelských
problémech. Naší činností se snažíme zlepšovat postavení spotřebitelů v různých oblastech, ať už se jedná o klasické reklamace
zboží či služeb, přes specifické oblasti jako je bezpečnost potravin
či kosmetiky, telekomunikační služby, dodávky energií, spotřebitelské úvěry apod.

cílová skupina

široká veřejnost

bezbariérový přístup

ne

10

Ferti, z.ú.
právní subjektivita

zapsaný ústav

IČ

05220947

adresa

Lidická 77, 602 00 Brno (1. patro vpravo vedle ČPP)

telefon/fax

734 152 301

e-mail

terapie@ferti.cz

www stránky

www.ferti.cz

popis činnosti

Péče o zachování kvality života lidem, kteří mají potíže s početím
dítěte a řeší tíživé situace spojené s nedobrovolnou bezdětností.
Fakta, Etika, Respekt, Terapie, Individualita

cílová skupina

lidé, kteří řeší problém nedobrovolné bezdětnosti

bezbariérový přístup

ne
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Slezská Diakonie – Středisko Eliada a Poradna rané
péče
právní subjektivita

církevní právnická osoba

IČ

65468562

adresa

Kamenná 11, 639 00 Brno-Štýřice

telefon/fax

605 513 860 (Eliada) 734 862 310 (raná péče)

e-mail

koordinatorsluzeb@eliada.cz

www stránky

www.sdbrno.cz

popis činnosti

Poradenství, hlídání dětí s postižením, zapůjčení vhodných pomůcek.

cílová skupina

rodiny s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

Toxikologické informační středisko

10

adresa

Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

telefon/fax

telefonní linky pro akutní intoxikace 224 919 293, 224 915 402

e-mail

tis@vfn.cz

www stránky

www.tis-cz.cz

popis činnosti

Zodpovíme lékařské i laické doztazy na postup při akutní intoxikaci(otravě) způsobené houbami, rostlinami, živočichy, alkoholem,
drogami a chemickými látkami.

Občanské sdružení Logo – střediko rané péče

78

právní subjektivita

spolek

IČ

26607468

adresa

Vsetínská 20, 639 00 Brno

telefon/fax

543 420 677, 543 420 690

e-mail

oslogo@oslogo.cz

www stránky

www.oslogo.cz

popis činnosti

Raná péče je poskytovaná dětem s poruchami komunikace a hybnosti ve věku 1–7 let a jejich rodinám. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické
potřeby. Raná péče je poskytována terénní, případně ambulantní
formou kvalifikovanými odborníky s individuálním přístupem k dítěti i jeho rodině vždy bezplatně a diskrétně.

cílová skupina

rodiny s dětmi s poruchami komunikace a hybnosti

Odbor zdraví

TamTam, o.p.s. Centrum pro dětský sluch
právní subjektivita

obecně prospěšná společnost

IČ

00499811

adresa

Raná péče pro Moravu a Slezsko, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Jungmannova 25, 779 00 Olomouc

telefon/fax

739 642 677, 733 181 497

e-mail

ranapecemorava@detskysluch.cz

www stránky

www.detskysluch.cz

popis činnosti

Našim posláním je pomáhat dětem, mladým lidem a dospělým se
sluchovým postižením a jejich rodinám řešit nepříznivou životní situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život
a začlenit se do většinové slyšící společnosti.

cílová skupina

lidé se sluchovým postižením a jejich rodiny

Středisko rané péče SPRP – pro rodiny s dítětem
se zrakovým postižením
právní subjektivita

spolek

IČ

67 36 36 10

adresa

Nerudova 7, 602 00 Brno

telefon/fax

541 236 743, 777 234 134

e-mail

brno@ranapece.cz

www stránky

www.ranapece.cz

popis činnosti

Služba je zaměřená na pomoc rodinám dětí s postižením nebo
s ohroženým vývojem. Cílem služby je sociální integrace rodiny
a zmírnění důsledků postižení na vývoj dítěte.

cílová skupina

rodiny s dětmi 0-7let se zrakovým postižením
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Cvičení dětí, rodičů, seniorů
a těhotných žen

Odbor zdraví

Agentura Větrník
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

25592441

adresa

Nerudova 7, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

606 837 536

e-mail

agentura.vetrnik@centrum.cz

www stránky

www.agenturavetrnik.cz

popis činnosti

Pohybové aktivity podporující správný rozvoj psychomotorického
vývoje kojence a batolete a vazby mezi dítětem a rodiči.

cílová skupina

kojenec, batole

bezbariérový přístup

ne

Centrum pro rodinu a sociální péči
právní subjektivita

církevní právnická osoba

IČ

44991584

adresa

Biskupská 7, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

542 217 464, 731 402 731

e-mail

info@crsp.cz

www stránky

www.crsp.cz

popis činnosti

V rámci našich programů nabízíme cvičení pro těhotné, cvičení
s přípravou na porod, cvičení maminek po porodu, masáže kojenců,
cvičení pro rodiče (prarodiče) s dětmi od 6 měsíců do 5 let, zdravotní cvičení (nejen) pro seniory.

cílová skupina

nastávající maminky, ženy po porodu, rodiče (prarodiče) s dětmi,
senioři

bezbariérový přístup

ano
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FITMAMI
právní subjektivita

Jednotlivé fyzické osoby

IČ

74236784

adresa

Cvičí se v různých lokalitách ve městě Brně – dle možnosti instruktorek; Lokality: Kraví Hora, Žabovřesky, Bystrc, Žebětín, Líšeň, Ořešín,
Jehnice

telefon/fax

dle jednotlivých instruktorek

e-mail

dle jednotlivých instruktorek

www stránky

www.fitmami.cz

popis činnosti

Lekce FITMAMI jsou speciálním fitness programem pro maminky
a jejich miminka nebo malé děti. Jde o kompletní aerobně-posilovací trénink, při kterém procvičíte nejen celé tělo, ale užijete si
i spoustu zábavy. To vše ve společnosti vašich dětí.

cílová skupina

maminky s miminky a malými dětmi

bezbariérový přístup

ne

Ma-Mi klub Hanky Kišové
11
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právní subjektivita

fyzická osoba

IČ

62085417

adresa

Hlinky 112, 603 00 Brno-Pisárky

telefon/fax

731 816 483

e-mail

cvicimesdetmi@seznam.cz

www stránky

www.mimino-batole.cz

popis činnosti

Pohybové a výtvarné kroužky pro rodiče s dětmi, angličtina pro
nejmenší, hlídání dětí.

cílová skupina

rodiče s dětmi do 5 let.

bezbariérový přístup

ne

Odbor zdraví

Mgr. Radmila Nemkyová a Tomáš Plíhal
„Cvičeníčko“
právní subjektivita

OSVČ

IČ

66514533 – Nemkyová, 74253204 – Plíhal

adresa

Cvičíme:
Fakulta sportovních studií Univerzitní kampus – Kamenice 5, Brno-Bohunice
Kameňák Fitness Centrum – Oblá 51c Brno-Nový Lískovec
Sport Centrum Ivanovice – Černohorská 20/22, Brno-Ivanovice
Waldorfská ZŠ a MŠ – Plovdivská 8, Brno-Žabovřesky;

telefon/fax

604 252 137 – Nemkyová, 776 144 439 – Plíhal

e-mail

plihal@cvicenicko.cz; nemkyova@cvicenicko.cz

www stránky

www.cvicenicko.cz

popis činnosti

Veselé cvičení pro rodiče s dětmi od 1,5 roku a děti od 3 do 10 let.
„Cvičeníčko“ jsou tématicky zaměřené hodiny intenzivního pohybu
s důrazem na rozvoj obratnosti a základy gymnastiky pro děti od
předškolního a mladšího školního věku. Cvičíme v různých částech
města Brna od září do června a organizujeme kroužky pro děti od
1,5 roku s rodiči a od 3 do 9 let bez rodičů. Obě varianty „Cvičeníčka“ pomáhají dětem vytvořit si kladný vztah k pohybu a sportu
a připravují je na přechod do sportovních oddílů různých sportů od
rekreační až k výkonnostní či vrcholové úrovni. Pořádáme sportovní
příměstské a pobytové tábory...

cílová skupina

rodiče s dětmi od 18 měsíců, děti od 3 do 10 let.

bezbariérový přístup

ne

11

Plaváčci, s.r.o.
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

28265394

adresa

Provozovna třída Generála Píky 11, 613 00 Brno, Černá Pole

telefon/fax

604 344 219, 733 195 054

e-mail

info@plavacci.com

www stránky

www.plavacci.com

popis činnosti

Nabízí kurzy plavání a cvičení pro kojence, batolata a děti předškolního věku s rodiči. Dále pak cvičení pro maminky s hlídáním nebo
s možností mít děti u sebe v tělocvičně. Organizujeme zimní a letní
pobyty s cvičením, výukou plavání a celodenním programem.

cílová skupina

děti, rodiny s dětmi

bezbariérový přístup

ano
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Lužánky – středisko volného času, Brno, Lidická 50

pracoviště LATA
právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

00401803

adresa

Pracoviště Lata, Plovdivská 8, 616 00 Brno-Žabovřesky

telefon/fax

549 216 949, 602 751 385

e-mail

lata@luzanky.cz

www stránky

www.lata.luzanky.cz

popis činnosti

Cvičení pro těhotné:
• cvičení rodičů s kojenci - kurz cvičení a péče od 6 týdnů
• cvičení pro rodiče s dětmi od několika měsíců do předškolního
věku
• cvičení pro děti mladšího školního věku

cílová skupina

těhotné, rodiče s dětmi od několika měsíců do předškolního věku,
děti mladšího školního věku

bezbariérový přístup

ano

ŽVS Vesna, o.s.
11
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právní subjektivita

o.p.s.

IČ

15529479

adresa

Údolní 10, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

733 506 684, 734 730 275

e-mail

info@vesnaspolek.cz

www stránky

www.vesnaspolek.cz

popis činnosti

•
•
•
•
•
•
•
•

cílová skupina

děti i dospělí

bezbariérový přístup

ne

Jóga pro seniory a střední věk;
Bodystyling. Kondiční cvičení;
Pilates;
Zdravotní cvičení – pohyblivost kloubů, svalová kondice;
Balerínky – základní baletní a taneční průpravka pro dívky;
Zákládní pohybová průprava pro děti;
Sebeobrana pro mladší školní věk;
Sebeobrana pro dospělé.

Odbor zdraví

The Little Gym Brno
právní subjektivita

OSVČ

adresa

Kigginsova 2, Brno-Slatina

telefon/fax

515 535 573

e-mail

brno@thelittlegym.eu

www stránky

www.brno.thelittlegym.eu

popis činnosti

Jóga Struktura lekcí The Little Gym Brno a propracované osnovy
a metodika nabízejí dětem spoustu příležitostí k postupnému zlepšování obratnosti, koordinace pohybů i celkové zdatnosti. V milém
a motivujícím prostředí získávají děti každý týden pod vedením
školených instruktorů větší odvahu a sebedůvěru a zároveň se učí
naslouchat, soustředit se a spolupracovat s ostatními... a při tom
všem si užijí spoustu  zábavy! Naše programy rostou s dětmi a zahrnují mimo jiné cvičení rodičů s dětmi nebo gymnastiku pro předškoláky a školáky. Oblíbené jsou i doplňkové programy narozeninových
oslav či prázdninových kempů.ana pro dospělé.

cílová skupina

děti, mládež, rodiny

Písečné centrum
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

263 06 719

adresa

Měříčkova 2120/20, 621 00 Brno

telefon/fax

603 866 263 (pronájem prostor)
REZERVACE A PŘIHLÁŠKY DO PROGRAMŮ
Nutné kontaktovat konkrétní lektory!!!, kteří jsou uvedeni u programů.

e-mail

pisecne@centrum.cz

www stránky

www.pisecnecentrum.cz

popis činnosti

Písečné centrum je v České republice opravdovým unikátem. Co
je na nás tak výjimečné? Písek! Polovina podlahové plochy celého centra je pokryta jemným bílým pískem, ve kterém si v rámci
dopoledních programů hrají děti a v průběhu ranních, odpoledních,
večerních a víkendových programů zde probíhají různé programy
pro všechny věkové skupiny.
Písek je úžasný materiál, který poskytuje mnoho možností pro
rehabilitační a jiná klidová cvičení jako jsou joga, tai-chi, cchi-kung,
pilates, mohendžodáro a jiné.

cílová skupina

děti, mládež, rodiny, dospělí, senioři

bezbariérový přístup

ano
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Hana Radostná
právní subjektivita

Fyzická osoba

IČ

87955512

adresa

Cvičení probíhá v různých prostorách:
• Klubovna KRASOHLED na Údolní
(rezervace přes www.klubovnakrasohled.cz)
• Pro zájemkyně  cvičení v přírodě
• v Písečném centru

telefon/fax

725 111 866

e-mail

hahahanka70@seznam.cz

www stránky

www.radosti.huu.cz

popis činnosti

•
•
•
•

cílová skupina

děti, rodiny, dospělí, senioři

Docházkové kurzy masáží pro děti a jejich rodiče  MISP
Cvičení jógy pro seniory
Mahendžodáro tantra jóga pro ženy
Relaxační a harmonizační cvičení

Dětský svět Kvítek – Výtvarné cvičeníčko
11
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právní subjektivita

fyzická osoba

IČ

70497681

adresa

Kubíčkova 8, 635 00 Brno-Bystrc

telefon/fax

604 840 740

e-mail

kvitekbrno@seznam.cz

www stránky

www.detskysvetkvitek.cz

popis činnosti

Veselé cvičeníčko s říkankami, písničkami a společným výtvarným
tvořením pro rodiče a děti, miniškolka, plavání, angličtina.

cílová skupina

rodiče s dětmi od 1 roku

bezbariérový přístup

ano

Odbor zdraví

Centrum Majky Staňkové
právní subjektivita

fyzická osoba

IČ

75867133

adresa

Hybešova 14, Brno

telefon/fax

774 115 128

e-mail

info@majka-kurzy.cz

www stránky

www.MajkaStankova.cz

popis činnosti

Cvičení v těhotenství, jóga, cvičení po porodu, cvičení s miminky
od 3 měsíců,manipulace s miminky, kojenecké masáže, šátkování,
tanec s dětmi v šátku.

cílová skupina

těhotné ženy, rodiny s dětmi, rodiče na mateřské/otcovské dovolené, děti 0–15 let

bezbariérový přístup

ne

11
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Plavání dětí s rodiči
i bez rodičů, seniorů
a těhotných žen

Odbor zdraví

Baby club Plaváček s.r.o.
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

29209650

adresa

Plaveme v bazéně ZŠ Jasanová 2, 637 00 Brno-Jundrov
Bazén v hotelu Rakovec v blízkosti brněnské přehrady

telefon/fax

775 333 359

e-mail

brno@plavacek-deti.cz, plavacek@plavacek-deti.cz

www stránky

www.plavacek-deti.cz

popis činnosti

Kurzy plavání pro děti a miminka, pobyty a semináře pro rodiny,
plavání v rodinách s miminkem. V hotelu Rakovec v rámci lekcí
plavání možnost saunování a masáží.

cílová skupina

děti a rodiče

bezbariérový přístup

ne

Centrum Hastrmánci
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

02396041

adresa

Masarykova 1018, 664 42 Brno-Modřice

telefon/fax

773 998 222

e-mail

info@hastrmanci.cz

www stránky

www.hastrmanci.cz

popis činnosti

Provoz wellness centra přizpůsobeného pro pobyt rodičů s malými
dětmi (přebalovací pulty, ohrádky, jídelní židličky, nočníky, hračky,
přes léto je k dispozici venkovní zahrada s posezením a hračky...).
U nás naleznete bazén s teplotou vody 30 stupňů schválený KHS
pro děti již od 6 měsíců věku, vířivku, parní a finskou saunu. Nabízíme kurzy plavání, vaničkování, individuální výuku plavání. Dále
můžete vyzkoušet kurzy cvičení kojenců, batolat a předškoláků,
které vede zkušená fyzioterapeutka. Pro rodiče máme kurzy cvičení
– aqua aerobik, plavání těhotných, individuální výuka cvičení stott
pilates na strojích.

cílová skupina

rodiny s dětmi

bezbariérový přístup

ano
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Dětský svět Kvítek
právní subjektivita

fyzická osoba

IČ

70497681

adresa

Základní škola Herčíková 19, Brno-Královo Pole

telefon/fax

604 840 740

e-mail

kvitekbrno@seznam.cz

www stránky

www.detskysvetkvitek.cz

popis činnosti

Plavání pro rodiče s dětmi – potápění, první plavecké dovednosti,
skoky do vody, lovení pod vodou, plavecké styly. Vše hravou a veselou formou.

cílová skupina

děti

bezbariérový přístup

ne

Filia Klub, s.r.o.
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právní subjektivita

s.r.o.

IČ

27719821

adresa

Halasovo nám. 7, 638 00 Brno-Lesná

telefon/fax

545 223 431, 602 878 062

e-mail

filia@filia.cz

www stránky

www.filia.cz

popis činnosti

Nabízíme plavání pro malé děti s rodiči i samotné děti předškoláky
i školáky, celoroční výuku plavání, účast na soutěžích, pobyty zaměřené na výuku a zdokonalení plavání a plaveckých stylů. Možnost
saunování a pobytu v solné jeskyni.

cílová skupina

děti od narození, rodiče, prarodiče

bezbariérový přístup

ano

Odbor zdraví

Plaváčci
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

28265394

adresa

Třída generála Píky 11, 602 00 Brno-Černá pole

telefon/fax

733 195 054

e-mail

info@plavacci.com

www stránky

www.plavacci.com

popis činnosti

Plavání dětí s rodiči od 6 měsíců do 7 let od pondělí do soboty,
plavání dětí bez rodičů, plavecká příprava v dráze pro předškolní
a školní děti od 5 do 12 let, cvičení rodičů s dětmi od 3 měsíců,
cvičení maminek po porodu, babymasáže, pobyty rodičů s dětmi
s výukou plavání, cvičení a v zimě lyžování, hlídání dětí, půjčovna
kostýmů, prodej plaveckých pomůcek, ve vybraných časech poskytujeme rodičům a dětem možnost využít bazénu a naších pomůcek
(bez vedení instruktorkou). Využíváme bazénů na Tř. gen. Píky 11,
Kraví hoře, v Nemocnici Milosrdných bratří a ve Welness Kuřim .
S dětmi a maminkami cvičíme v Duhovém Ráji na Okružní 1. Na
pobyty rodičů s dětmi jezdíme na Vysočinu a do Jeseníků.

cílová skupina

rodiny s dětmi od 3 měsíců do 12 let

bezbariérový přístup

ano

Plavecká škola Brno
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

05593531

adresa

Chalabalova 2a, 623 00 Brno-Kohoutovice

telefon/fax

777 198 375

e-mail

info@plaveckaskolabrno.cz

www stránky

www.plaveckaskolabrno.cz

popis činnosti

Plavecká škola pořádá na 4 bazénech v Brně: plavání dětí od 2,5 let
s rodiči, plavání dětí začátečníků i pokročilých, kondiční i závodní
plavání dětí. Příměstské tábory pro děti. Plavání dospělých a lekce
aqua aerobiku.

cílová skupina

děti od 2,5 do 15 let, dospělí

bezbariérový přístup

ano
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Plavecká škola Rosnička
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

24242144

adresa

Majdalenky 10, 638 00 Brno-Lesná

telefon/fax

734 692 474
Svět welness Infinit Recepce – kontakt: 739 500 252, lesna@infinit.cz

e-mail

info@plavani-rosnicka.cz

www stránky

www.plavani-rosnicka.cz

popis činnosti

Plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku v unikátním prostředí nového brněnského wellness centra společnosti Infinit. Voda
je v relaxačním zážitkovém bazénu ošetřována speciální technologií
splňující nejnáročnější požadavky pro plavání dětí s rodiči. Součástí
je i parní solná lázeň s eukalyptovými esencemi vhodná i pro ty
nejmenší. Zázemí centra je plně přizpůsobeno potřebám dětí rodičů
(např. dětský koutek). Prioritou plaveckého klubu Rosnička je kvalita
poskytovaných služeb.

cílová skupina

děti do 6 let

bezbariérový přístup

ano

Plavecký klub Slůně
12
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právní subjektivita

fyzická osoba

IČ

75752042

adresa

Moravská Slavia, Polní 16, Brno
ZŠ Holzova 1 Brno, Lužánky, Sportovní 4, Brno

telefon/fax

774 481 880 (ZŠ Holzova 1, Lužánky, Sportovní 4)
774 802 408 (Moravská Slavia)

e-mail

klubslune@seznam.cz

www stránky

www.plavanislune.cz

popis činnosti

Plavání dětí od kojeneckého věku až po školní věk. Voda v našem
bazénu je ošetřena UV lampou. Plaveme na těchto místech: Squash
Moravská Slavia, Plavecký stadion za Lužánkami, ZŠ Holzova. Příměstské plavecké tábory.

cílová skupina

kojenci, batolata, předškoláci, školáci

bezbariérový přístup

ne

Odbor zdraví

13.
Hlídání dětí,
soukromé školky
a doplňkové služby
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Agentura Beatrice
právní subjektivita

fyzická osoba

IČ

01485393

adresa

Soběšická 1119/67, 614 00 Brno

telefon/fax

737 205 664

e-mail

info@a-beatrice.cz

www stránky

http://a-beatrice.cz,

popis činnosti

Nabízíme:
• hlídání dětí s rozvojem osobnosti;
• běžné hlídání dětí;
• doučování;
• doprovod z/do kroužků;
• v případě zájmu poskytujeme pomoc s drobnými domácími
pracemi.

cílová skupina

děti starší 2 let

bezbariérový přístup

ne

Veronika Oplatková

Agentura Berunka
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právní subjektivita

fyzická osoba

IČ

86991078

adresa

Bystřinova 16, 612 00 Brno-Královo pole

telefon/fax

777 061 964

e-mail

info@berunka.com

www stránky

www.berunka.com

popis činnosti

Jednorázové i pravidelné hlídání dětí od 0 do 3 let věku u klienta
či pečovatelky doma, hlídání dětí i starších, doprovázení dětí do zájmových kroužků, školy, školky. Poradenství v těhotenství, v šestinedělí, cvičení pro těhotné, doprovody k porodům – služby porodní
asistentky.

cílová skupina

těhotné ženy, ženy po porodu, rodiče

bezbariérový přístup

ano

Odbor zdraví

Nejčistější, s.r.o.
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

74228188

adresa

Místní 7, 635 00 Brno

telefon/fax

739 412 564, 603 522 301

e-mail

asistentka@nejcistejsi.cz, irena@nejcistejsi.cz

www stránky

www.agentura-provas.cz

popis činnosti

Péče o děti: Hlídání dětí 24 hodin denně, o víkendech i o svátcích.
Vyzvedávaní dětí ze školky, školy a doprovod dětí do zájmových
kroužků. Odborná péče o dítě i během jeho nemoci. Hlídání dětí
bez rozdílu věku a zdravotního stavu.
Pomoc v domácnosti: Jednorázový i pravidelný úklid, úklid po řemeslnících, žehlení, příprava jídla, nákupy, péče o drobná domácí zvířata, kontrola domu v době nepřítomnosti majitele, zalévání květin.
Péče o seniory.

cílová skupina

kdokoliv

bezbariérový přístup

ne

Agentura Beránek s.r.o.
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

63220067

adresa

Antonína Slavíka 11, 602 00 Brno

telefon/fax

728 005 588

e-mail

info@agentura-beranek.cz

www stránky

www.agentura-beranek.cz

popis činnosti

•
•
•
•

cílová skupina

rodiny s malými dětmi, ženy, které pracují při RD

bezbariérový přístup

ano

13

Jesle
Školka
Hlídání dětí
Doučování dětí
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BIBO, s.r.o.
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

28229461

adresa

Lidická 2030/20 Brno, palác Turmalín

telefon/fax

774 262 761

e-mail

info@bibo.cz

www stránky

www.bibo.cz

popis činnosti

Specialista na hlídání dětí v Brně, pravidelné i nárazové hlídání dětí
v rodinách, doprovody a vyzvedávání dětí, hlídání dětí v dětských
koutcích, hlídání dětí na firemních akcích, pořádání narozeninových
oslav. Pořádání odborných kurzů a školení – kurzy první pomoci
dětem, seniorům, jak se stát dobrou chůvou, Au pair a další.Specializace i na hlídání v zahraničí, Au pair a pracovní pobyty.

cílová skupina

děti všech věkových kategorií, od narození po školní věk

bezbariérový přístup

ano

Dětský svět Kvítek – MINIŠKOLKA
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právní subjektivita

fyzická osoba

IČ

70497681

adresa

Kubíčkova 8, 635 00 Brno-Bystrc

telefon/fax

604 840 740

e-mail

kvitekbrno@seznam.cz

www stránky

www.detskysvetkvitek.cz

popis činnosti

Nabízíme aktivity pro děti a rodiče s dětmi (v lokalitě Brno-Bystrc,
Kníničky, Královo Pole):
• Miniškolka – pro děti od 1,5 roku bez rodičů;
• Výtvarné cvičeníčko – pro rodiče s dětmi od 1 roku;
• Výtvarné tvoření – pro děti od 3 let a pro rodiče s dětmi
od 1 roku;
• Sportík – veselé sportování v tělocvičně pro děti i rodiče s dětmi;
• Kurzy plavání – pro rodiče s dětmi od 1 roku, od 3 let pro děti bez
rodičů.

cílová skupina

rodiče s dětmi od 1 roku, děti od 1 roku do 6 let

bezbariérový přístup

ano

Odbor zdraví

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4

Klub Rákosníček
právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

44993412

adresa

Helceletova 4, 602 00 Brno

telefon/fax

737 377 094

e-mail

domecek@helceletka.cz

www stránky

www.helceletka.cz

popis činnosti

DDM Helceletova nabízí klub pro předškolní dětí od 2 do 5 let
s programem v dopoledních i odpoledních hodinách. Nenabízíme
jen obyčejné hlídání, ale snažíme se hravou a nenásilnou formou
rozvíjet dovednosti dítěte. Pro děti máme nachystaný velmi pestrý
program – činnosti výtvarné, dramatické, hudební, sportovní, hrajeme hry na rozvíjení spolupráce a posílení kolektivu.

cílová skupina

děti předškolní, školní

bezbariérový přístup

ne

13
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LUŽÁNKY – středisko volného času

Miniškolka Maceška
právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

00401803

adresa

dle jednotlivých poboček

telefon/fax

549 216 949, 724 813 927

e-mail

maceska@luzanky.cz

www stránky

www.luzanky.cz, www.maceska.luzanky.cz
Maceška – dopolední hlídání dětí s výchovným a výukovým programem pro děti 2–5 let.
• Maceška Lata - ŽABOVŘESKY
Plovdivská 8, 616 00 Brno, tel.: 724 813 927, maceskalata@
luzanky.cz
PONDĚLÍ–PÁTEK 8.30–12.30 (13.00) hod.
• Maceška Lány – BOHUNICE
Lány 3, 625 00 Brno, tel.: 774 903 059, maceskalany@luzanky.cz
PONDĚLÍ–PÁTEK 8.30–12.30 hod.

popis činnosti

• Maceška Legato – KOHOUTOVICE
Stamicova 7, 623 00 Brno, tel.: 775 762 219, maceska@luzanky.cz
STŘEDA 8.00–12.30 hod.
• Maceška LOUKA – VINOHRADY
Bzenecká 23, 628 00 Brno, tel.: 725 017 458, maceskalouka@
luzanky.cz
PONDĚLÍ–ČTVRTEK 8.30–12.30 hod.
• Maceška Kotlanka – LÍŠEŇ
Kotlanova 7, 628 00 Brno, tel.: 777 594 031, maceskakotlanka@
luzanky.cz
PONDĚLÍ, ČTVRTEK 8.30–12.30 hod.

13

• Maceška BOTANKA – BRNO-STŘED
Botanická 13, 602 00 Brno, tel.: 605 765 168, maceskabotanka@
luzanky.cz
PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK 8.30–12.30 hod.
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cílová skupina

děti 2–5 let

bezbariérový přístup

ano

Odbor zdraví

Mateřská škola Milosrdných bratří
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

03269205

adresa

Vídeňská 7, 639 00 Brno-Štýřice

telefon/fax

739 243 877

e-mail

materskaskola@milosrdni.cz

www stránky

www.milosrdni.cz

popis činnosti

Mateřská škola Milosrdných bratří nabízí zázemí pro předškolní
vzdělávání 15 dětem ve věku 3–7 let. Styl práce s dětmi se vyznačuje
individuálním a inkluzivním přístupem k dětem i jejich rodinám,
odrážejícím křesťanské hodnoty a prostředím bezpečí a jistoty pro
každého. Pro širší veřejnost MŠ organizuje občasné semináře, poradenství a kurzy s tematikou výchovy a potřeb dětí a mimořádné
akce pro rodiny jako například Setkání s Mikulášem.

cílová skupina

rodiny s předškolními dětmi

bezbariérový přístup

ne

Mgr. Zuzana Berková
právní subjektivita

fyzická osoba

IČ

87245175

adresa

Arbesova 3, 638 00 Brno-Lesná

telefon/fax

Je třeba použít kontaktní formulář na web. stránkách

e-mail

hlidani@tetazuzka.cz

www stránky

www.tetazuzka.cz

popis činnosti

Hlídání dětí od narození, hlídání nemocných a postižených dětí, večerní, noční hlídání, hlídání dětí v Aj. Zajištění volnočasových aktivit
pro MŠ, ZŠ.

cílová skupina

rodiny s dětmi do 15 let

13

bezbariérový přístup
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Mateřská škola Mary Poppins
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

02983541

adresa

Srbská 30, 612 00 Brno-Královo Pole

telefon/fax

777 753 393, 776 225 842, 776 389 933

e-mail

neumanova.e@gmail.com

www stránky

www.marypoppins.cz

popis činnosti

Od roku 2007 provozujeme školku a jesle v celodenním režimu
7.30–18.00 hod. Při tvorbě našeho výchovného programu vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu. Denní přítomnost
speciálního pedagoga. Spolupráce s firmou IBM a Ysoft. Mluvíme
anglicky, rusky, německy.

cílová skupina

od 1,5–3 roky, školka 3–7 let

bezbariérový přístup

ne

Příliv pro rodinu z.s.
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právní subjektivita

spolek

IČ

26581892

adresa

Dusíkova 5, 638 00 Brno-Lesná

telefon/fax

774 073 730, 777 983 495

e-mail

ospriliv@gmail.com

www stránky

www.priliv.cz

popis činnosti

Naše organizace nabízí zejména polodenní a celodenní hlídání dětí.
Součástí tohoto hlídání jsou programy pro děti (divadélka, tvořeníčka, angličtina…). Dále nabízíme kroužky pro děti mladšího školního
věku a jednorázové akce, jako je Mikulášská besídka, vánoční dílna,
karnevaly a další. O prázdninách pořádáme pro děti školního věku
příměstské tábory.

cílová skupina

rodiny s dětmi, předškolní děti, mladší školní děti

bezbariérový přístup

ano

Odbor zdraví

Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno
právní subjektivita

spolek

IČ

22876430

adresa

Vrchlického sad 1894/4, Černá Pole, 602 00 Brno

telefon/fax

776 434 114

e-mail

info@materinka-brno.cz

www stránky

www.montessori-skolka-brno.cz

popis činnosti

Mateřské a rodinné centrum se soukromou školkou pro děti od 1,5
do 6 let v Brně. Nabízíme:
• tvořivou školku pro děti od 2 let;
• aktivity a zájmové kroužky pro děti od 2 let;
• semináře a přednášky pro rodiče a širokou veřejnost;
• poradenské služby pro rodiče, nastávající maminky a veřejnost.

cílová skupina

děti od 2 let

bezbariérový přístup

ne

Vesněnka, denní centrum pro děti, o.p.s.
právní subjektivita

obecně prospěšná společnost

IČ

27733998

adresa

Údolní 10, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

606 321 071

e-mail

vesnenka@seznam.cz

www stránky

www.vesnenka.eu

popis činnosti

Zajištění celodenní péče o děti od 1 do 5 let v pravidelném režimu
dle potřeb rodičů ve školičce Vesněnka a provoz firemní školičky
Vesněnka MU pro zaměstnance FI MU.

cílová skupina

děti od 1 roku věku

bezbariérový přístup

ne
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Ing. Lívia Knechtová

Viki Kids Club – anglická školka
právní subjektivita

fyzická osoba

IČ

61425222

adresa

Vodařská 2, 619 00 Brno-Komárov

telefon/fax

724 057 290

e-mail

info@vikikidsclub.cz

www stránky

www.vikikidsclub.cz
Soukromá školka:
• anglická třída s celodenní AJ i s rodilou mluvčí (2–7 let);
• Montessori třída s přípravným Montessori prostředím (3–7 let);
• běžná česká třída (3–7 let);
• jesličková třída (2–3 roky).

popis činnosti

V létě pořádáme sportovně jazykový příměstský tábor pro děti
5–15 let a prázdninovou školku.
Nadstandardní péče o děti i prostředí včetně zájmových kroužků
pro děti v místě bez přejíždění: další jazyky, tenis, sportíček, dětská
jóga, taneční kroužek, výtvarná a kreativní dílna, hudebně-dramatický kroužek s logopedickými prvky, wellness kroužek (sauna, pára,
vířivka).
Sídlíme ve sportovním areálu Centrum Viktoria, děti mají k dispozici
všechna venkovní i vnitřní kurty a sportoviště, dětské hříště se skluzavkami, průlezkami a pískoviště, velkou trampolínu. Děti se starají
o záhonky, kde si pěstují hrášek, jahůdky, cherry rajčátka, kytičky…
Možnost vycházek do klidné zeleně v okolí a na nedalekou farmu
s domácími zvířátky, které děti chodí krmit. Dobrá dostupnost i parkování kousek od centra Brna.
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cílová skupina

děti 3–6 let

bezbariérový přístup

ne

Odbor zdraví

PONNY KIDS mateřská škola s.r.o.
právní subjektivita

spol.s r.o.

IČ

26259451

adresa

Krondlova 913/1, 616 Brno

telefon/fax

608 417 232

e-mail

info@ponny-brno.cz

www stránky

www.anglickaskolkabrno.cz

popis činnosti

Milí rodiče,přesvědčte se, že skutečně můžete ovlivnit život svého
dítěte, podpořit ho v aktivním zájmu o svět a sebe samo a rozvíjet jeho osobnost každý den. PONNY školka nabízí vašemu dítěti
předškolní vzdělání v nejvyšší kvalitě. Dítě provází od samého
začátku NTC metoda a komunikace v anglickém jazyce, má dostatek
pohybových a kreativních aktivit, které zajistí správný rozvoj mozku
a jsou prevencí specifických poruch učení, pracuje s vyškoleným
týmem dle nejnovějších světových poznatků, připravuje se na
studium na českých nebo anglických základních školách a vše si
s radostí užívá. PONNY vám nabízí své 15-ti leté zkušenosti v oboru
vzdělávání předškolních dětí. PONNY školka se stala členem skupiny
krajských metodiků Národního ústavu pro vzdělávání pro oblast formálního vzdělávání nadaných dětí pro období 2015–2020. PONNY je
také členem České asociace pro aktivní rozvoj dětí (CAPARD)

cílová skupina

děti 2–7 let

Žirafka mateřská škola Nový Lískovec
právní subjektivita

obecně prospěšná spolepčnost

IČ

01952412

adresa

Rybnická 46, Brno-Nový Lískovec

telefon/fax

775 703 556

e-mail

info@skolkazirafka.cz

www stránky

www.skolkazirafka.cz

popis činnosti

Péče o děti do 6 let v MŠ Žirafka využívá prvků Montessori a respektuje každé dítě jako jedince. Ve státních školkách, kde je v jedné
třídě kapacita kolem 30 dětí se musí děti podrobovat zavedenému
režimu a přizpůsobovat autoritě. Péče o děti do 6 let v MŠ Žirafka
je přizpůsobena individuálním potřebám dětí, což umožňuje nižší
počet dětí ve třídě oproti běžným státním školkám. Režim je flexibilní, je-li dítě unavené, může odpočívat a nemusí se podrobovat
kolektivní činnosti, jak je to nastaveno v mnoha školkách státního
sektoru. Péče o děti se proto podobá péči v rodinném prostředí,
děti jsou vychovávány a vzdělávány v malých skupinkách, prostředí
je přátelské a harmonické.

cílová skupina

děti do 6 let
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Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.
právní subjektivita

obecně prospěšná společnost

IČ

25348221

adresa

Heyrovského 828/13, Bystrc, 635 00 Brno

telefon/fax

546 221 559

e-mail

praminek@praminek.cz

www stránky

www.praminek.cz

popis činnosti

• individuální vzdělávání a výchova podle schopností žáků, s důrazem na přípravu pro život
• spolupráce s rodinou
• získávání vědomostí, dovedností, návyků v centrech aktivit (speciálně zařízené pracovní prostředí tříd mateřské i základní školy)
• integrace dětí s postižením i mimořádně nadaných
• slovní hodnocení  
• naučit žáky přijímat změny

cílová skupina

děti a jejich rodiny

Dětský svět Kvítek
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právní subjektivita

fyzická osoba

IČ

70497681

adresa

Kubíčkova 8, 635 00, Brno-Bystrc

telefon/fax

604 840 740

e-mail

kvitekbrno@seznam.cz

www stránky

www.detskysvetkvitek.cz

popis činnosti

Jsme soukromá miniškolka rodinného typu, která připravuje pro
děti od 1,5 roku i jejich rodiče veselé a hravé aktivity. Malý kolektiv
dětí, který umožňuje péči a individuální přístup ke každému dítěti.
Pro děti a rodiče připravujeme program již 10 let. Snažíme se vytvářet veselý svět plný radosti, smíchu a zábavy, svět pro každé dětské
kvítko. Děti podněcujeme k samostatné tvořivosti, podporujeme
jejich fantazii a rozvíjíme pohybové dovednosti. Dále děti vedeme,
přiměřeně jejich věku, k základní sebeobsluze a spolupráci s ostatními kamarády. Děti do miniškolky je možné přihlásit kdykoliv v průběhu školního roku. Můžete si domluvit individuální návštěvu školky
a přijít se podívat i s dítětem. Dítě může několik prvních návštěv
absolvovat na zkrácený čas. V prvních dnech se zaměřujeme na
adaptaci do kolektivu (jde o individuální přístup dle zralosti dítěte).

cílová skupina

děti a jejich rodiny

Odbor zdraví

Seznam tzv. „státních“ mateřských školek včetně informací o přijímacím
řízení naleznete na www.zapisdoms.brno.cz
Další organizace, které nabízejí možnost hlídání dětí naleznete v těchto
kapitolách:
14. Lesní školky
15. Dětské skupiny evidované MPSV
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14.
Lesní školky
14
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Odbor zdraví

Lesní mateřská škola Sýkorka
právní subjektivita

spolek

IČ

22893512

adresa

Mokrá Hora 77, Brno-Řečkovice, Mokrá Hora

telefon/fax

734 440 605

e-mail

sykorka@frankbold.org

www stránky

sykorka.frankbold.org

popis činnosti

První brněnský dětský lesní klub. Nabízí celoroční vzdělávací a výchovnou péči dětem od 2,5 do 7 let zaměřenou na zdravý tělesný
i duševní rozvoj pobytem v přírodě s předškolní výchovou.

cílová skupina

děti do nástupu povinné školní docházky

bezbariérový přístup

Lesní klub v závětří
právní subjektivita

spolek

IČ

29367328

adresa

sídlo: Chudčická 11, 635 00 Brno
zázemí: Brno Žebětín, odbočka z Hostislavovy ulice naproti Chrpové

telefon/fax

731 004 125, 774 332 366

e-mail

skolka.v.zavetri@gmail.com

www stránky

www.vzavetri.cz

popis činnosti

Dětský lesní klub (lesní školka) s vzdělávací a výchovnou péči pro
děti od 2 do 7 let. Předškolní příprava, kroužky, respektující výchova
spolu se zdravým stravováním ve vytápěném zázemí umožňující
všestranný rozvoj.
• Klub pro rodiče s menšími dětmi;
• Příměstské tábory.

cílová skupina

děti do nástupu povinné školní docházky

bezbariérový přístup

ne
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Lesní klub Šiška
právní subjektivita

spolek

IČ

22712984

adresa

Sídlo: Jirásková 17, 602 00 Brno-střed
Zázemí: http:/www.mapy.cz/s/7XEz, Brno-Kohoutovice, zahrada
s jurtou na pozemku 1600/2, k.ú. Brno-Pisárky, zast. trolejbusu č. 37
Libušina třída

telefon/fax

728 272 470

e-mail

lesniklubsiska@email.cz

www stránky

www.lesniklubsiska.cz

popis činnosti

• Dětský lesní klub (lesní mateřská školka) – předškolní vzdělávání
pro děti od 3 do 7 let, volba docházky na 2, 3 nebo 5 dní v týdnu,
menší kolektiv dětí, zázemí s jurtou na rozlehlé zahradě u lesa,
pedagogické přístupy respektující osobnost dítěte, předškolní
příprava, vyvážené a zdravé stravování, odpolední tématické
kroužky;
• Klub pro rodiče s menšími dětmi;
• Příměstské tábory.

cílová skupina

předškolní děti 3–7 let, menší děti v doprovodu rodičů (klub rodičů
s dětmi), rodiče, veřejnost

bezbariérový přístup

ano (po nezpevněné komunikaci)

Zeměkvítkov, z.s.
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právní subjektivita

zapsaný spolek

IČ

02484773

adresa

Hochmanova 2183/3, 628 00 Brno

telefon/fax

723 264 589

e-mail

zemekvitkov@gmail.com

www stránky

www.zemekvitkov.cz

popis činnosti

Lesní školka Zeměkvítek je tu pro Vás a Vaše děti od roku 2016.
Naším cílem je vytvořit bezpečné a příjemné prostředí, ve kterém se
děti budou moci přirozeně učit a vyvíjet v souladu s jejich individuálními potřebami. Poskytujeme komplexní péči v oblasti předškolního vzdělávání. Naši pedagogové uplatňují princip „Respektovat
a být respektován“ a učení venku kombinujeme s prvky Montessori
a Waldorfské pedagogiky. Zároveň chceme vybudovat prostředí
vhodné pro pořádání akcí určených široké veřejnosti, například
slavnosti, setkání, kurzy, workshopy a další.

cílová skupina

rodiny s dětmi, děti 2,5–6 let

Odbor zdraví

Frank Bold Kids – Lesní klub Medlánka
právní subjektivita

spolek

IČ

22893512

adresa

Rysova 2, Brno 621 000

telefon/fax

734 440 600, 606 961 232

e-mail

medlanka@frankbold.org

www stránky

www.sykorka.frankbold.org

popis činnosti

Nabízíme: celoroční vzdělávací a výchovnou péči dětem od 3
do 7 let zaměřenou na harmonický tělesný a duševní rozvoj
s pobytem v přírodě,  jednu třídu pro 17 dětí, kterým se věnují dva
pedagogové od pondělí do pátku (8:00–16:30 h), pestrý a vyvážený program odehrávající se na velké zahradě a v přilehlém lese,
na loukách a kopcích se zázemím v nově zrekonstruované chatě.
Dále nabízíme: podněty pro všestranný rozvoj (hudební, výtvarná,
dramatická činnost, environmentální výchova, předškolní příprava,
výlety za poznáním), výuku inspirovanou environmentální výchovou dle zásad Rámcového vzdělávacího programu MŠMT, kterou
zajišťují zkušení pedagogové, uplatňující metodu Respektovat a být
respektován, oběd a odpolední svačina dle zásad zdravé výživy.

cílová skupina

děti 3–7 let
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Kavyl z.s.
právní subjektivita

spolek

IČ

22909320

adresa

Sídlo organizace: Viničné Šumice 137 664 06, organizace provozuje
dva lesní kluby v Brně-Líšni

telefon/fax

777 145 343

e-mail

info@lesnikavyl.cz

www stránky

www.lesnikavyl.cz

popis činnosti

Organizace nabízí vzdělávání v tzv. lesní mateřské škole, mimo
to pořádá zájmové kroužky, vzdělávací a společenské akce. Lesní
Mš nabízí: pravidelné celoroční předškolní vzdělávání pro děti ve
věku od 3–7 let ve skupinkách po 15–17 dětech pod vedením dvou
pedagogů. Pedagogická koncepce je založena na myšlence „s dětmi
venku za každého počasí bez zdí a plotů“, a je zaměřena na plnohodnotný rozvoj kompetencí dětí a na využití rozmanitého prostředí lesa. Zdravé sebevědomí, soucit a úcta k ostatním lidem, pokorný
vztah k přírodě, to jsou nejvzácnější dary, které bychom chtěli dát
našim dětem na cestu životem. Vycházíme z konceptu Respektovat
a být respektován, využíváme prvky alternativních pedagogických
směrů. Máme vypracovaný školní vzdělávací program, který naplňuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)
vydaný MŠMT. Naše děti bez problémů zvládají přechod do základní
školy.

cílová skupina

děti 3–7let, rodiny s dětmi
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Odbor zdraví

15.
Dětské skupiny
evidované MPSV
15
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Dětská skupina Brno-sever
kapacita

12

místo poskytování služby

Jugoslávská 668/112a, Brno-Černá Pole, PSČ 613 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Život v 21. století, z. s., zapsaný spolek

IČ

4319443

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

608 410 651

mail

není uveden

Dětská skupina Černopolní
kapacita

12

místo poskytování služby

Černopolní 228/37A, Brno-Černá Pole, PSČ 613 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Občanské sdružení Sluníčko dětem, z. s., zapsaný
spolek

IČ

26606437

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

3/48

telefon

603 984 380

mail

os.slunickodetem@seznam.cz

Sluníčko
15

112

kapacita

12

místo poskytování služby

Jana Babáka 2733/11, Brno-Královo Pole, PSČ 612 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Občanské sdružení Sluníčko dětem, z. s., zapsaný
spolek

IČ

26606437

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

3/48

telefon

603 984 380

mail

os.slunickodetem@seznam.cz

Odbor zdraví

ATRIUM školka
kapacita

15

místo poskytování služby

Husova 167/7, Brno-Staré Brno, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Klubík Brno o.p.s., obecně prospěšná společnost

IČ

2479966

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/15

telefon

704 394 717

mail

atriumskolka@gmail.com

Dětská skupina V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ
kapacita

10

místo poskytování služby

Údolní 567/33, Brno-město, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Nadace Partnerství, nadace

IČ

45773521

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/10

telefon

515 903 111

mail

skolka@nadacepartnerstvi.cz

Motejlci
kapacita

12

místo poskytování služby

Údolní 658/39, Brno-město, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Kancelář veřejného ochránce práv

IČ

70836981

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

542 542 111 (ústředna)

mail

neuveden
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Dětská skupina Chovánek
kapacita

12

místo poskytování služby

Vejrostova 1361/8, Brno-Bystrc, PSČ 635 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace

IČ

48512486

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

543 210 409–11

mail

info@chovanek.cz

Denní jesličky Fügnerova, I.II. a III. oddělení
kapacita

12, 12 a 12

místo poskytování služby

Fügnerova 466/39, Brno-Černá pole, PSČ 613 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková
organizace

IČ

00344648

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

8/134

telefon

734 377 449, 545 222 825

mail

fugnerova@polza.cz

Denní jesličky Stamicova, I. a II.oddělení
15

114

kapacita

12 a 23

místo poskytování služby

Stamicova 571/9, Brno-Kohoutovice, PSČ 623 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková
organizace

IČ

00344648

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

8/134

telefon

734 378 102

mail

stamicova@polza.cz

Odbor zdraví

Pidilidi v otevřené zahradě z.s.
kapacita

10

místo poskytování služby

Údolní 567/33, Brno, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Pidilidi v Otevřené zahradě, z. s., zapsaný spolek

IČ

06263739

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/10

telefon

778 411 537

mail

skolka@nadacepartnerstvi.cz

Pupálek
kapacita

12

místo poskytování služby

Gebauerova 1182/18, Brno-Židenice, PSČ 615 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

AGAPO, o.p.s., obecně prospěšná společnost

IČ

29300550

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

723 794 833

mail

adela@pupalek.cz

Človíček
kapacita

12

místo poskytování služby

Lidická 1869/28, Brno-Černá Pole, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Akademie Alfadeck z.ú., ústav

IČ

01776291

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

3/36

telefon

608 608 011

mail

clovicek@alfadeck.cz
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Školka Filiánek
kapacita

12

místo poskytování služby

Antonínská 564/18, Brno-Veveří, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Filiánek, z.s.

IČ

02996707

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

724 211 264, 725 953 574

mail

filianek@filianek.cz

Dětská skupina IRS
kapacita

12

místo poskytování služby

Viniční 2270/160, Brno-Židenice, PSČ 615 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Institut pro regionální spolupráci, o.p.s., obecně prospěšná společnost

IČ

26657341

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

4/60

telefon

731 888 110

mail

katerina.fukacova@gmail.com

Montessori Lány
15

116

kapacita

24

místo poskytování služby

Lány 34, Brno-Bohunice, PSČ 625 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

KVĚT ŽIVOTA BRNO, z.ú., zapsaný ústav

IČ

05237939

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/24

telefon

774 447 498

mail

kvetzivotabrno@email.cz

Odbor zdraví

Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno
kapacita

12

místo poskytování služby

Vrchlického sad 1894/4, Brno-Černá Pole, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno, zapsaný
spolek

IČ

22876430

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

2/20

telefon

776 434 114

mail

info@materinka-brno.cz

Palouček a Loučka
kapacita

12 a 6

místo poskytování služby

Hlinky 536/80A, Brno, PSČ 603 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Mateřské centrum Loučka, spolek

IČ

22749144

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

2/18

telefon

777 827 781

mail

petra.louckova@centrum.cz

Montessori dětská skupina Kvítek
kapacita

15

místo poskytování služby

Ječná 1321/29a, Brno-Řečkovice, PSČ 621 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Montessori Morava, o.p.s., obecně prospěšná společnost

IČ

26530554

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/15

telefon

732 859 257

mail

info@montessori-brno.cz
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Meteorka
kapacita

12

místo poskytování služby

Skorkovského 1853/159, Brno-Židenice, PSČ 636 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z. s.,
zapsaný spolek

IČ

04968298

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

770 110 018

mail

skolka@meteorkabrno.cz

Denní jesličky Fr. Skaunicové, I. a II. oddělení
kapacita

18 a 12

místo poskytování služby

Františky Skaunicové 66/17, Brno-Židenice, PSČ 615 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková
organizace

IČ

00344648

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

8/134

telefon

734 575 232, 545 212 039

mail

fr.skaunicove@polza.cz

Školka Janka
15

118

kapacita

12

místo poskytování služby

Náměstí republiky 786/21, Brno-Husovice, PSČ 614 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Česko-slovinská společnost, z.s., zapsaný spolek

IČ

26607077

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

739 176 464

mail

info@skolka-janka.cz

Odbor zdraví

Školička Žabka
kapacita

12

místo poskytování služby

Čihadla 1390/1, Brno-Bystrc, PSČ 635 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. , obecně prospěšné sdružení

IČ

253482221

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

546 221 559

mail

praminek@praminek.cz

Lvíčata, Dráčata
kapacita

20 a 24

místo poskytování služby

Bayerova 794/25, Brno-Veveří, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Standard island, z.s., spolek

IČ

27024580

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

2/44

telefon

777 644 777

mail

standardisland@standardisland.eu

Dětská skupina Zahradníkova
kapacita

24

místo poskytování služby

Nerudova 321/7/9, Brno, PSČ 611 41

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková
organizace

IČ

00344648

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

8/134

telefon

770 110 182

mail

dsz@polza.cz
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Dětská skupina SUNRISE a SUNRISE II
kapacita

10 a 10

místo poskytování služby

Kneslova 1067/5, Brno-Černovice, PSČ 618 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

SUNRISE evropský nadační fond, nadační fond

IČ

04154533

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

2/20

telefon

730 333 330

mail

info@nadacesunrise.cz

Školka Pastelka
kapacita

17

místo poskytování služby

Poláčkova 13, Brno-Líšeň, PSČ 628 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Rodinné centrum PASTELKA, ústav

IČ

26623765

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/17

telefon

725 816 804

mail

skolka@pastelka.net

Brňáčci
15

120

kapacita

12

místo poskytování služby

Lidická 718/77, Brno-Veveří, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Nebuď sama, z.s., spolek

IČ

03312658

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

4/48

telefon

604 911 880

mail

nebudsama@nesa.cz

Odbor zdraví

Maloušci
kapacita

10

místo poskytování služby

Štefánikova 836/1, Brno-Veveří, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Naše děti o.p.s., obecně prospěšná společnost

IČ

02346257

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

2/30

telefon

723 491 847

mail

info@malousci.cz

Dětská skupina Mateřinka
kapacita

8

místo poskytování služby

Vrchlického sad 1894/4, Brno-Černá Pole, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno, zapsaný
spolek

IČ

22876430

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

2/30

telefon

776 434 114

mail

info@materinka-brno.cz

Človíček
kapacita

8

místo poskytování služby

Lidická 1874/38, Brno-Černá pole, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Akademie Alfadeck z.ú., ústav

IČ

01776291

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

3/36

telefon

776 211 311

mail

office@alfadeck.cz
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Dětská skupina IRS II
kapacita

12

místo poskytování služby

Říčanská 1000/29, Brno-Žebětín, PSČ 641 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Institut pro regionální spolupráci, o.p.s., obecně prospěšná společnost

IČ

26657341

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

4/60

telefon

777 281 451

mail

hoklova@irs-eu.com

Sdružená skupina
kapacita

12

místo poskytování služby

Vodní 7, Brno-střed, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Sdružená škola Brno, z.ú., zapsaný ústav

IČ

5393442

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

774 115 128

mail

info@majka-kurzy.cz

Dětská skupina Elánek
15

122

kapacita

8

místo poskytování služby

Vážného 2091/15, Brno-Řečkovice, PSČ 621 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Nadační fond Elánek, nadační fond

IČ

5763070

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/8

telefon

704 252 880

mail

info@elanek.eu

Odbor zdraví

Dětská skupina HRAD
kapacita

12

místo poskytování služby

Jarní 898/50, Brno-Maloměřice, PSČ 614 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Centrum sociálních a poradenských služeb HRAD,o.p.s.

IČ

2394596

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

515 919 510

mail

miniskolka@mshrad.cz

Dětská skupina IRS III
kapacita

12

místo poskytování služby

Náměstí 28.října 1897/6, Brno-Černá Pole, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Institut pro regionální spolupráci, o.p.s., obecně prospěšná společnost

IČ

26657341

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

4/60

telefon

723 367 829

mail

info@malousci.cz

EURIC
kapacita

12

místo poskytování služby

Veveří 160/51, Brno-Veveří, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

EURIC, spolek

IČ

01251023

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

723 367 829

mail

info@malousci.cz
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Kulihrášci
kapacita

10

místo poskytování služby

Drobného 304/30, Brno-Černá pole, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Mimini.KOM, z.s, spolek

IČ

06398014

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

2/28

telefon

703 347 109

mail

mskometka@kometagroup.cz

Školička
kapacita

10

místo poskytování služby

Štolcova 298/21, Brno-Černovice, PSČ 618 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Mateřská škola Brno, příspěvková organizace

IČ

64327507

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/10

telefon

735 127 026

mail

neuvedeno

Kamínek
15

124

kapacita

12

místo poskytování služby

Kamenná 177/6, Brno-Štýřice, PSČ 639 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Activity KIDS z.s., spolek

IČ

22905812

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

777 296 703

mail

info@kaminek-brno.cz

Odbor zdraví

Budulínci
kapacita

18

místo poskytování služby

Vranovská 1033/93, Brno-Husovice, PSČ 614 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Mimini.KOM, z.s, spolek

IČ

06398014

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

2/28

telefon

736 426 545

mail

mskometka@kometagroup.cz

Šmoulka
kapacita

12

místo poskytování služby

Dlouhé Vrchy 266/5, Brno-Útěchov, PSČ 644 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Šmoulka, z.s., spolek

IČ

1773852

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

723 056 226

mail

tereza.kripska@smoulka.cz

Šmíšci
kapacita

12

místo poskytování služby

Staňkova 359/8A, Brno-Ponava, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Klubíčko zábavy, zapsaný spolek

IČ

06354190

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

774 051 896

mail

svobodova@klubickozabavy.cz
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Montessori Perlička
kapacita

24

místo poskytování služby

Hlaváčova 6/191, Brno-Obřany, PSČ 614 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Mezinárodní Montessori MŠ Perlička a Mezinárodní
Montessori ZŠ, s.r.o

IČ

26916061

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/24

telefon

603 226 844

mail

info@msperlicka.cz

Bylinky
kapacita

20

místo poskytování služby

Štefánikova 836/1, Brno-střed, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Naše děti o.p.s., obecně prospěšná společnost

IČ

02346257

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

2/30

telefon

723 491 847

mail

info@malousci.cz

Dětská skupina nám. 28. října
15

126

kapacita

24

místo poskytování služby

Náměstí 28. října 1106/16, Brno-Černá pole, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Občanské sdružení Sluníčko dětem, z. s., zapsaný
spolek

IČ

26606437

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

3/48

telefon

603 98 43 80

mail

os.slunickodetem@seznam.cz

Odbor zdraví

Dětská skupina Větrná
kapacita

12

místo poskytování služby

Větrná 549/21, Brno-Bystrc, PSČ 635 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Rodinný klub tety Lenky z.s., zapsaný spolek

IČ

04462033

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

2/24

telefon

775 105 025, 724 215 115

mail

skolka.lenka@seznam.cz

Školička Betty
kapacita

12

místo poskytování služby

Svitavská 836/33, Brno-Husovice, PSČ 614 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Školička Betty, zapsaný spolek

IČ

6510221

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

776 119 841

mail

a.bourkova@centrum.cz

Malý princ
kapacita

12

místo poskytování služby

Lidická 1863/16, Brno-město, PSČ 602 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Malý princ dětem,z.s., spolek

IČ

6530745

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

777 730 637

mail

ms.malyprinc@gmail.com
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Dětská skupina IRS I
kapacita

24

místo poskytování služby

Bellova 504/1, Brno-Kohoutovice, PSČ 623 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Institut pro regionální spolupráci, o.p.s., obecně prospěšná společnost

IČ

26657341

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

4/60

telefon

777 281 451

mail

hoklova@irs-eu.com

DS Veselá školička Zuzanka
kapacita

16

místo poskytování služby

Režná 916/2, Brno-Tuřany, PSČ 260 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

DĚTSKÁ SKUPINA Veselá školička Zuzanka, z.s., spolek

IČ

6531539

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/16

telefon

602 609 661

mail

info@veselaskolickazuzanka.cz

Mary Poppins I a II. oddělení
15
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kapacita

13 a 13

místo poskytování služby

Srbská 30, Brno, PSČ 612 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

MAPOP, z. s., spolek

IČ

6403441

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

2/26

telefon

777 753 393, 776 225 842, 776 389 933

mail

neumanova.e@gmail.com

Odbor zdraví

Pony školka
kapacita

24

místo poskytování služby

Stromovka 11, 637 00 Brno-Jundrov

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Spolek PONNY z.s., zapsaný spolek

IČ

6542921

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/24

telefon

608 417 232

mail

martina@ponny-brno.cz

VIKI KIDS KLUB I a II
kapacita

24 a 21

místo poskytování služby

Vodařská 232/2, Brno-Horní Heršpice, PSČ 619 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Kids Academy, z.s., zapsaný spolek

IČ

5675014

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

4/69

telefon

724 057 290

mail

info@vikikidsclub.cz

Dětská skupina SMARTbaby Brno 1 a 3
kapacita

12 a 12

místo poskytování služby

Kuřimská 1260/2, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
PSČ 621 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Spolek DSB, z.s., zapsaný spolek

IČ

5754232

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

3/36

telefon

606 666 483

mail

info@smartbaby.cz
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Jesle Žirafka o.p.s. Židenice
kapacita

19

místo poskytování služby

Rokycanova 530/48, Brno-Židenice, PSČ 615 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Jesle ŽIRAFKA o.p.s. Židenice

IČ

1952412

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

3/60

telefon

775 703 556

mail

info@skolkazirafka.cz

Jesle Žirafka o.p.s. Jundrov
kapacita

24

místo poskytování služby

Nálepkova 882/30, Brno-Jundrov, PSČ 637 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Jesle ŽIRAFKA o.p.s. , obecně prospěšná společnost

IČ

1952412

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

3/60

telefon

777 078 455

mail

info@skolkazirafka.cz

Školka Žirafka
15

130

kapacita

17

místo poskytování služby

Optátova 320/1, Brno-Jundrov, PSČ 637 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Jesle ŽIRAFKA o.p.s. , obecně prospěšná společnost

IČ

1952412

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

3/60

telefon

778 075 775

mail

info@skolkazirafka.cz

Odbor zdraví

Logáček
kapacita

16

místo poskytování služby

Vsetínská 527/20, Brno-Štýřice, PSČ 639 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Občanské sdružení Logo, z.s., zapsaný spolek

IČ

26607468

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/16

telefon

543 420 677

mail

oslogo@oslogo.cz

Miniškolka Ententýky, z.s.
kapacita

12

místo poskytování služby

Veslařská 579/90, Brno-Jundrov, PSČ 637 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Miniškolka Ententýky, z. s., spolek

IČ

6504272

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/12

telefon

603 242 911

mail

miniskolka-ententyky@seznam.cz

Dětská skupina Elánek FN Brno
kapacita

24

místo poskytování služby

Jihlavská 20, Brno-Bohunice, PSČ 625 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Elánek z.s., Nestátní nezisková organizace

IČ

6395163

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/24

telefon

730 151 688

mail

fnbrno@elanek.eu
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Zdravá školička
kapacita

20

místo poskytování služby

Fryčajova 25/117, Brno-Maloměřice a Obřany,
PSČ 614 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Cesta pro děti z.s., spolek

IČ

22743448

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/20

telefon

604 212 719

mail

zdravaskolicka@seznam.cz

Dětská skupina Žabka

15
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kapacita

20

místo poskytování služby

Filipínského 1287/64, Brno, PSČ 615 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Dobromysl Brno, z.ú., zapsaný ústav

IČ

3304957

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/20

telefon

736 529 218

mail

studiozabka@seznam.cz

Emily4Life
kapacita

14

místo poskytování služby

Zemědělská 1716/76, Brno-sever, PSČ 613 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Emily4Life, z. s, spolek

IČ

6304877

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

1/14

telefon

602 514 940

mail

info@emilyclub.cz

Odbor zdraví

Dětská skupina Elánek Bystrc jesle a školka
kapacita

8 a 20

místo poskytování služby

Jakuba Obrovského 1a/228, Brno-Bystrc, PSČ 635 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Elánek z.s., Nestátní nezisková organizace

IČ

6395163

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

5/68

telefon

704 252 880

mail

info@elanek.eu

Dětská skupina Elánek Žabovřesky
kapacita

12

místo poskytování služby

Horákova 6/714, Brno-Žabovřesky, PSČ 616 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Elánek z.s., Nestátní nezisková organizace

IČ

6395163

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

5/68

telefon

704 252 880

mail

info@elanek.eu

Dětská skupina Elánek Královo Pole
kapacita

8

místo poskytování služby

Tyršova 14/1936, Brno-Královo Pole, PSČ 612 00

název / jméno poskytovatele,
právní forma:

Elánek z.s., Nestátní nezisková organizace

IČ

6395163

Celkový počet dětských skupin
poskytovatele /
jejich kapacita:

5/68

telefon

704 252 880

mail

info@elanek.eu
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16.
Dětská hřiště
a jiné hrací plochy

16

134

Odbor zdraví

Bohunice
Uzbecká
Ukrajinská 19–35
Ukrajinská 3–9
Moldavská

včetně hřiště na malou kopanou

Gruzínská
Armenská

hřiště na pétangue

Spodní proti č. 24
Spodní x Rolnická
Havelkova za č. 23
Souhrady
Švermova 2–8
Park Osová

2x hřiště, skate park, in-line hřiště

Okrouhlá 16
Okrouhlá 9–19
Vedlejší
Pod nemocnicí 7

Bosonohy
Za vodojemem
Vzhledná – nad fotbalovým hřištěm
Bosonožské nám. – u pekárny
Bosonožské nám. – pod kaplí

16

Bystrc
Pod Horkou 19

pískoviště

Filipova 3

pískoviště

Opálkova 12

pískoviště

Vondrákova 17

pískoviště
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Bystrc

16

136

Vondrákova 19

lezecká stěna

Vondrákova 23

pískoviště

Černého 5

mlatová úprava, oplocení, 2x branky na fotbal

Černého 39

pískoviště

Laštůvkova 8

pískoviště

Laštůvkova 13

pískoviště

Laštůvkova 55

asfaltový povrch, oplocení, 2x koš na basket,
sloupky na volejbal

Větrná 3

pískoviště, asfaltový povrch, oplocení, 2x koš
na basket, sloupky na tenis a volejbal

Šťouračova 2

pískoviště, asfaltový povrch, část. oplocení, 1x koš
na streetball, 2x branky na fotbal

Šťouračova u MŠ

asfaltový povrch, mantinely, 2x branky na hokej

Ondrouškova 12

pískoviště

Centrální park – Fleischnerova 22

pískoviště

Centrální park – Kachlíková 13

pískoviště

Fleischnerova za č. 11

pískoviště

Fleischnerova 16

mlatová úprava, 2x koš na basketbal

Kuršova 1

pískoviště

Kuršova 8

1x asfaltový povrch, 1x mlatová úprava s košem
na streetball, 1x travnatá plocha, 2x branka
na fotbal

Kuršova 12

asfaltový povrch, mantinely, 2x branky na hokej

Rerychova 14

pískoviště

Foltýnova 5

asfaltový povrch, oplocení, 1x koš streetball,
sloupky na volejbal

Foltýnova 11

pískoviště

Teyschlova 1

pískoviště

Teyschlova 2

pískoviště

Teyschlova 29

pískoviště, asfaltový povrch, oplocení, 2x koše
na basket, sloupky na volejbal

Teyschlova 36

pískoviště

Kachlíkova 2

pískoviště

Odbor zdraví

Bystrc
Kachlíkova 6

asfaltový povrch, mantinely, 1x koš na steetball,
2x branky na hokej

Valouškova 12

pískoviště, mlatová úprava, oplocení, 2x branky
na fotbal

Píškova 2

asfaltový povrch, koš na streetball (součást oploc.
hřiště s pískovištěm)

Heyrovského 22

pískoviště

Kubíčkova (CP)

asfaltový povrch, oplocení, 2x koš na basket

Ečerova 18

mlatová úprava, 2x koš na basketbal

Vejrostova 6

asfaltový povrch, koš na streetball

Vejrostova u ZŠ

skate park

Veřejně přístupná sportoviště na ZŠ
ZŠ Laštovkova – správce, který
po dohodě zapůjčí sportovní vybavení (síť na volejbal a sloupky) nebo
zpřístupní za poplatek oplocená
sportovoště

travnaté fotbalové hřiště, atletická dráha s umělým povrchem, tenisové kurty, basketbalové
hřiště, víceúčelové travnaté hřiště

ZŠ Heyrovského

basketbalové hřiště s umělým povrchem, asfaltové hřiště na volejbal, atletická dráha s umělým
povrchem 100 m, víceúčelové hřiště s umělým
povrchem, asfaltové hřiště na basketbal, 1x koš
na streetball

ZŠ Vejrostova – správce, který po dohodě zapůjčí sportovní vybavení (síť
na volejbal a sloupky) nebo zpřístupní za poplatek oplocená sportoviště

oplocený tenisový kurt s umělým povrchem,
oplocené hřiště na volejbal s umělým povrchem,
víceúčelové hřiště s umělým povrchem na basketbal, volejbal a florbal, hřiště pro rekreační fotbal
s umělým povrchem, s lajnováním pro házenou
a 3x volejbal, rozběžiště pro skok daleký, antuková
atletická dráha, sektor pro skok vysoký a vrh koulí

Černovice

16

Staré Černovice
Dvouřádky
Nové Černovice
Turgeněvova

průlezky, houpačky, pískoviště

Kovácká
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Černovice
Elišky Krásnohorské

skluzavka, houpačky

Bolzanova

pískoviště, průlezky, skluzavka

Zvěřinova

průlezky

Park „U Floriana“

park s hracími prvky a pramenem sv. Floriana

Park „Řehořova“

v parku jsou umístěny posilovací prvky III. generace

Krausova 7, 8, 9

Chrlice
V Rejích
Nad Topoly
K Lázinkám
Jánošíkova
Šromova

Ivanovice
Mácova 3 – v zeleni vedle budovy
ÚMČ

lavičky, pískoviště, hrací sestavy

Mácova 3a – v obecním areálu

víceúčelové hřiště s povrchem umělá tráva +
betonové

Hřiště Hatě 19 – před areálem MŠ

park, víceúčelové hřiště, stůl na ping-pong

Jehnice
16

Areál ZŠ a MŠ (od 8:00 do 20:00 hod.)

prvky pro malé předškolní děti, hřiště pro fotbal,
volejbal, běžecká dráha...

Meziboří

Hřiště pro malé děti

Náměstí 3. května 2/9

138

Odbor zdraví

Jih
Komárov
Sladkého p. č. 207, 208, 209, 210

dětské prvky, pískoviště

Sídliště – Za školou, Schwaigrova 2,
4, 6, Schwaigrova 5, 7 – vnitroblok –
p. č. 1769/1, 1763/1, 1663/1, 1773/1

dětské prvky, pískoviště

Černovická – sportovní areál –
p. č. 156/6, 158/4

mini skatepark, streetball

Park Lužná

pískoviště

Hněvkovského

dětské prvky, víceúčelové sportovní hřiště – volejbal, basketbal, házená, malá kopaná, nohejbal,
florbal, tenis

Horní Heršpice
Bednářova za školou – p. č. 1090/1,
1095/1,1093, 1094

víceúčelové hřiště – volejbal, basketbal, házená,
malá kopaná, nohejbal, florbal, tenis

Bednářova za kostelem – p.č. 2/1,
18.1082/3

dětské prvky, pískoviště

Perunova – p. č. 121

dětské prvky, pískoviště

Rajhradská – p. č. 1224/1

dětské prvky, pískoviště

Hřiště Bohunická – p.č. 1363/1

travnaté hřiště pro míčové hry

Park Kšírova

dětský prvek

Dolní Heršpice
Havránkova–Chleborádova – p. č. 92
Bernáčkova – p. č. 292, 293, 295, 296,
297

pískoviště

Jižní náměstí – p. č. 90/1, 90/2, 90/3,
90/4

dětské prvky

16

Přízřenice
Jezerní – p. č. 115

dětské prvky, pískoviště

Zelná – p. č. 255, 929

dětské prvky, hřiště pro míčové hry

Hřiště Modřická – p. č. 127, 130

travnaté hřiště pro míčové hry
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Jundrov
Nálepkova 47

pískoviště, 4 dětské prvky

Březová 62–64

plocha zeleně s pískovištěm a 2 dětskými prvky,
malé kopací hřiště

Březová 66

hřiště na volejbal

Dubová 21

plocha zeleně s pískovištěm a 2 dětskými prvky

Jasanová u ZŠ

plocha zeleně s dvěma dětskými prvky

Jasanová 16–18

plocha zeleně s pískovištěm a 2 dětskými prvky

Jasanová – parčík

plocha zeleně s pěti dětskými prvky

Sosnová 4–6

plocha zeleně s pískovištěm a 2 dětskými prvky

Kníničky
Horní dětské hřiště – u ulice Ambrožova
Malé dětské hřiště – u cukrárny
Anička

houpačky, pingpongový stůl

Sportovní hřiště – u budovy školy
Ondrova
Dolní dětské hřiště – u ulice Dolní
louky – v realizaci

Kohoutovice
Jírovcova 13
Jírovcova 17–19
Pavlovská 19–23 – u lesa za domy

16

skluzavka, lezecká síť

Libušina tř. 27 – zahrada u objektu
Pavlovská 2–6

hřiště s betonovým povrchem, basketbalový koš

MŠ Bellova 2 – před objektem
Chopinova 3–5
Chopinova 4
U Velké ceny 20
Stamicova 1

140

Odbor zdraví

Kohoutovice
Stamicova 5
Glinkova 13–17
Borodinova 7
Libušino údolí 150 a 154
Žebětínská 3
Chalabalova 3
ÚMČ Bašného 36 – za objektem
Bellova 15–25
Chalabalova 1
Axmanova 12
Žebětínská 70 – zahrada u objektu

Komín
Vavřinecká
Ul. Čoupkových
J.J abůrkové
Urxova
Ulrychova
Vrbenského
Urbánková
Olbrachtovo nám.
Řezáčová 50
Řezáčová 8

16

Absolonova
Pastviny
Sportoviště – Pastviny
Dopravní hřiště – Pastviny
Řezáčova 48
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Královo Pole

16
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Slovanské náměstí (naproti domu
Slovanské nám. 10) – v horní části
parku

pískoviště a průlezky

Sv. Čecha – Hradecká – Královopolská (za domem Sv. Čecha 110)

travnatá plocha s pískovištěm a herním zařízením

Sv. Čecha 99 (před domem Sv. Čecha
99)

travnatá plocha s mobiliářem a houpačkami

Purkyňova „zahrada“ (za domem
Purkyňova 15) – ve vnitrobloku za zahradou MŠ Purkyňova (prostor mezi
ulicemi Purkyňova – Hradecká)

oplocené pískoviště, herní zařízení

Park Šelepova (naproti objektu
Šelepova 1a)

oplocené pískoviště a mlatová plocha s průlezkami

Tábor – bloky (mezi domy č. 42, 44,
46 a 48)

5 ploch zeleně s možností využití pro míčové hry,
stoly na stolní tenis

Kartouzská – park

městský parkour, hřiště na košíkovou a hřiště
na odbíjenou, oplocené dětské pískoviště, průlezky, mobiliář

Klatovská – plocha ve vnitrobloku
Botanická – Hrnčířská – Klatovská
(za domem Hrnčířská 14)

zábradlím ohraničené větší hřiště, pískoviště, skluzavka, průlezky, houpačky a další herní zařízení

Botanická – Klatovská – Šumavská
(za domem Šumavská 19)

pískoviště, skluzavka

Chaloupeckého náměstí (za domem
Ptašínského 14 )

oplocené pískoviště v parku s dalším herním
zařízením

Chodská – vnitroblok Tábor 43–63
(za domem Tábor 47)

dětské hřiště se skluzavkou a průlezkami, pískoviště, hřiště na streetball

Chodská 19 – vojenské bloky (za domem Chodská 19a a 19f)

2x pískoviště, průlezky

Skácelova – vnitroblok Vodova –
Purkyňova – Skácelova (za domem
Skácelova 23)

oplocené, s pískovištěm, skluzavkou, průlezkami
a houpačkou

Mánesova u VŠ kolejí (vedle objektu
Mánesova 16)

travnatá plocha s herním zařízením

Mánesova – vnitroblok k Palackého
tř. (před domem Mánesova 13)

pískoviště, herní zařízení, hřiště pro streetball,
herní prvky

Vnitroblok Herčíkova 25–35 a Bystřinova (za domem Bystřinova 18)

oplocené dětské hřiště se skluzavkou, pískovištěm, houpačkou a lavičkami

Herčíkova 8 (před domem Herčíkova 8)

oplocené dětské hřiště s pískovištěm

Herčíková 18 (před domem Herčíkova 18)

oplocené dětské pískoviště, průlezky

Odbor zdraví

Královo Pole
Herčíkova – plácek u fotbal.stadionu
(naproti domu Herčíkova 18 směr
fotbalový stadion Srbská)

četné herní prvky a víceúčelové sportovní hřiště

Galandauerova – vnitroblok (naproti
domu Galandauerova 16)

oplocené, s pískovištěm, průlezkami a péráky,
hřiště pro míčové hry

Ramešova – Hlaváčkova – park (naproti domu Ramešova 6)

oplocený park s dětským hřištěm, písková plocha,
průlezky, lezecká stěna, oplocené hřiště pro
míčové hry

Červinkova – parčík (naproti domu
Vodova 115)

plocha s průlezkami

Božetěchův sad (park za domem
Božetěchova 6)

oplocené pískoviště, plocha s herním zařízením
a hřiště na streetball

Před domy Božetěchova 99–101

pískoviště se skluzavkou

Božetěchova 87

pískoviště, herní prvek pérák

Božetěchova 67

travnatá plocha s průlezkami

Na Kopcích (vedle domu Hogrova 29
a za domem Hogrova 14)

oplocené hřiště pro míčové hry a pískoviště

Líšeň
Bačovského

oplocené pískoviště + hrací sestava

Za Kosíkovou

asfaltové hřiště

Za Kosíkovou

oploceno + pískoviště

Pod Popelákovou

oplocené pískoviště + hrací sestava

Jírova u č. 21

oploceno + hrací prvky, pískoviště

Hubrova

oploceno + pískoviště

Konrádova

oploceno + hrací prvky, pískoviště

Za Jírovou č. 3

sportovní prvky, hřiště mlatové

Za Bednaříkovou

oploceno + hrací sestava, pískoviště

Hochmanova

oploceno + hrací sestava, pískoviště

Molákova

sportovní prvky, asfaltové hřiště

Horníkova u ZŠ

oploceno + hrací prvky, pískoviště

Elplova

oplocené hřiště + sportovní prvky

Elplova pod hřištěm

oploceno + hrací prvky, pískoviště
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Líšeň
Elplova u č. 16

oploceno + hrací sestava, pískoviště

Zikova u č. 14

oploceno + hrací sestava, pískoviště

Zikova

sportovní prvky, asfaltové hřiště

Za Zikovou

oploceno + hrací sestava, pískoviště

Synkova

hřiště mlat

Strnadova 11

oplocené pískoviště

Štěfáčkova 7

oplocené pískoviště

J.Faimonové u č. 20

oplocené pískoviště + hrací sestava

J.Faimonové pod MŠ

oploceno + hrací prvky, pískoviště

Synkova

oploceno + hrací prvky, pískoviště

Kubíkova 10

oplocené pískoviště + hrací sestava

Kubíkova

oplocené hřiště + sportovní prvky

J.Faimonové pod rest.

hřiště + sportovní prvky

Molákova

oploceno + hrací prvky, pískoviště

Trnkova – park

hrací prvky + oplocené pískoviště, hřiště

Areál Dělnického domu

hřiště, pískoviště + hrací sestava

Areál Salesiáni

oplocené hřiště + sportovní prvky

Lanové hřiště pod Rašelinovou

oplocené hřiště + lanové hrací prvky

Maloměřice a Obřany
V parku za Dyhou u řeky u ul. Řiční

16
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Mlýnské nábřeží naproti ulice Hradiska
V sídlišti Fryčajova
Ul. Jarní naproti č. 8

dětský koutek

Ul. Dolnopolní naproti č. 103

dětský koutek

Za MŠ Proškova nám. 6

dětský koutek

Ul. Bílovická

dětský koutek

Odbor zdraví

Medlánky
V Zámeckém parku, ul. Hudcova
Podpěrova (v křížení ulice Broskvoňová)
Podpěrova (v křížení ulice Ovocná)
Podpěrova (v křížení ulice Višňová)
Rysova
Podpěrova (v křížení ulice Hrušňová)

streetballové hřiště

Matalova

streetballové hřiště

Jabloňová(u areálu FC Brno-Medlánky)

hřiště na plážový volejbal a dětské hřiště

V Újezdech (ve vnitrobloku V Újezdech – Nadační – K Rybníku – k Babě)
Hrázka
Při ulici v Újezdech (v prostoru
za rybníkem)
Ve vnitrobloku ulice Ostružinová –
Rybízová
Třešňová (křížení ul. Suzova a Podpěrova)

Nový Lískovec
hřiště Domeček
hřiště u UMČ
hřiště Oblá 79
hřiště u ZŠ Svážná
hřiště Svážná 25
hřiště Oblá 81

16

hřiště Pod Plachtami
hřiště Slunečná 6
hřiště Koniklecova 5
hřiště Koniklecova 4, 6, 7
hřiště Koniklecova 2
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Nový Lískovec
hřiště Oblá 18
hřiště Bastiony Oblá
hřiště Svážná 14, 15, 18, 25
hřiště Svážná 7
hřiště Svážná 3
hřiště Oblá 35, 39, 75a, 79, 12, 54, 83
hřiště Sněhurka Oblá 6
hřiště Čtvrtě 6
hřiště v parku TGM
hřiště Kamínky 28
hřiště Kamínky 13
hřiště Kamínky 2, 17
Slunečná 6

Ořešín
Ul. Klimešova

volnočasový areál: dětské hřiště, lanové centrum,
tenisové kurty + šatny, klub maminek

Ul. Drozdí 6

areál TJ Sokol Ořešín sportovní hřiště s umělým
povrchem (v zimě kluziště)

Řečkovice a Mokrá Hora
16
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Boskovická 7 (vzadu)

3 herní prvky

Bratří Křičků 16

2 herní prvky

Bratří Křičků 21, 34

1 herní prvek

Kárníkova 20

2 herní prvky

Kunštátská 13 – letovická 16

2 herní prvky

Novoměstská 15

1 herní prvek

Novoměstská 37

2 herní prvky

Renčova u garáží

1 herní prvek

Žitná u ZŠ

3 herní prvky

Odbor zdraví

Řečkovice a Mokrá Hora
Kárníkova 14

2 herní prvky, pískoviště

Jandáskova

5 herních prvků, pískoviště, pryžové desky REGUTEC, stojan na kola

Renčova – park

3 herní prvky, pískoviště

Horácké náměstí 4–5, pro menší děti

7 herních prvků, pískoviště

Horácké náměstí 4–5, pro větší děti

4 herní prvky, pískoviště, stojan na kola

Horácké máměstí 7 a 10
Novoměstská 41–45, park Ovál

7 herních prvků, pískoviště, stojan na kola

Nové náměstí – park

3 herní prvky, pískoviště

Vlasty Pittnerové 1

2 herní prvky, pískoviště

Žitná 21 a 23 mezi bytovými domy

9 herních prvků, pryžové desky REGUTEC

Kubova 2–4

3 herní prvky, pískoviště

Medlánecká 20 – park

8 herních prvků

Sportovní hřiště Horácké náměstí
u ZŚ

4 herní prvky

Nám. Vojtěšky Matyášové

1 herní prvek

Kunštátská 11
Palackého nám.
Žitná 1
Družstevní 11
Ječná 40
Kárníkova 14
Sibiřská 62
Novoměstská 5

16

Měříčkova 1

Sever
Arbesova

dětské hřiště, sportoviště, fitness

Arbesova – Rokle

sportoviště

Barvy

dětské hřiště, parkour, pískoviště, sportoviště
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Sever
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Bendlova

dětské hřiště, sportoviště

Bieblova 3

dětské hřiště

Bieblova 20

dětské hřiště

Bieblova 28

dětské hřiště

Bieblova

sportoviště

Blažkova

dětské hřiště, sportoviště

Blažkova, u ZŠ

sportoviště

Brechtova

dětské hřiště

Brechtova

sportoviště

Brožíkova

dětské hřiště

Buchtova

dětské hřiště

Čertova rokle – náměstíčko

dětské hřiště

Fillova

dětské hřiště, sportoviště

Heleny Malířové

sportoviště, dětské hřiště

Haškova

dětské hřiště

Hlohova

dětské hřiště

Holubova

sportoviště

Husovický kopec

dětské hřiště

Ibsenova

dětské hřiště

Ježkova

dětské hřiště, sportoviště

Jurkovičova 3

pískoviště

Jurkovičova

dětské hřiště

Kotěrova

dětské hřiště, sportoviště

Kupkova

dětské hřiště

Loosova 14

dětské hřiště

Loosova – louka

dětské hřiště, sportoviště

Marie Majerová

sportoviště

Merhautova – park

dětské hřiště

Milénova

dětské hřiště, discgolfové hřiště

Odbor zdraví

Sever
Milénova u ZŠ

sportoviště

nám. SNP 12–17 – vnitroblok

pískoviště

nám SNP 18–24

sportoviště

nám. SNP

dětské hřiště, petanque

Nejedlého – rokle

dětské hřiště

Nejedlého

sportoviště

Nezvalova

dětské hřiště

Park Marie Restituty

dětské hřiště

Svitavské nábřeží – Plácky

dětské hřiště, sportoviště

Seifertova 4

dětské hřiště, sportoviště

Schreberovy zahrádky

dětské hřiště, fitness, sportoviště

Sládkova

dětské hřiště

Slavíčkova

dětské hřiště, sportoviště

Soběšice

dětské hřiště

Studená 24

sportoviště

Ševcova

dětské hřiště

Šrámkova

dětské hřiště

Trtílkova

dětské hřiště

Třískalova

dětské hřiště, sportoviště, pískoviště

Tyršův park

dětské hřiště

Vaculíkova

sportoviště

Vyhlídka

děské hřiště

16

Slatina
Ul. Kikerleho

pískoviště a herní prvky

Ul. Mikulčická – sudá

1 pískoviště

Mezi ul. Strážnickou a Bučovickou

pískoviště a herní prvky

Ul. Langrova

pískoviště a herní prvky

Ul. Slatinka

pískoviště a herní prvky
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Slatina
Kroměřížská
Vlnitá

Starý Lískovec
Bosonožská

2 pískoviště, vícegenerační hřiště

Mikuláškovo nám. 2

1 pískoviště

Kyjevská 13–17 x Irkutská 1–3

1 pískoviště

Kyjevská 1–3 x Kurská 2

1 pískoviště

Irkutská 2–8

1 pískoviště

Dunajská 37–45

1 pískoviště

Vnitroblok Dunajská 27–35

1 pískoviště

Vnitroblok Dunajská 1–5

bez pískoviště

Oderská 6–12

1 pískoviště

Vnitroblok Vltavská 5–13

1 pískoviště

Karpatská 1–9

1 pískoviště

Vnitroblok u Pošty 2–10

bez pískoviště

Kosmonautů

1 pískoviště

Střed
Blok CENTRUM

16

150

Koliště III – Janáčkovo divadlo

včetně pískoviště 1x

Rooseveltova 31/7 – Janáčkovo
divadlo

včetně pískoviště 1x

Obilný trh 526/11, porodnice

včetně pískoviště 1x

Leitnerova – Vodní, Leitnerova
193/28

pouze pískoviště

Trýbova – vnitroblok, Úvoz 492/27

včetně pískoviště

Trýbova– sportoviště

košíková

Veletržní – vnitroblok,
Veletržní 693/2

pískoviště

Odbor zdraví

Střed
Blok ZÁPAD
Kraví hora 523/3, hvězdárna

včetně pískoviště 3x

Kraví hora

košíková, fotbal, volejbal, nohejbal

Vnitroblok Rybářská II (Rybářská –
Poříčí – Křížkovského – Zedníkova),
Rybářská 360/28

včetně pískoviště 1x

Vnitroblok Rybářská II

sportoviště Agorespace

Kamenomlýnská
Bohuslava Martinů – mezi domy č. 46
a 48

včetně pískoviště 1x

Pisárecká – v parku Anthropos

pískoviště

Žlutý kopec Helgoland

pískoviště

Blok VÝCHOD
Vnitroblok Poříčí – Křídlovická –
Zahradnická – za pedagogickou
fakultou
Vnitroblok Křídlovická – Nové sady
– Bezručova, za „kapličkou“, Nové
sady 602/38

včetně pískoviště 1x

Vnitroblok Křídlovická – Nové sady –
Bezručova

sportoviště Agorespace

Čechyňská – Zvonařka u „Famka“prodejna a servis automobilů

sportoviště

Hvězdová – proluka naproti ul. Spolkova
náměstí 28. října

pískoviště 1x

Vnitroblok Bayerova – Dřevařská
– Botanická – Kotlářská, Bayerova
800/31

včetně pískoviště 1x

Vnitroblok Botanická – Sokolská –
Tučkova – Sušilova, Botanická 600/13

včetně pískoviště 1x

Vnitroblok Tučkova 17

včetně pískoviště 1x

16

Úvoz – Jana Uhra – nároží
Blok JIH
Vnitroblok Vsetínská za „Intersparem“, Vsetinská 527/20 „LOGO“

včetně pískoviště 1x
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Střed
Vnitroblok Vsetínská za "Intersparem"

Sportoviště Agorespace

Pšeník – Slovinec (u mateřské školy),
Pšeník 18 – mateřská škola

včetně pískoviště 1x

Hluboká (za domem č. 5)

včetně pískoviště 1x

Vysoká (za domem č. 10, 12)

včetně pískoviště 1x

Vnitroblok Vídeňská – Celní-Jílová –
„za Kamennou“, Celní 5

včetně pískoviště 1x

Vnitroblok Strž – Horní – Jílová, Strž
1263/50

včetně pískoviště 1x

Vnitroblok Strž – Horní – Jílová

sportoviště – kopaná, volejbal, košíková

Vídeňská – Rovná

pískoviště 1x

vnitroblok Bakalovo nábř. – Polní
park Dvorského

pískoviště 1x

park Dvorského

sportoviště parkour

Mimo bloky v rámci tzv. „volných neudržovaných ploch“
Vnitroblok Tučkova – Hrnčířská – Botanická – Zahradníkova („Polárka“)
Vnitroblok Tučkova 24

pískoviště

Tuřany
Javorova – v areálu sportovního
hřiště
Jubilejní
Malinská

16

Revoluční – v parku
Moravská – v parku
U Potoka – v parku
Jahodová – v parku
U ZŠ Dvorecká
Tuřanské náměstí 1
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Odbor zdraví

Útěchov
Adamovská – ve sportovním areálu

Vinohrady
Valtická

víceúčelové hřiště

Mikulovská 7

dětské hřiště s pískovištěm a herními prvky

Prušánecká 3–9

dětské hřiště s pískovištěm a herními prvky

Blatnická 12

dětské hřiště s pískovištěm a herními prvky

Čejkovická 11

dětské hřiště s pískovištěm a herními prvky

Vlčnovská 3–9

dětské hřiště s pískovištěm a herními prvky

Velkopavlovická 2

hřiště s herními prvky bez pískoviště

Bořetická 5

hřiště s herními prvky bez pískoviště

Blatnická 9–11

pískoviště bez herních prvků

Bořetická 10–16

pískoviště bez herních prvků

Pálavské nám. 1–2

pískoviště bez herních prvků

Prušánecká 11

pískoviště bez herních prvků

Žabovřesky
Fanderlíkova

hřiště + pískoviště

Foersterova (Salesiáni)

kolotoč, vah. houpačka, hnízdo, lávka, pruž. houpačka

Fričova – Kvapilova

hřiště + pískoviště

G. Preissové

hřiště + pískoviště

Jindřichova 14 – Kubánská 5

herní prvky ONYX wood

Luční 30

hřiště + pískoviště Floraservis

Kounicova – vnitroblok

hřiště Kompan

Nám. Svornosti

hřiště + pískoviště kompan

Spojovací

kolotoč, motorka, vahadlova houpačka, rotovalo

Voroněžská 2

hřiště + pískoviště Karim

Voroněžská 3

hřiště + pískoviště Tomovy parky
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Žabovřesky
Pod kaštany 17

pískoviště, multisestava (prolízadlo + skluzavka)

Vnitroblok Kounicova 22

oplocené hřiště + pískoviště, houpadlo

Záhřebská 21, 41

hřiště + pískoviště Tom Parky

Vychodilova 16
Vrázova 53
Tábor před školou J. Babáka
Plovdivská 5
Zborovská 39
Poznaňská 18
Horova (v proluce k Luční 30
Ostatní herní plochy
Vnitroblok Kounicova

sportoviště + multifunkční brána (basketbalový
koš, fotbal. branka), Kompan

Voroněžská 10

ping-pong stůl

Fanderlíkova

asfalt. plocha + multifunkční brána (basketbalový
koš, fotbal. branka), Kompan

Wilsonův les – roh Šmejkalova 1
Klímova 12
Luční 68
Královopolská vedle benzin. pumpy

Žebětín
16

Za úřadem (u spojnice ul. Křivánková
nám. – Otevřená)
Ul. Pod kopcem

Židenice
Nopova
Kosmákova 30–36
Šámalova–Slevačská
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Odbor zdraví

Židenice
Kosmákova 40–44
Boettingrova 7–11
Došlíkova 31
Krásného 2–6
Ondříčkovo náměstí
Souběžná – Krásného – Mazourova
(velký vnitroblok)
Souběžná – Krásného – M. Kudeříkové (malý vnitroblok)
Karáskovo náměstí
Slívova–Skopalíkova
Václavkova–Bubeníčkova
Tyršův park
Bílá hora
Šámalova–Jílkova
Koupaliště Juliánovské náměstí
Líšeňská

skate park

Otakara Ševčíka
Krokova
Potácelova 81

Možno navštívit stránku: http://www.khsbrno.cz/aktuality/hdm/bm.htm

16
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17.
Zábavní parky
pro celou rodinu

17

156

Odbor zdraví

Areál u HROCHA
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

01648322

adresa

Veslařská, Brno-Komín

telefon/fax

775 761 414

e-mail

info@sporthroch.cz

www stránky

www.sporthroch.cz

popis činnosti

Dětské hřiště v provozu od 9.00 do 20.00 hod.
V areálu Hroch mezi sportovišti zakotvil parník Hroch, ve kterém
najdete malé bistro. Nabízíme pivo, točenou limonádu, a něco
malého na zub.

cílová skupina

rodiny s dětmi

bezbariérový přístup

ano

Dětská hřiště Mraveniště
právní subjektivita

spolek

IČ

26579791

adresa

provozovna:
Přístavní, 635 00 Brno-Bystrc (zahrada s č. pozemku 3 300)
sídlo firmy:
Kšírova 120, 619 00 Brno-Komárov

telefon/fax

608 753 273

e-mail

neuvedeno

www stránky

Neuvedeno, pouze Facebook – Dětské hřiště Mraveniště

popis činnosti

Venkovní dětské hřiště se spoustou nafukovacích atrakcí, pískovištěm, lezeckou stěnou, hracím koutkem pro nejmenší, trampolínami
a občerstvením. Pořádání různých dětských akcí. Provoz hřiště
duben–září.

cílová skupina

děti od 0 do cca 12 let v doprovodu dospělé osoby

bezbariérový přístup

ano

17
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FUN PARK BRNO
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

25304569

adresa

Areál koupaliště Brno (dříve Dobrák)
Dobrovského 29, 612 00 Brno

telefon/fax

733 676 566

e-mail

koupaliste@koupalistebrno.cz

www stránky

www.funparkbrno.cz, www.koupalistebrno.cz

popis činnosti

Místo plné zábavy a her v areálu koupaliště Brno (dříve Dobrák).

cílová skupina

děti a dospělí

bezbariérový přístup

ano

OUTDOOR ACTIVE spol . S r.o.

Lanové centrum JUNGLE PARK

17
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právní subjektivita

s.r.o.

IČ

27723178

adresa

Bauerova 5, 602 00 Brno-Pisárky

telefon/fax

775 586 453

e-mail

info@junglepark.cz

www stránky

www.junglepark.cz

popis činnosti

Lanové centrum Jungle Park se nachází v krásném prostředí lesa
kolem řeky Svratky. Nabízí dobrodružství v korunách stromů pro
celou rodinu na 3 lezeckých trasách: základní trasa má 33 překážek,
je středně obtížná a obzvlášť kouzelná při nočním lezení (min. výška
lezce 140 cm), Bálúova Junior trasa s 20 překážkami je lehká a zábavná, určena hlavně rodinám s menšími dětmi (min. výška lezce
120 cm), pro nejmenší tarzánky je určena Mauglího dětská trasa
s 10 překážkami a speciálním samojistícím systémem, zajišťující
bezpečné lezení i takto malým dětem (výška lezce 100–140cm).
Nejobtížnější je Šer Chánova trasa s 20 překážkami. Adrenalinový
bonbónek POWERFAN – seskok volným pádem ze 13 m a pohodové
přistání.

cílová skupina

rodiny s dětmi, aktivní a sportovně založení lidé

bezbariérový přístup

ne

Odbor zdraví

Lanové centrum PROUD Brno
právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

00401803

adresa

Bezbariérové centrum volného času Lesná,
Milanova 13, 638 00 Brno-Lesná

telefon/fax

607 111 477

e-mail

brno@lanovecentrum.cz

www stránky

www.lanovecentrum.cz/brno

popis činnosti

Netradiční sportovní areál pro děti, mládež i dospělé. Nabízíme
výukové programy pro školy, zábavné programy pro veřejnost
a celou řadu programů pro firmy se vzdělávacím cílem či pouze pro
pobavení. V areálu je 27 vysokých překážek, 10 nízkých a 14 metrů
vysoká lezecká věž. do programů je možné zařadit několik atrakcí
– adrenalinové skoky, obří houpačku nebo nový okruh lanovek. ten
patří s pěti přejezdy a délkou téměř 300 m k nejdelší v republice.

cílová skupina

školy, veřejnost, firmy

bezbariérový přístup

ano

Lemur centrum
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

02068354

adresa

Zábrdovická 2, 615 00 Brno, 2. patro

telefon/fax

605 414 382, 724 511 528

e-mail

info@lemur-centrum.cz

www stránky

www.lemur-centrum.cz

popis činnosti

dětské herny, zájmové kroužky a cvičení pro děti i dospělé, kavárna,
pořádání akcí a seminářů.

cílová skupina

rodiny, školy, školky, zájmové organizace pro děti, firmy

bezbariérový přístup

ano

17
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Oddychový areál ELDORÁDO
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

15532615

adresa

Mariánské údolí 1a, 628 00 Brno

telefon/fax

544 233 109

e-mail

eldorado.eldorado@seznam.cz

www stránky

www.eldorado-brno.cz

popis činnosti

Dětský park a mini ZOO s restaurací.

cílová skupina

rodiny

bezbariérový přístup

ano

KINDO s.r.o.

Rodinný zábavní park Bongo
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

282293991

adresa

provozovna: Pražákova 51, 619 00 Brno-Heršpice

telefon/fax

777 639 172

e-mail

info@bongobrno.cz

www stránky

www.bongobrno.cz

popis činnosti

Rodinný zábavní park umožní dětem i jejich rodičům prožít
na spoustě atrakcí za každého počasí den plný zábavy, pohybu
a nejrůznějších opičáren. Nabízíme také oslavy narozenin, příměstské tábory, noční opičárny pro děti, večery pro dospělé, firemní
akce.

cílová skupina

rodiny, děti od 1–18 let, dospělí

bezbariérový přístup

ano

17
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Víceúčelový Olympia park
právní subjektivita

s.r.o.

IČ

65413695

adresa

U dálnice 777, 664 42 Brno-Modřice

telefon/fax

547 423 677

e-mail

info@olympia-centrum.cz

www stránky

www.olympia-centrum.cz

popis činnosti

Unikátní víceúčelový park pro trávení volného času je otevřen každoročně duben–říjen. Je to místo odpočinku a relaxace s nabídkou
volnočasového vyžití pro celou rodinu. Nabízené atrakce jsou např.
Lezecká stěna, In-line dráha, Parková železnice, Amfiteátr, Kůlové
bludiště, Vodní koutek, Interaktivní hřiště pro děti i dospělé.

cílová skupina

rodiny, děti i dospělí

bezbariérový přístup

VIDA science centrum Brno – Zábavní vědecký
park
právní subjektivita

příspěvková organizace

IČ

29319498

adresa

Křížkovského 12, 603 00 Brno

telefon/fax

515 201 000

e-mail

info@vida.cz

www stránky

www.vida.cz

popis činnosti

Na ploše téměř 5000 m2 tu na hravé objevitele bez rozdílu věku
čeká přes 150 interaktivních exponátů, díky kterým mohou lépe
porozumět světu kolem nás. Unikátní expozice je rozdělena do
4 hlavních tematických sekcí: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.
Samostatná nčást, Dětské science centru, je věnována dětem od 2
do 6 let.

cílová skupina

rodiny

bezbariérový přístup

ano
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Bruno Family Park
právní subjektivita

provozovatel: IMOS facility, a.s.

IČ

26907453

adresa

Kigginsova 2, 627 00 Brno-Slatina

telefon/fax

515 535 570, 733 439 192

e-mail

recepce@brunofamilypark.cz

www stránky

www.brunofamilypark.cz

popis činnosti

40 unikátních atrakcí, 14 patrový herní labirint, 5 narozeninových
místností, 8 plovoucích lodiček, 3 kreativní dílny, 34 322 balonků
v oddělení mláďat. Kromě dovádění s rodinou a kamarády nabízíme: narozeninové oslavy, příměstské tábory a firemní akce.

cílová skupina

pro celou rodinu

bezbariérový přístup

ano

Lamacentrum Hády
právní subjektivita

spolek

IČ

70882631

adresa

Lamacentrum leží v krásné lokalitě bývalého vápencového lomu
Džungle na jihozápadním úbočí kopce Hády, návod na trasu najdete  
na webu. Prosím, ověřte si otevítací dobu pro veřejnost!

telefon/fax

608 434 564

e-mail

pshady@email.cz

www stránky

www.lamacentrum.cz

popis činnosti

Areál pro celé rodiny plný zvířátek (lamy, kozy, ovce, králíci.) Zábavně vzdělávací programy pro veřejnost i pro školy. Prosím, ověřte si
otevítací dobu pro veřejnost!

cílová skupina

rodiny, školy

17
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18.
Proseniorské organizace,
Kluby seniorů, Seniorpoint

18
Organizace jsou uvedeny v samostatném katalogu, který je k dispozici
na Odboru Zdraví Magistrátu města Brna a ke stažení na webu
www.brno-prorodiny.cz
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19.
Restaurace,
kavárny a cukrárny
s dětskými koutky

19

164

Odbor zdraví

A3 restaurant s.r.o.
IČ

27689557

adresa

Kubíčkova 8, 635 00 Brno-Bystrc

telefon/fax

739 558 525

e-mail

info@babycafe.cz

www stránky

www.restu.cz/a3-restaurant-s-r-o/

umístění dětského koutku

uvnitř i venku

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

ano

BABY CAFE KICKIN
IČ

66559308

adresa

Haškova 4, 638 00 Brno-Lesná

telefon/fax

545 222 111, 603 735 195

e-mail

info@babycafe.cz

www stránky

www.babycafe.cz

umístění dětského koutku

uvnitř

zahrádka

ano se skluzavkou a pískovištěm

bezbariérový přístup

ano

Duhový ráj

restaurace

kavárna

kavárna

IČ

28331770

adresa

Okružní 1, 638 00 Brno-Lesná

telefon/fax

737 841 077

e-mail

zdenka@duhovyraj.cz

www stránky

www.duhovyraj.cz

umístění dětského koutku

uvnitř

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

ano

19
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Kavárna a cukrárna NIKA
IČ

49932756

adresa

Šumavská 17, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

739 588 341, 511 115 204

e-mail

neuvedeno

kavárna,
cukrárna

www stránky
umístění dětského koutku

uvnitř, venku pískoviště

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

ano

Park Lane Cafe

kavárna

IČ
adresa

Lužánecká 4a, 602 00 Brno

telefon/fax

725 022 033

e-mail

info@parklanecafe.cz

www stránky

www.parklanecafe.cz

umístění dětského koutku

uvnitř

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

ano

Pohádková hospůdka

restaurace

IČ
adresa

Dobrovského 82, 602 00 Brno-Královo Pole

telefon/fax

549 240 187

e-mail
www stránky

www.pohadkovahospudka.cz

umístění dětského koutku

uvnitř

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

ano

19
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Pizzeria La Gamba
IČ

27674941

adresa

Okružní 9/b, 638 00 Brno-Lesná

telefon/fax

548 221 473, 702 276 177

restaurace

e-mail
www stránky

www.pizzeria-lagamba.com

umístění dětského koutku

uvnitř

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

ano

Pizzeria La Patas

restaurace

IČ

29203279

adresa

U Leskavy 39, 625 00 Brno, Starý Lískovec

telefon/fax

774 436 437

e-mail

info@la-patas.cz

www stránky

www.la-patas.cz

umístění dětského koutku

uvnitř

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

ano

Restaurace Rebio
IČ

28279697

adresa

Orlí 26, 602 00 Brno-střed

telefon/fax

542 211 130

e-mail

rebio@rebio.cz

www stránky

www.rebio.cz

umístění dětského koutku

uvnitř

zahrádka

ne

bezbariérový přístup

ano

restaurace

19
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Restaurace Rebio, provozovna
Velký Špalíček
IČ

28279697

adresa

Mečova 2, 602 00 Brno, Brno-střed

telefon/fax

543 214 878

e-mail

rebio@rebio.cz

www stránky

www.rebio.cz

umístění dětského koutku

uvnitř

zahrádka

ne

bezbariérový přístup

ano

Restaurace Rebio, provozovna
Rebio park a ul. Holandská

168

restaurace

IČ

28279697

adresa

Edisonova 1, 612 00 Brno, Brno-Královo Pole
Holandská 1, Brno (office park Spielberk)

telefon/fax

541 216 216

e-mail

rebio@rebio.cz

www stránky

www.rebio.cz

umístění dětského koutku

uvnitř

zahrádka

ne

bezbariérový přístup

ano

Restaurace Parlament

19

restaurace

restaurace

IČ

28268971

adresa

Sokolova 60, 619 00 Brno-Horní Heršpice

telefon/fax

543 251 436

e-mail

info@restaurace-parlament.cz

www stránky

www.restaurace-parlament.cz

umístění dětského koutku

uvnitř i venku

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

ano

Odbor zdraví

SAMPALERO, dětská kavárna
a bazar
IČ

29366852

adresa

Jezuitská 4, 602 00 Brno

telefon/fax

724 528 545, 724 074 329

e-mail

zhamerska@seznam.cz

www stránky

www.sampalero.cz

umístění dětského koutku

uvnitř

zahrádka

ne

bezbariérový přístup

ano

Výletní hospoda Princezna

kavárna

restaurace

IČ

29207550

adresa

Hrázní 9, 635 00 Brno-Kníničky (Brněnská přehrada)

telefon/fax

546 210 316

e-mail

princezna@princezna.info

www stránky

www.princezna.info

umístění dětského koutku

uvnitř i venku

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

na zahrádku ano, do restaurace tři schodky (pomoc personálu samozřejmá)

YELLOW FISH – kavárna, baby
game
IČ

27746011

adresa

Vaňhalova 2, 623 00 Brno-Kohoutovice

telefon/fax

547 213 562

e-mail

info@yellowfish.cz

www stránky

www.yellowfish.cz

umístění dětského koutku

uvnitř

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

ano
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Za Sedmero…nejen výletní
restaurace

restaurace

IČ

27754120

adresa

Adamovská 24/25, 644 00 Brno-Útěchov

telefon/fax

733 577 572

e-mail

za.sedmero@seznam.cz

www stránky

www.restauracezasedmero.cz

umístění dětského koutku

uvnitř i venku

zahrádka

ano – dvě zahrádky

bezbariérový přístup

ano

Hrádek plný hrátek
IČ

Volejníkova 2 Brno-Černá Pole

adresa

737 431 000

telefon/fax

hradekplnyhratek@seznam.cz

e-mail

pouze Facebook

www stránky

uvnitř

umístění dětského koutku

ano

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

ano

Dětská čajovna Mezi stromy
IČ

Josefská 1 Brno-střed

adresa

775 348 885

telefon/fax

petra@detskacajovna.cz

e-mail

www.detskacajovna.cz

www stránky

uvnitř i venku

umístění dětského koutku

ano

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

ano

restaurace

restaurace

19
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Topolino, dětská kavárna
z hernou

restaurace

IČ

OC Slatinka v přízemí naproti Albertu, Jihomoravské nám 1a,
Brno-Slatina, 627 00

adresa

735 864 866, 605 276 741

telefon/fax

info@kavarnatopolino.cz

e-mail

www.kavarnatopolino.cz

www stránky

uvnitř

umístění dětského koutku

ne

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

ano

Kraválna

restaurace

IČ

Pálavské náměstí 5, Brno Vinohrady

adresa

733 257 173

telefon/fax

kravalna.kavarna@gmail.com

e-mail

pouze Facebook

www stránky

venku a uvnitř

umístění dětského koutku

ano

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

ano

Monty Jack Cafe Bar
IČ

Jana Uhra 10, Brno-střed

adresa

732 637 639

telefon/fax

total.out@centrum.cz

e-mail

www.montyjack.cz

www stránky

uvnitř

umístění dětského koutku

ano

zahrádka

ano – dvě zahrádky

bezbariérový přístup

ano

restaurace

19
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Kids cafe Dětská kavárna Brno
IČ

Masarykova 25, Brno-střed

adresa

608 374 921

telefon/fax

kidscafebrno@gmail.com

e-mail

www.kidscafe.cz

www stránky

uvnitř

umístění dětského koutku

ne

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

ano

Adrinela cafe

restaurace

restaurace

IČ

Životského 14, Brno-Židenice

adresa

775 910 210

telefon/fax

info@adrinelacafe.cz

e-mail

www.adrinelacafe.cz

www stránky

uvnitř

umístění dětského koutku

ne

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

ano

Cukrárna a kavárna AIDA
IČ

Kozí 9, Brno-střed

adresa

542 215 132

telefon/fax

info@cukrarnaaida.cz

e-mail

www.cukrarnaaida.cz

www stránky

uvnitř

umístění dětského koutku

ano

zahrádka

ano

bezbariérový přístup

ano

restaurace

19
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AIDA La Dolce Vita
IČ

Josefská 21, Brno-střed

adresa

542 212 752

telefon/fax

gelateriabrno@gmail.com

e-mail

www.valecafe.cz

www stránky

uvnitř

umístění dětského koutku

ano

zahrádka

ano – dvě zahrádky

bezbariérový přístup

ano

Kavárna v atriu Domu pánů
z Lipé
adresa

Nám. Svobody 17, Brno-střed

telefon/fax

539 000 770

e-mail

dpl@studentagency.cz

www stránky

www.dpl.cz

umístění dětského koutku

uvnitř

zahrádka

ne

restaurace

kavárna

19
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20.
Internetové odkazy,
které se hodí
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Státní a městské instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí
www.mpsv.cz
Krajský úřad Jihomoravského kraje
www.kr-jihomoravsky.cz
Město Brno, Magistrát města Brna
www.brno.cz
O rodinné politice města Brna
www.brno-prorodiny.cz
Úřad práce ČR
www.portal.mpsv.cz/upcr

Školství
Vzdělání – kompletní přehled školek a škol ve městě Brně
www.brno.cz/obcan/skolstvi-vzdelavani/

Zdravotnictví
Zdravotnická zařízení města Brna, Informační průvodce
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/
odbor-zdravi/

Sociální péče
Socio Info Centrum – vše o sociální péči ve městě Brně – kompletní přehled soc. dávek
a služeb (info pro handicapované, rodiny s dětmi, seniory)
www.socialnipece.brno.cz
Liga vozíčkářů – pomoc lidem s postižením
www.ligavozic.cz
Vše o domácím násilí – Interdisciplinární tým Brno
www.idtbrno.cz
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Portály pro brněnské (nejen) maminky
Family Point
www.familypoint.cz
Vše co zajímá maminky s malými dětmi, tipy na rodinné výlety
www.namaterskevbrne.cz
Přehled aktivit pro rodiče a děti v Brně
www.brnoprodeti.cz

Webové stránky pro děti a mladé lidi, kterým
zemřel blízký člověk, najdou zde užitečné rady
i rodiče (komunikace s dětmi, krerým někdo
zemřel.)
www.jinejsvet.cz

Portál o oslavách Světového dne těhotenství 7. 5.
a soutěži Těhotná MISS ČR
www.DenTehotenstvi.cz

Portály pro seniory
Zajímavosti pro seniory
www.tretivek.cz
www.i-senior.cz
www.duchodcibrno.cz
www.seniorklub.cz
www.helpnet.cz
www.sensen.cz
www.moudrysenior.cz
www.pecujici.cz
Rada seniorů ČR
www.rscr.cz
Česká správa sociálního zabezpečení
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Kultura, akce, výlety
www.gotobrno.cz
www.akce.cz
www.informuji.cz
www.lesweb.brno.cz
www.kamzasportemvbrne.cz
www.pruvodcebrnem.cz
Brněnské kulturní centrum
www.bkc.cz
Turistické informační centrum
www.ticbrno.cz
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
www.kjm.cz
Moravská galerie v Brně
www.moravska-galerie.cz

Doprava po Brně
Jízdní řády MHD Brno
www.dpmb.cz

Dluhová poradna
www.dluhovaporadna.cz tel.: linka zdarma: 800 214 214

Na závěr…..jak bezpečně „surfovat“ na internetu
Bezpečný internet – informace o bezpečném používání internetu dětmi a dospívajícími
www.saferinternet.cz
www.seznamsebezpecne.cz
www.jaknainternet.cz
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KAM PRO KATALOG?
„Katalog prorodinných organizací a služeb ve městě Brně“, kterým
právě listujete, si můžete vyzvednout na Odboru zdraví Magistrátu města
Brna, Dominikánské nám. 3, Brno, ve 2. patře, nebo si jej můžete stáhnout
na internetových stránkách Odboru zdraví Magistrátu města Brna
http://www.brno.cz či na stránkách pojednávajících o rodinné politice města Brna www.brno-prorodiny.cz.

DOSLOV
Děkujeme všem, kteří s námi na katalogu spolupracovali a poskytli nám
potřebné informace.
Do katalogu byly zařazeny subjekty dle našeho uvážení, jejichž existence
nám byla známa a samy se zveřejněním souhlasily.
Omlouváme se těm, kteří zde uvedeni nejsou, neboť jejich prorodinné služby neodpovídají charakteru tohoto katalogu a těm, o jejichž prorodinných
aktivitách jsme se nedozvěděly.
Pokud zde nenaleznete obecně Vám známou prorodinnou organizaci,
může to být právě proto, že o zařazení do tohoto katalogu neměla zájem.
Tímto vyzýváme všechny, kteří poskytují služby rodině, které svým charakterem spadají do vytyčených okruhů katalogu a svou prezentaci zde
nenašli, aby nás neváhali kontaktovat a mohli tak být zařazeni do příštího
vydání.
Těšíme se na další spolupráci!

Referentky Odboru zdraví Magistrátu města Brna
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno
tel.: 542 172 435, 542 172 431
www.brno-prorodiny.cz

178

Odbor zdraví

