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Název

Adresa, kontakt

1

Centrum pro
pomoc dětem
a mládeži o.
p. s.

T. G. Masaryka 114,
Latrán, 381 01
Český Krumlov
www.icmck.cz
cpdm@icmck
380 712 427

2

Informační
centrum
občanského
sektoru
Český
Krumlov,
o.p.s.

3

KoCeRokomunitní
centrum
rovnost,o.p.s.

4

Město Český
Krumlov

Nám. Svornosti 2
381 01 Český
Krumlov
icos@krumlov.cz
www.icos.krumlov.cz
380 712 202
Hřbitovní 425
381 01 Český
Krumlov
www.kocero.cz
info@kocero.cz
602 433 628
Vyšný 39
Plešivecké náměstí
75, 381 01 Český
Krumlov
dnpc@centrum.cz
380 715 286

Registrovaná sociální služba a
forma jejího poskytování
Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež – ambulantní a terénní
(Nízkoprahový klub Bouda)
Terénní programy – terénní
Streetwork pro města Č.Krumlov
a Kaplice)

Rozsah pověření k výkonu SPOD rozhodnutím KÚ JčK
------

Odborné sociální poradenství –
ambulantní a terénní (Bezplatné
právní poradenství)

pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí
o dítě
poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a
vzdělání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
a jeho výchovu
činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež – ambulantní
(Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež Autoškola)

vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana dětí zaměřuje
činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku
zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti
zřizování a provoz výchovně rekreačních táborů pro děti
------

Domy na půli cesty – pobytová
(Vyšný)
Azylové domy – pobytová
(Plešivecké náměstí)
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Paventia, z.s.

Kaplická 252
381 01 Český
Krumlov
www.paventia.cz
info@paventia.cz

6

Středisko
výchovné
péče Spirála

Špičák 114
Český Krumlov
spirala-krumlov.cz
spirala@krumlov.cz
380 712 426- Český
Krumlov

7

Pedagogickopsychologick
á poradna
Český
Krumlov

Kaplická 151
Český Krumlov
ppp.ckrumlov@sezn
am.cz
380 711 505

5

uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout
pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí
o dítě
převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad
poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo s převzetím dítěte do
pěstounské péče
činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku
pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
a jeho výchovou
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