Kontakty z oblasti prevence
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Klub PAPRSEK, Vyškov
Ø volnočasové aktivity pro zdravotně postižené děti a mládež
Ø www.paprsek-vyskov.cz, telefon: 724 993 367, e-mail: paprsek.vy@seznam.cz

Piafa Vyškov, z.ú.
Ø Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociálně aktivizační služby pro seniory
Ø www.piafa.cz, telefon: 731 650 788, e-mail: socialnipracovnik@piafa.cz, piafa@piafa.cz

Maják – středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace
Ø zájmové vzdělávání, pravidelná výchovná a vzdělávací činnost, tematická rekreační
činnost, kroužky, kurzy, pobytové a příměstské tábory
Ø http://www.majak-svcvyskov.cz/, telefon: 517 348 962, e-mail: novakova@svcvyskov.cz

IQ Roma servis, z. s., Vyškov
Ø sociální a právní poradenství, vzdělávací a volnočasové služby, terénní programy,
komunitní práce
Ø www.iqrs.cz, telefon: 774 898 817, e-mail: silvie.elsnerova@iqrs.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (součást organizace
Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.)
Ø odborná pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či
životní situaci s negativním dopadem na partnerské, rodinné a mezilidské vztahy. Poradna se
zaměřuje na posílení a podporu kvality těchto vztahů.
Ø www.psychologie.vys.cz, telefon: 733 525 998, e-mail: poradna@psychologie.vys.cz

Společnost Podané ruce o.p.s., Vyškov
Ø všestranná podpora a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového
chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví
Ø www.podaneruce.cz, telefon: 775 292 607, e-mail: vyskov@podaneruce.cz

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková
organizace (pracoviště Vyškov, Blansko, Boskovice)
Ø diagnostika a řešení výchovných a výukových problémů, diagnostika specifických
vývojových poruch učení a chování, logopedická péče, školní zralost, karierové poradenství
Ø www.opppvyskov.cz, telefon: 517 348 706, e-mail: podatelna@opppvyskov.cz

Městský úřad Vyškov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany (SPO)
Ø Poskytuje odborné sociální poradenství. Provádí šetření sociální situace klientů, realizuje
přímou práci s klienty a depistáž.
Ø http://www.vyskov-mesto.cz, telefon: 517 301 571,
e-mail: i.zouharova@meuvyskov.cz

Spondea, o.p.s, Brno
Ø Intervenční centrum Brno pro osoby ohrožené domácím násilím, psychologická pomoc a
diagnostika, párová a rodinná terapie, telefonická krizová intervence
Ø www.spondea.cz, telefon: 739 078 078, e-mail: intervencni-centrum@spondea.cz

Linka pro rodinu a školu
Ø telefon: 16 000
Ø online chat: https://linkaztracenedite.cz/chat/
Ø zdarma, nonstop linka pro rodiče a děti, pomoc v krizových situacích, anonymní

Linka bezpečí
Ø telefon: 116 111,
Ø e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Ø pro děti a studující do 26 let zdarma, provoz: nonstop, anonymní

Linka první psychické pomoci
Ø telefon: 116 123
Ø zdarma, provoz nonstop, anonymní

