
Odkazy na další organizace z různých poradenských oblastí:  

• Speciálně pedagogické centrum (SPC) Brno, Sekaninova 1 při ZŠ Sekaninova pro děti 

s mentálním postižením www.zssekaninova.cz/specialne-pedagogicke-centrum/ 

• Speciálně pedagogické centrum (SPC) Brno, Ibsenova 1 pro děti s mentálním 

postižením www.ibsenka.cz 

• Speciálně pedagogické centrum (SPC) Brno, Štolcova 16 pro děti s poruchou 

autistického spektra www.autistickaskola.cz/spc/pro-klienty-spc 

• Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené Brno, Kociánka www.skola-

kocianka.cz/specialne-pedagogicke-centrum 

• Speciálně pedagogické centrum (SPC) Brno, Kamenomlýnská 2 pro zrakově 

postižené, www.sss-ou.cz 

• Speciálně pedagogické centrum (SPC) Brno, Novoměstská 21 pro sluchově postižené 

www.zsspbrno.cz 

• Středisko výchovné péče (SVP) Brno, Veslařská 252 www.svpbrno.cz 

• Středisko výchovné péče (SVP) Brno, Kamenomlýnská 2 (DDÚ Hlinky 140) 

www.svp-ddu-brno.cz 

• Středisko výchovné péče pro děti a mládež HELP ME (SVP HELP ME Brno, 

Bořetická 2) www.svphelp.me 

• Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, tel. 532 232 078 – 

nepřetržitý provoz (první psychiatrická a psychologická pomoc při ztrátě duševní 

rovnováhy, při smutku a beznaději v krizových životních situacích) 

• Linka naděje – psychologická první pomoc po telefonu, tel. 532 232 333 – nepřetržitý 

provoz 

• Krizové centrum pro děti a dospívající Hapalova 4, www.krizovecentrum.cz 

• SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s. Krizové centrum pro děti a mládež Intervenční 

centrum pro osoby ohrožené násilím www.spondea.cz 

• Fond ohrožených dětí Brno www.fod.cz 

• Modrá linka, o.s. – centrum a linka důvěry pro děti a mládež www.modralinka.cz 

• Bílý kruh bezpečí (Pomoc obětem trestných činů v ČR) www.bkb.cz 

• Centrum pro rodinu a sociální péči www.crsp.cz 

• Manželská a rodinná poradna www.manzelskaporadna-brno.cz 

• Anabell, o.s. (poruchy příjmu potravy) www.anabell.cz 

• Ratolest Brno, o.s. www.ratolest.cz 

• Diecézní charita Brno CELZUS www.dchb.caritas.cz 

• Občanská poradna Brno www.obcanskeporadny.cz, www.poradnabrno.eu 

• Triada – Poradenské centrum, o.s. www.triada-centrum.cz 

• CENAP – Centrum naděje a pomoci www.cenap.cz 

• Drom, romské středisko www.drom.cz 

• IQ Roma servis, o.s. www.iqrs.cz 

• SOZE Sdružení občanů zabývajících se emigranty www.soze.cz 

• Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. www.opu.cz 

• Salesiánské středisko mládeže, Dům dětí a mládeže Líšeň www.salesko.cz 

• Salesiánské středisko mládeže, Dům dětí a mládeže Žabovřesky www.brno.sdb.cz 

Zdroj: https://www.pppbrno.cz/cs/spolupracujici-organizace/ 
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