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Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

poskytujeme 

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU 
 

Cílem Rodinného centra Kroměříž, z.s., Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, je nabídnout dětem přechodnou rodinnou péči na dobu, 

dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní 

rodinná péče.  

 

Posláním zařízení je poskytnout bezpečné zázemí a odbornou pomoc dětem, které se ocitly v 

krizi a v ohrožení a nemohou z různých důvodů setrvat ve své rodině s ohledem na nejlepší 

zájem a blaho dítěte. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních 

životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné 

obdobné nutné péči. 

 

Dalším cílem zařízení je především zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte, 

komunikace a rodinných vztahů v rodině, rodičovských dovedností apod. Rodina by také 

měla získat náhled nad vzniklou situací a měla by zvýšit svoji motivaci k řešení situace. 

Dílčím cílem je také celkově zlepšení podmínek v rodině pro možný návrat dítěte zpátky 

domů, hledání nejlepšího možného řešení pro dítě. Cílem je, aby se dítě mohlo co nejdříve 

vrátit do své biologické rodiny. Pokud návrat dítěte do biologické rodiny již není možný, 

přechod dítěte do náhradní formy péče. Cílem zařízení je i mimo jiné např. zajištění podmínek 

a podpory pro přiměřené vzdělávání a zajištění podmínek pro společensky přijatelné 

volnočasové aktivity dítěte. 

 

Rodinné centrum Kroměříž, z.s., Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Kollárova 

658/13, 767 01 Kroměříž, má pověření Krajského úřadu Zlínského kraje jako zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, proto může přijímat děti na základě žádosti 

rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí i na základě žádosti samotného dítěte. V těchto případech 

mohou děti v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zůstat i proti vůli rodičů až do té 

doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. 

 

Zařízení má nepřetržitý provoz. 
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Rodinné centrum Kroměříž, z.s., Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, poskytuje poradenství jak dětem, tak i jeho 

rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu. Společně usilujeme o co 

nejrychlejší návrat dítěte zpět do rodiny, nacvičujeme rodičovské kompetence a další 

dovednosti, můžeme Vám zajistit terapii, a tím Vám můžeme významně pomoci 

s návratem dítěte zpět domů! 

 

Principy péče v Rodinném centru Kroměříž, z.s., Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž: 

 

 Kapacita zařízení je 8 dětí ve věku 0 – 18 let. Nejvýše o čtyři děti pečují 

v nepřetržitém provozu „tety“.  

 

 Zařízení přijímá děti bez ohledu na věk, proto sourozence není třeba rozdělovat. 

 

 Děti se přijímají přímo „z terénu“. 

 

 Děti přijímáme nejen na základě soudního rozhodnutí a na žádost orgánu sociálně-

právní ochrany dětí, ale i na žádost rodičů nebo samotného dítěte. 

 

 

Zajišťujeme odbornou péči sociálního pracovníka a psychologa! 

 

 

DO ZAŘÍZENÍ JE MOŽNO VOLAT NEPŘETRŽITĚ A CELOROČNĚ NA TEL. 

 

724 667 622 
 
          
 


