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Kontaktujte nás

Co děláme
Našim klientům pomáháme překonávat
problémy v základních oblastech života
souvisejících se zaměstnáním, samostatným
bydlením, vztahy, vzděláváním, péčí o zdraví,
využíváním volného času a podobně. 
Působíme ve všech okresech kromě Vyškova.

V Brně provozujeme hned několik kaváren:
Café Práh ve Vaňkovce, která je významným
kulturním a společenským centrem. Kafinet 
a Bistro naleznete v budovách Pedagogické
fakulty MUNI. V našich kavárnách
zaměstnáváme lidi se zkušeností s duševním
onemocněním.

Provozujeme Gastro výrobnu, která připravuje
občerstvení pro naše kavárny i pro externí
zájemce. Naší nejstarší dílnou je šicí dílna,
vybavená průmyslovými šicími stroji. Zakázky,
které zpracovávala, uspěly i na mezinárodních
veletrzích. Nejmladší je rukodělná dílna, která
nabízí kompletační práce a drobnou výrobu
dekoračních nebo dárkových předmětů.

Spolupráce
Našimi partnery jsou Psychiatrická nemocnice
Brno a Fakultní nemocnice Brno. Dále
spolupracujeme s psychiatrickým oddělením
Vojenské nemocnice, Dětskou psychiatrickou
nemocnicí ve Velké Bíteši a ambulantními
psychiatry a psychology.

Významnými partnery a donátory našich
projektů jsou Evropská unie (zrealizovali jsme
více než 30 projektů), Statutární město Brno 
a Úřad práce Brno, Jihomoravský kraj. Vážíme
si spolupráce s Masarykovou univerzitou 
a Vysokým učením technickým. 

Práh jižní Morava 
zlepšuje život lidem 
s psychickými potížemi 
v Jihomoravském kraji 
a přináší změny v oblasti
duševního zdraví

www.prahjm.cz



Centrum 
duševního zdraví Brno

Centrum duševního zdraví PN Brno
737 390 737  |  cdzpnbrno@prahjm.cz 

Centrum duševního zdraví Brno
733 643 379  |  cdzbrno@prahjm.cz

Terénní tým Brno jihovýchod
 734 585 766  |  ttbjv@prahjm.cz

Terénní tým pro děti a mladistvé 
605 156 239  |  ttdm@prahjm.cz

Obraťte se na nás!
Každý rok pomůžeme více než tisíci lidem 
s psychickými problémy. 

Provozujeme dvě Centra duševního zdraví 
ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Brno 
a Fakultní nemocnicí Brno.

Součástí našich multidisciplinárních terénních
týmů v Brně i v okresech jsou sociální
pracovníci, psychologové, peer konzultanti,
psychiatři a psychiatrické sestry. 

Ve všech okresech rozvíjíme včasnou podporu
pro děti a mladistvé již od 11 let a navazujeme
spolupráci se základními a středními školami.

Vybudovali jsme chráněné bydlení v centru
města Brna a provozujeme také chráněné
bydlení ve Znojmě. Celkem máme ve všech
typech bydlení k dispozici více než 50 lůžek.

Organizujeme školení, konference a vzdělávací
akreditované kurzy, které navštěvují odborníci 
z celé republiky. Vzděláváme úředníky,
pedagogy, policii, pracovníky RZS 
a zdravotnické pracovníky.

Realizujeme Školu zotavení, kde nabízíme
kurzy, workshopy a online vzdělávání pro naše
klienty.

Nabízíme pracovní místa v chráněném prostředí
našich dílen v sídle organizace v Brně.
Realizujeme zde zakázky pro firmy s možností
uplatnění náhradního plnění.

Ročně pomůžeme desítkám našich klientů
zaměstnat se na otevřeném trhu práce. 

Kde se na nás
můžete obrátit

v Brně

Kde se na nás
můžete obrátit

 na Jižní Moravě

Terénní tým region sever

Terénní tým Hodonínsko

Brno-venkov
Terénní tým 
region jih

Terénní tým Břeclavsko

Terénní tým 
Brno jihovýchod

Centrum duševního
zdraví PN Brno

Terénní tým region sever (Blanensko)
605 992 243  |  regionsever@prahjm.cz

Terénní tým region jih (Znojemsko)
733 643 375  |  regionjih@prahjm.cz

Terénní tým Břeclavsko
734 850 545  |  breclavsko@prahjm.cz

Terénní tým Hodonínsko
731 411 246  |  hodoninsko@prahjm.cz

Brno-venkov
Jednotlivé obce nyní spadají pod správu
terénních týmu z větších okolitých měst. 
Na QR kódu najdete informace, na který 
tým se můžete obrátit ve svém bydlišti a okolí. 


