
 
 

 

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.  

Kraj Vysočina 

 

Hlavní přínos: 

• podpora slaďování práce a péče 

• podpora primární prevence 

• rozšiřování sítě zařízení péče o děti 

 

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. (zkráceně InPc)1 bylo založeno v roce 

2012 a za dobu svého fungování se stalo profesionální organizací poskytující kvalitní 

komplexní služby pro rodiny v Kraji Vysočina. Centrum je jedním z klíčových aktérů 

prorodinné politiky, poskytuje odborné poradenství v oblasti práce se sociálně 

handicapovanými, realizuje volnočasové aktivity a sociální služby zaměřené na podporu 

a zvýšení kvality života obyvatel Kraje Vysočina. Nabízí též aktivity navazující na sociální 

služby, u kterých se zaměřuje především na primární prevenci v oblasti sociální izolace 

a sociálně patologických jevů – zejména v rodinách.  

Centrum od roku 2013 provozuje Family Point, v době od 9/2017 do 8/2020 bylo realizátorem 

projektu s názvem CÍL (OPZ: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006413), který se zaměřoval na 

pomoc osobám v těžké životní situaci (např. obětem domácího násilí, rodičům samoživitelům 

apod.). Od prosince 2020 bylo organizaci vydáno POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-

PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ podle § 48 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a v roce 2020 získalo InPc Cenu hejtmana Kraje 

Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019. 

V současné době InPc realizuje projekt KoPeC – komerčka pečuje o celek, projekt VýTaH = 

Vypni tyrana a staň se hrdinou a Mikrojesle Havlíčkův Brod. 

 

 

 

Mikrojesle Havlíčkův Brod 

Mikrojesle Havlíčkův Brod provozuje InPc od 1. 9. 2019. Mikrojesle jsou koncipovány jako 

veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do 
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čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. V letošním školním roce (2020/2021) je zaregistrováno 

12 dětí. Některé děti navštěvují Mikrojesle každý den a některé děti využívají tzv. sdílené místo. 

O tuto službu je velký zájem. Využívají ji především rodiče, kteří mají flexibilní zaměstnání  

a ocení každý den, který mohou věnovat práci a o jejich dítě je dobře postaráno. Péče je zde 

velmi individuální a kvalitní. Na další školní rok jsou již stálá místa obsazena, ale přijímají se 

děti na výše uvedená sdílená místa.  

 

 


