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Centrum Kociánka je zelený ostrov téměř uprostřed města Brna. Lidé se často kochají krásným 

rozlehlým parkem v městské části Královo Pole, ale je důležité říct, že v jeho srdci se nachází právě 

centrum sociálních služeb pro zdravotně postižené. Sociální péče je nabízena hned v několika službách 

– domovy pro osoby se zdravotním postižením (zde jsou i děti s nařízenou ústavní výchovou), denní 

stacionáře, týdenní stacionáře, chráněné bydlení, odlehčovací služba a sociálně terapeutické dílny. 

Postupně se otevíráme i cílové skupině osoby s poruchou autistického spektra. Nesmíme zapomenout 

ale ani na zdravotní péči, pod kterou spadá ošetřovatelská péče, rehabilitace, ergoterapie, logopedie  

a psychologie. Určitě se podívejte na pracoviště rehabilitace, kde se poskytuje výborná péče, a můžete 

si prohlédnout rozmanité úkony, které se zde provádějí (např. i Bobath koncept). Když jsme  

u rehabilitace, navštivte i naši hipoterapii, jedná se o speciální formu rehabilitace na koni. Můžete se 

zde ale pokochat i naším malým zookoutkem, který slouží k další terapii – animoterapii. V prostorách 

hipoterapie můžete ale často narazit i na nějakou kociánkovskou akci, kde je vždy skvělá nálada  

a atmosféra. Prostě to tu žije. To není ale vše – máme 

tu i prostor pro uživatele ať už s hudebním či 

výtvarným nadáním, najdete je v Centru tvořivé 

činnosti. Kreativní duch tu na Vás dýchá ze všech 

stran a rodí rockové hvězdy. Kociánka má totiž svou 

rockovou kapelu – Hustej Rock, která hraje často  

i na veřejných akcích. Na své si přijdou i divadelní 

nadšenci – v dramatické dílně. Ta jde s dobou  

a kromě klasického divadla a tvůrčího psaní pořádá i 

kroužky Youtuberství. 

O Kociánce neuslyšíte jen v Brně a jeho okolí, ale také 

na Vysočině. Uprostřed lesů máme totiž detašované pracoviště Březejc. V nabídce sociálních služeb 

naleznete denní stacionáře, týdenní stacionáře, sociálně terapeutické služby a odlehčovací službu. 

Všechny služby jsou i pro cílovou skupinu osoby s poruchou autistického spektra. I na Březejci si 

uživatelé mohou vybrat z různých zájmových kroužků, 

nejoblíbenější jsou sportovní aktivity. Každý rok vyráží 

skupinka uživatelů-lyžařů na nedaleký Fajtův kopec a 

kromě klasických lyží jsou k dispozici i monoski. Kromě 

klidu, pohostinnosti a téměř panenské přírody je Březejc 

proslavený i svými nádhernými výrobky ze sociálně 

terapeutických dílen, především pak keramikou. Můžete je 

proto často potkat na jarmarcích po celé Vysočině i mimo 

ni. 

 

Navštívit nás můžete kdykoliv a s komentovanou 

prohlídkou po domluvě. Ale pokud chcete zažít 

pravou Kociánku a poznat práci našich 

zaměstnanců a uživatelů a především naše velké 

srdce, přijďte na náš multižánrový festival Dobrý 

den Kociánko, který pořádáme každým rokem na 

konci května. 

 


