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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec.
Katalog vznikl v rámci projektu Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP
Jindřichův Hradec registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006571, který je ﬁnancován
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost. Samotný plán je dostupný na www.cpkp.cz a www.jh.cz.
Katalog má i svou elektronickou podobu, kterou naleznete na www.jhradec-kpss.cz.
Elektronická verze je interaktivní a jednotliví poskytovatelé služeb ji mohou aktualizovat.
Doufáme, že katalog Vám bude užitečným a prospěšným pomocníkem.
Řídící skupina komunitního plánování
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APLA Jižní Čechy, z.ú.

Adresa: 		
Farského 887, 390 02 Tábor
Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Marešová
Telefon: 		
608 666 168
E-mail: 		
maresova@aplajc.cz
Web: 			www.aplajc.cz
Posláním organizace je napomáhat osobám s poruchou autistického spektra (PAS), jejich rodinám a dalším pečujícím osobám ke zkvalitnění jejich života a zařazení do většinové společnosti.
Organizace nabízí občanům terénní i ambulantní formu rané péče pro děti od 1 do 7 let s PAS,
sociálně aktivizační službu pro děti, mladistvé a dospělé s PAS ambulantní formou kombinovanou s formou terénní. Pro osoby pečující o klienty s PAS nabízí odlehčovací službu. Cílem služby je odlehčit pečujícím osobám od náročné péče a poskytnout příjemné prostředí pro klienta
s PAS tak, aby strávil víkend v kolektivu svých vrstevníků a byl schopen odloučení od pečující
osoby.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Sociálně aktivizační služba pro lidi s PAS APLA Jižní Čechy
V rámci služby nabízíme konzultace člověku s autismem nebo jeho pečujícímu okolí. Pokud je
zapotřebí posilovat určitou dovednost nebo ji naučit, nabízíme individuální nácviky, kde se klient s pracovníkem dovednost naučí a následně si ji může upevňovat na skupinových nácvicích
s vrstevníky. Nedílnou součástí služby je podpora pečujícího okolí, práce s celou rodinou, se
sourozenci. Dále poskytujeme sociální poradenství.
Provozní doba:
Po–Pá po předchozí telefonické domluvě
Cílová skupina:
osoby s jiným zdravotním postižením
				
– s poruchami autistického spektra
Územní rozsah:
Jihočeský kraj
Raná péče APLA Jižní Čechy
Cílem služby je aktivně podporovat rodinu dítěte s autismem. Rodinu provázíme náročným
obdobím, kdy mají podezření na některou z poruch autistického spektra, nebo kdy je dítěti
diagnóza stanovena. Podporujeme rodiče a předáváme jim metody práce s dítětem s autismem.
Nejčastěji u dítěte rozvíjíme komunikaci, sociální chování, hru a jeho spolupráci s dospělým.
K podpoře rodičovských kompetencí využíváme metodu Videotrénink interakcí. Služba je poskytována rodinám s dětmi s autismem do 7 let věku v Jihočeském kraji.
Provozní doba:
Po–Pá po předchozí telefonické domluvě
Cílová skupina:
osoby s jiným zdravotním postižením
				
– s poruchami autistického spektra (děti 1–7 let)
Územní rozsah:
Jihočeský kraj
Odlehčovací služba APLA Jižní Čechy
Cílem je nabídnout rodinám s dětmi s PAS možnost odpočinku od náročné péče o své děti, volný čas, kdy si mohou zařídit své záležitosti, odjet na dovolenou, věnovat se zdravému sourozenci
nebo prostě jenom vyzkoušet, jak se jejich dítě bude chovat v cizím prostředí a jak odloučení
zvládnou obě strany.
Provozní doba: jeden až dva víkendy v měsíci, od Pá 17.00 hod. do Ne 17.00 hod.
Cílová skupina: osoby s jiným zdravotním postižením
			
– s poruchami autistického spektra (děti a mládež 3 až 30 let)
Územní rozsah: Jihočeský kraj
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Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Adresa:

Hábova 1571/22, Praha 13 – Stodůlky, 155 00 Praha

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Fenclová – ředitelka a statutární zástupce

Telefon:

235 517 313

E-mail:

detskysluch@detskysluch.cz

Web:

www.detskysluch.cz

Cílem aktivit obecně prospěšné společnosti Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je:
 obhajovat a prosazovat zájmy dětí se sluchovým postižením a jejich rodinám,
 přispívat k rozvoji péče o děti se sluchovým postižením,
 pomáhat dětem a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení,
 usilovat o integraci sluchově postižených do společnosti,
 zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o sluchovém postižení.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. jako jediná organizace v České republice poskytuje
komplex vzájemně navazujících služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a
jejich rodin.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Raná péče Čechy
Raná péče Čechy je terénní sociální služba určená rodinám s dětmi se sluchovým postižením
od narození do maximálně sedmi let věku. Službu rané péče mohou využívat i rodiny, kde
vyrůstají děti raného věku v péči rodičů se sluchovým postižením. Raná péče je poskytována
terénní formou pravidelných odborných konzultací v přirozeném prostředí dítěte raného věku
– v rodině. Službu Rané péče Čechy mohou využít rodiny s dětmi se sluchovým postižením z
devíti krajů ČR, včetně kraje Jihočeského
Provozní doba:
Po–Pá 7.00–19.00 hod.
Cílová skupina: rodiny s dětmi se sluchovým postižením, kapacita pro JčK – 20
rodin
Územní rozsah: celý Jihočeský kraj
Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
Sociální poradna poskytuje odborné sociální poradenství osobám se sluchovým postižením
(bez ohledu na rozsah sluchového postižení a druh sluchové vady), jejich rodinám a blízkým z
celé České republiky. Poradenství je zaměřené např. na poskytování informací, které
přispívají k řešení nepříznivé životní a sociální situace klienta, pomoc při uplatňování práv
osob se sluchovým postižením. Je poskytováno ambulantní formou osobně, telefonicky, emailem, SMS, prostřednictvím Skype. Jedinečnost služby spočívá v přizpůsobování
komunikace individuálním potřebám klientů služby (český znakový jazyk, mluva
doprovázená znaky, psaná forma či zřetelná artikulace v češtině).
Provozní doba:
Út a St 9:00–15:00 hod.
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením a jejich blízcí
Územní rozsah: celý Jihočeský kraj
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Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec
Adresa:

Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec

Telefon, fax:

384 361 569

E-mail:

reditel@cssjh.cz

Web:

www.cssjh.cz

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v
Jihočeském kraji a jedním z největších v České republice. Zřizovatelem organizace je
Jihočeský kraj. Sociální služby poskytuje organizace jak na území bývalého okresu Jindřichův
Hradec, tak i v některých dalších částech Jihočeského kraje.
Pobytové a ambulantní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení, zejména mentálního, případně kombinovaného starším 18 let poskytuje
organizace v těchto zařízeních:
 Sociální služby Česká, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II (denní a týdenní
stacionář od 5 let věku, DOZP od 15 let věku)
 Chráněné bydlení Naplno, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II (od 18 let věku)
Pobytové sociální služby osobám od 55 let věku (služba domov se zvláštním režimem od 50
let věku), které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a
které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb,
které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními
službami, poskytuje organizace v těchto zařízeních:
 Domov seniorů Jindřichův Hradec, Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec
 Domov seniorů Třeboň, Daskabát 306, 379 01 Třeboň II
 Domov seniorů Dačice, Antonínská 101, 380 01 Dačice II
 Domov seniorů České Velenice, Vitorazská 54 a 55, 378 10 České Velenice
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Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
Adresa:

Políkno 47, 377 01 Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:

Mgr. Romana Přibylová, DiS.

Telefon:

384 326 320, 702 005 983

E-mail:

dmd.polikno@seznam.cz; poradna@jh.cz

Web:

www.jh.cz

Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna je organizační složkou města Jindřichův Hradec
zřízená 1. ledna 2015.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Domov pro matky s dětmi
Domov pro matky s dětmi poskytuje za úhradu přechodné bydlení matkám s dětmi nebo
těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a tuto
situaci nezvládají samy nebo s pomocí rodiny vyřešit. Služba je poskytována na základě
platné písemné smlouvy. Ubytování je zajištěno v pokojích vybavených základním nábytkem
(postele, skříně, stůl, židle), lednicí a televizí. Součástí ubytování je teplá, studená voda, plyn,
teplo, energie, odvoz odpadu, zapůjčení ložního prádla, přikrývek, kuchyňského vybavení.
Poskytovatel vytváří podmínky pro samostatnou přípravu stravy. K dispozici mají uživatelky
společnou kuchyni, sociální zařízení, společenskou místnost a hernu. Uživatelka má právo
využívat všechny společné prostory zařízení v souladu s platnými pravidly. Poskytovatel
poskytuje uživatelce pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí a pomoc při dosažení jejího cíle. Zejména pak pomoc při výchově a péči
o děti, vedení domácnosti, vaření, hledání vhodného bydlení, hospodaření s finančními
prostředky, osvojování si pracovních návyků, získávání dovedností při práci na počítači apod.
(kurzy vaření, rukodělných prací, práce na PC, kurz hospodaření, kroužky pro děti).
Druh soc. služby: azylové domy
Provozní doba:
nepřetržitě
Kde:
Políkno 47, Jindřichův Hradec 377 01
Cílová skupina: matky s dětmi a těhotné ženy v tíživé životní situaci
Kapacita:
21 lůžek (7 pokojů)
Kontakt:
384 326 320; 702 005 983
E-mail:
dmd.polikno@seznam.cz
Územní rozsah: ORP Jindřichův Hradec (převažující)
Rodinná poradna Jindřichův Hradec
Rodinná poradna poskytuje odborné psychologické a sociální poradenství partnerům,
manželům, rodinám i jednotlivcům, včetně dětí a mladistvých, při řešení jejich osobních
(problémy ve škole, v zaměstnání, šikana, dlouhodobý stres, nejistota, nízké sebevědomí,
ztráta zaměstnání, onemocnění, rozchod,…), vztahových (odcizení ve vztahu, krize, nevěra,
obtíže v komunikaci s partnerem, odchod dětí z rodiny,…), rodinných problémů (rozvodové a
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porozvodové konflikty, spory o děti, hádky, problémy s dospívajícím dítětem,…) a životních
krizí.
Služba je poskytována ambulantně, bezplatně, je možné ji využívat anonymně.
Rodinná poradna poskytuje uživatelům příjemné a diskrétní prostředí.
Druh soc. služby: odborné sociální poradenství
Provozní doba:
Po 7.30–11.30 a 12.00–17.00 hod.
Út 7.30–11.30 a 12.00–15.30 hod.
St 7.30–11.30 a 12.00–16.30 hod.
Čt 7.30–11.30 a 12.00–14.00 hod.
Pá 7.30–11.30 hod.
Kde:
Janderova 147/II (budova B, č. dveří 135), J. Hradec
Cílová skupina: osoby v krizi, rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy, senioři, osoby se
zdravotním postižením, duševním onemocněním
Kontakt:
702 148 771; 702 005 983
E-mail:
poradna@jh.cz
Územní rozsah: okres Jindřichův Hradec (převažující)
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

DOMOV SENIORŮ J. Hradec
Adresa:

Jindřichův Hradec 103, Otín, 377 01 Jindřichův Hradec

Vedoucí:

Mgr. Radka Stejskalová

Telefon:

384 322 067

E-mail:

vedouci@dsjh.cz

Web:

www.dsjh.cz

Domov poskytuje dva typy sociálních služeb. Služba typu domov pro seniory je pobytová
služba určená osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a
zdravotního stavu a které již potřebují určitou pomoc, podporu či plné zajištění svých
základních potřeb, které již nemohou být zajištěny jejich rodinou či jiným typem sociální
služby. Služba typu domov se zvláštním režimem je určena osobám s Alzheimerovou
chorobou, hlubokou stařeckou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Při poskytování sociálních služeb mají přednost osoby s trvalým pobytem na
území Jihočeského kraje a osoby, které jsou příjemcem příspěvku na péči. Uživatelé služeb
hradí ubytování, stravu a fakultativní služby dle platného sazebníku služeb, poskytovanou
nezbytnou podporu, příp. péči hradí celou výší přiznaného příspěvku na péči. V případě
zájmu o poskytování sociální služby se obracejte na sociální pracovnice DS J. Hradec, které
vám poskytnou nezbytné informace.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Domovy pro seniory
Provozní doba:
nepřetržitě
Kde:
Jindřichův Hradec 103, Otín
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a senioři od 55 let
Kapacita:
104 lůžek
Domovy se zvláštním režimem
Provozní doba:
nepřetržitě
Kde:
Jindřichův Hradec 103, Otín
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením od 50 let
Kapacita:
18 lůžek
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Farní charita Jindřichův Hradec
Sídlo:

Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec

Hlavní pracoviště: Archiváře Teplého 1306/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Kontaktní osoba:

Mgr. Karolína Píchová, DiS. – ředitelka

Telefon:

731 604 554

E-mail:

info@jhradec.charita.cz, reditel@jhradec.charita.cz

Web:

www.jindrichuvhradec.charita.cz

Twitter:

@FarniCharitaJH

Instagram:

@charita_jindrichuv_hradec

Facebook:

@farnicharitajh

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Poradna pro lidi v nouzi
Posláním Poradny pro lidi v nouzi je poskytnout podporu a pomoc osobě či osobám, které se
ocitly v tíživé životní situaci, kterou nejsou schopny vyřešit vlastními silami. Těmto osobám
poskytujeme odborné sociální poradenství. Usilujeme o to, aby tyto osoby znaly svá práva a
povinnosti, aby znaly dostupné služby a uměly vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné
zájmy. Máme zájem o to, aby byly v budoucnu schopny řešit svou situaci bez pomoci
odborníků.
Naším cílem je klient, který není závislý na pomoci institucí. Cílem naší společné práce je
tedy klient, který:
 je ekonomicky soběstačný (zaměstnání, další příjmy)
 je schopen hospodařit (finance, domácnost, plánování a time management)
 zvládá běžné administrativní úkony (jednání na úřadech, vyřízení dávek, sepsání
žádostí či odvolání…)
 má zajištěnou adekvátní formu bydlení (např. není bez přístřeší)
 ví, kam se obrátit v případě potřeby (návazné sociální, zdravotní nebo psychologické
služby)
Cílová skupina: Poradna pro lidi v nouzi je určena osobám starším 19 let, které potřebují
pomoc a podporu při řešení své tíživé životní situace, kterou nejsou schopny vyřešit vlastními
silami. Služba se zaměřuje především na tyto cílové skupiny:
 etnické skupiny
 oběti trestné činnosti
 osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 osoby s tělesným, zdravotním postižením
 osoby v krizi
 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
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osoby bez přístřeší
oběti domácího násilí
Provozní doba:
Kde:
E-mail:
Telefon:

Po–Pá 7.30–11.30 a 12.00–16.00 hod.
ambulantní forma: Archiváře Teplého 1306/II, J. Hradec
terénní forma: ORP J. Hradec
poradna@jhradec.charita.cz
731 604 554, 731 402 982

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
Provázíme rodiny s dětmi na cestě životem tak, aby získaly potřebné informace k řešení jejich
těžkostí, získaly potřebnou míru podpory a sebejistoty, aby postupem času již k řešení těchto
situací nepotřebovaly podporu pomáhajících institucí a byly schopny je řešit svépomocí.
Chceme společně dosáhnout toho, že rodina:
 zvládá péči o děti (škola, stravování, hygiena, lékař, …)
 je ekonomicky soběstačná (má stabilní příjem, zaměstnání)
 zvládá běžné administrativní úkony (návštěva lékaře, úřadů, spolupráce se školou…)
 je schopna hospodařit (domácnost, finance, …)
 má navázané dobré vztahy mezi sebou a s okolím
Cílovou skupina: osoby žijící ve společné domácnosti (rodič, prarodič, pěstoun aj)
pečující o děti ve věku do 18 let, kteří se dostali do nepříznivé
životní situace.
Provozní doba:
Po–Pá 7.30–11.30 a 12.00–16.00 hod.
Kde:
ambulantní forma: Archiváře Teplého 1306/II, J. Hradec
terénní forma: ORP J. Hradec
E-mail:
sasrd@jhradec.charita.cz
Telefon:
733 741 816, 731 402 982
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nabízí bezpečný prostor, podporu a pomoc dětem
nebo mládeži k řešení jejich osobních problémů, bezpečnému trávení volného času. Chceme
motivovat a pomoci klientům, aby našli sílu u sebe sama k řešení svých problémů nebo
těžkostí.
Chceme dosáhnout toho, aby klient:
 měl vybudované přátelské vztahy
 byl schopen se připravovat do školy, popř. na své budoucí zaměstnání
 byl schopen samostatně řešit komplikované životní události
Cílová skupina:
Provozní doba:
Kde:
E-mail:

děti a mládež ve věku 7–22 let, které se potýkají s nepříznivou
sociální situací, např. řeší problémy v rodině, s vrstevníky, ve škole
nebo se setkali s rizikovou situací.
Po–Pá 11.00–19:00 hod.
Po–Pá 13.30–19.00 hod. (klub pro děti a mladé)
Archiváře Teplého 1306/II, J. Hradec
nzdm@jhradec.charita.cz
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Telefon:
FB:
Instagram:

730 540 628
@nzdmkompas
@nzdm_kompas

Noclehárna sv. Antonína
Posláním služby je jednorázově poskytnout nocleh a jednoduché zázemí osobám, které
v důsledku nepříznivé životní situace nemají jinou alternativu přenocování, nežli setrvat
venku v prostředí pro klienta nevyhovujícím / ohrožujícím. Poskytováním noclehu, čistého
prostředí k přenocování a možnosti udržovat osobní hygienu pomáháme klientovi zvýšit
kvalitu jeho života, popřípadě se snáze začlenit do majoritní společnosti.
Cílem služby je:
 poskytnutí jednorázové pomoci (noclehu) osobám bez přístřeší ve standardním
hygienickém prostředí (čisté lůžkoviny, ručníky, čisté prostředí).
 poskytnutí zázemí pro osobní hygienu a poskytnutí zázemí pro jednoduchou úpravu
stravy (např.: ohřátí jídla, možnost uvařit si čaj, instantní polévku apod.)
 pomoci klientovi s řešením jeho nepříznivé životní situace pomocí základního
sociálního poradenství.
Cílová skupina:
Provozní doba:
Ubytovací doba:
Kde:
E-mail:
Telefon:

muži bez přístřeší starší 18 let komunikující v českém jazyce, kteří
jsou plně soběstační
Po–Ne 20.00–08.00 hod.
Po–Ne 20.00–21.30 hod
Nežárecká 115, J. Hradec
nocleharna@jhradec.charita.cz
733 741 816
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FOKUS Tábor, z.s.
Adresa: 		
Mostecká 2087/17, Tábor
Detašované prac.:
Václavská 130 (vchod z ulice Zárybničí), 377 01 Jindřichův Hradec
Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Hrbková
Telefon: 		
777 721 703
E-mail: 		
j.hradec@fokustabor.cz
Web: 			www.fokustabor.cz
Posláním nestátní neziskové organizace FOKUS Tábor, z.s. je podporovat lidi s duševním onemocněním v rozvoji sebedůvěry, samostatnosti a vhodných možností osobní realizace tak, aby
mohli žít spokojený život v běžné společnosti.
FOKUS Tábor, z.s. zároveň usiluje o vybudování uceleného regionálního systému psychosociální péče.
Hlavní činností je poskytování sociálních služeb a služeb zaměstnanosti.
Doplňkovými aktivitami směřujícími k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním je zejména program pro studenty středních škol – „Blázníš? No a!“ a celostátní kampaň Týdny pro duševní zdraví, popř. pořádání kulturních akcí a jiných odborných přednášek.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Komunitní tým
Komunitní tým je služba založená zejména na individuální a obvykle i dlouhodobé podpoře a
provázení jejích uživatelů. Svojí činností se snaží klienty udržet v jejich přirozeném prostředí,
podporuje jejich samostatnost a upevňování kontaktu s rodinou i širším okolím. Součástí služby
je i podpora zaměstnávání. Služba se primárně orientuje na využívání běžně dostupných možností osobní realizace a na hledání přirozených zdrojů pomoci, pomáhá řešit krizové situace.
V případě potřeby zprostředkovává další specializované ambulantní nebo pobytové služby, cíleně tyto služby propojuje a zajišťuje provázení uživatele touto sítí služeb. Služba je poskytována
jak terénní, tak i ambulantní formou, vždy bezplatně.
Provozní doba:
Po–Pá 7.30–16.00 hod.
Cílová skupina:
lidé s duševním onemocněním
Územní rozsah:
Jindřichohradecko, Třeboňsko, Dačicko
DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
„Blázníš? No a!“ – preventivní program v oblasti duševního zdraví
Cílem interaktivního programu „Blázníš? No, a!“ je působit preventivně a dlouhodobě na vznik
duševních onemocnění u dospívajících lidí. Tento zážitkový program funguje na principu posilování životních kompetencí a ochrany duševního zdraví. Zároveň má realizace projektu u těchto mladých lidí probudit porozumění k lidem s duševním onemocněním a naučit společnost
zacházet s duševními poruchami právě tak otevřeně, jako to dělá s fyzickými onemocněními.
Jádrem projektu je programový den na škole (školský den), který včetně přípravy a vyhodnocení
trvá 8–9 hodin. Program probíhá v jedné třídě – skupině obvykle 15–25 studentů. V jeho průběhu se postupně vystřídá vzdělávací, interaktivní i zážitková část programu „Blázníš? No, a!“
Řešenými tématy jsou psychická krize a štěstí, vlastní životní zkušenosti studentů, onemocnění
a léčba, jak a kde najít pomoc v obtížné životní situaci, naděje a možnosti podpory, proč lze vnímat psychické problémy i jako příležitost a jiné.
Provozní doba:
9 hodin/jeden školský den
Cílová skupina:
studenti středních škol
Územní rozsah:
Jindřichohradecko, Třeboňsko, Dačicko
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Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Adresa:

Husova 156, 377 01 Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Řeřichová, Mgr. Blanka Nová

Telefon:

739 341 087, 732 420 471

E-mail:

lenka.rerichova@kleofas.cz, blanka.nova@kleofas.cz

Web:

www.kleofas.cz

Konzultační hod.:

Po, St, Čt 13.00–15.00 hod. a Út, Pá 8.00–11.00 hod.

Posláním Hospicové péče sv. Kleofáše je podpora a doprovázení těžce nemocných pacientů a
jejich blízkých, kteří o ně pečují v domácím prostředí. Jedná se o nestátní neziskové
zdravotně-sociální zařízení, které od roku 2012 provozuje komplexní mobilní specializovanou
paliativní péči na Třeboňsku a Jindřichohradecku. Organizace má registrovanou zdravotní
službu – paliativní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta a dále služby
sociální.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Sociální poradenství – Hospicová péče sv. Kleofáše
Služba je poskytována ambulantní i terénní formou, tj. v kontaktním místě v Třeboni a
Jindřichově Hradci anebo přímo v domácnostech klientů. Její součástí je též podpora a péče o
pozůstalé.
Provozní doba:
Út, St 8.00–14.00 hod. (příp. v jinou dobu, dle předchozí domluvy)
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a senioři, od 18 let
Odlehčovací služby – Hospicová péče sv. Kleofáše
Služba je poskytována terénní formou, tj. v domácnostech klientů na Jindřichohradecku.
Cílem služby je profesionálně a zároveň citlivě zastoupit pečující osobu a poskytnout jí
nezbytný čas k odpočinku anebo k vyřízení potřebných osobních záležitosti a zkvalitnit tak
život rodinám pečujících. Služba je k dispozici jednak rodinám pacientů, kteří se nachází v
poslední fázi života, dále pak širší veřejnosti, kde plní funkci podpory neformálních
pečujících.
Zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a aktivizační činnosti.
Provozní doba:
Po–Pá 8.00–14.00 hod. (příp. v jinou dobu, dle předchozí domluvy)
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a senioři, od 18 let
DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
 Půjčovna kompenzačních pomůcek
 Psychologická poradna
 Psychoterapeutická podpora
 Setkávání svépomocných skupin pozůstalých
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Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Chráněné bydlení Naplno
Adresa:

Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II

Vedoucí:

Mgr. Aleš Adamec

Telefon:

384 389 004, 737 236 929

E-mail:

info@chbnaplno.cz

Web:

www.chbnaplno.cz

Jedná se o individuální i skupinové chráněné bydlení komunitního charakteru s celkovou
kapacitou 80 osob. Služba je poskytovaná v 21 autonomních domácnostech v rodinných
domech nebo bytech ve čtyřech městech – Jindřichův Hradec, Třeboň, Lomnice nad Lužnicí a
Lišov.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Chráněné bydlení Naplno
Sociální služba Chráněné bydlení Naplno je jednou ze služeb spadajících pod Centrum
sociálních služeb Jindřichův Hradec. Služba je určena dospělým lidem s mentálním, případně
kombinovaným postižením. Chráněné bydlení Naplno poskytuje službu pro muže i ženy a
podporuje je v běžném životě tak, aby se na něm aktivně podíleli, byli součástí místní
komunity a nesli odpovědnost za svá rozhodnutí. V Chráněném bydlení Naplno současně
pracuje přes šedesát zaměstnanců, z toho přes padesát v přímé péči. Chráněné bydlení Naplno
je sociální službou, která prošla úspěšně procesem transformace neboli změnou nastavení
sociálních služeb, a to jako jediné zařízení v Jihočeském kraji.
Provozní doba:
nepřetržitě
Kde:
J. Hradec, Třeboň, Lomnice nad Lužnicí, Lišov
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením
Kapacita:
80 lůžek
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I MY, o. p. s.
Adresa:

Tř. Edvarda Beneše 286/5, 392 01 Soběslav

Kontaktní osoba:

Bc. Lea Stiborová

Telefon:

775 104 920

E-mail:

rana.pece@imypomahame.cz

Web:

www.imypomahame.cz

I MY je nestátní nezisková organizace – obecně prospěšná společnost. Od roku 2000 pomáhá
rodinám dětí s handicapem od 0 do 12 let v Jihočeském kraji. Základem pomoci je terénní
sociální služba – raná péče. Jejím účelem je poskytování obecně prospěšných služeb
uvedených v Zakládací listině a v duchu Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Raná péče I MY
Odborný poradce rané péče, který s rodinou spolupracuje, ji navštěvuje pravidelně v domácím
prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. Služba je legislativně
zakotvena v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako služba sociální prevence a je
poskytována bezplatně. Poradkyně rané péče splňují podmínky vysokoškolského vzdělání
speciálně pedagogického či sociálního směru. Každoročně absolvují nové povinné vzdělávání,
orientují se v oblastech sociálního poradenství, speciální pedagogiky, psychologické podpory
i zdravotnictví.
Provozní doba:
Po–Pá 8.00–18.00 hod.
Cílová skupina: rodiny dětí s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením,
poruchou autistického spektra, opožděným a ohroženým vývojem.
Územní rozsah: Jihočeský kraj
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Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a
seniory o.p.s.
Sídlo:

SNP 559, Prachatice

Zakladatel:

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Adresa:

Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:

Bc. Miroslava Ferdanová

Telefon:

384 361 723, 702 281 484

E-mail:

jindrichuvhradec@jczps.cz

Web:

www.jczps.cz

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. poskytuje na sedmi pracovištích
po celém Jihočeském kraji registrované sociální i doprovodné služby pro osoby se zdravotním
postižením, seniory a jejich rodiny. Jedním z nich je pracoviště Jindřichův Hradec.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (odborné sociální poradenství)
Poskytujeme radu, informaci, pomoc a podporu osobám, které řeší těžkou životní situaci nebo
jsou touto situací ohroženi z důvodu svého zdravotního postižení a věku. Objasňujeme
jednotlivé postupy a řízení pro získání konkrétní pomoci a podpory. Usnadňujeme orientaci
v sociálních dávkách, pomáháme řešit mobilitu a soběstačnost včetně výběru vhodné
pomůcky. Zprostředkujeme jednání s distributorem, úřadem, potřebnou sociální službou nebo
institucí, pomáháme s vyplněním žádostí i obdobných korespondencí. Motivujeme jedince,
aby dokázal zdárně řešit své osobní záležitosti, pomáháme při uplatňování práv a při řešení
podobných sociálních problémů.
Služba je poskytována pouze ambulantní formou.
Provozní doba:
Po, St 8.00–12.00, 12.30–16.00 hod., Čt, Pá 8.00–13.00 hod.
DOPLŇKOVÁ ČINNOST:
 Půjčovna kompenzačních pomůcek
 Distribuce euroklíče osobám se zdravotním postižením a informace ohledně
eurozámku
 Drobný prodej pomůcek k naslouchadlům, glukometrům a pro sebeobsluhu
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LEDAX o.p.s.
středisko Jindřichův Hradec
Adresa:

Kosmonautů 47, 377 01 Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:

Zuzana Vobořilová, DiS.

Telefon:

720 254 972

E-mail:

zuzana.voborilova@ledax.cz

Web:

www.ledax.cz

Provozní doba:

Po–Pá 7.00–20.00 hod., o víkendech a svátcích 7.00–20.00 hod.

Posláním Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči
osobám se sníženou soběstačností, zejména seniorům, při každodenních činnostech. Služba se
snaží o zachování důstojného života uživatelů v jejich vlastních domácnostech. Hlavním
cílem pečovatelské služby Ledax o.p.s. je uživatel, který je spokojený s poskytovanou
pečovatelskou službou a zachovává si dosavadní způsob svého života.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Pečovatelská služba
Základním principem pečovatelské služby je poskytování úkonů v domácnosti osoby, která si
je z důvodu snížené soběstačnosti nemůže sama zajistit:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Služba se poskytuje na základě smlouvy, ve vymezeném čase. Součástí nabízených služeb je i
základní sociální poradenství. Pečovatelská služba má terénní formu – v domácnostech
uživatelů. Dále má ambulantní formu – v jejich bydlištích v terénu a Domech s pečovatelskou
službou – Jindřichův Hradec, Nová Včelnice a další obce registrované působnosti a
ambulantní formu – ve Střediscích osobní hygieny (Jindřichův Hradec).
Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení a rodinám v případě narození trojčat,
jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby – v tomto případě nepředpokládá samotnou péči
o děti, ale služba má pomoci zvládnout práce v domácnosti včetně úkonů ve prospěch dětí a
tím usnadnit (zejména) matce vlastní péči o děti.
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LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Adresa: 		
Na Točně 1/V, 377 01 Jindřichův Hradec
(Poradní den: 		
1. pondělí v měsíci 11.00–15.00 hod.)
Kontaktní osoba:
Bc. Jana Radová
Telefon: 		
777 764 200
E-mail: 		
jiznicechy@lorm.cz
Web: 			www.lorm.cz
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. poskytuje služby od 1.1.1992. Služby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR, cílovou
skupinou jsou osoby s hluchoslepotou. Sdružení je jediným poskytovatelem takto zaměřených
sociálních služeb na území ČR. Služby jindřichohradecké pobočky jsou poskytovány na území
ORP, ale také na celém území Jihočeského kraje a na části Kraje Vysočina.
Odborné sociální poradenství
LORM z.s. poskytuje odborné sociální poradenství formou ambulantní i terénní po předchozí
dohodě.
Provozní doba:
7.00–15.30 hod., dále po domluvě
Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením – osoby s hluchoslepotou
Územní rozsah:
Služby jindřichohradecké pobočky jsou poskytovány na území
				
ORP, ale také na celém území Jihočeského kraje a na části
				Kraje Vysočina.
Sociální rehabilitace
Mezi služby sociální rehabilitace patří: nácvik komunikace /Lormova abeceda, Braillovo písmo,
znakový a taktilní znakový jazyk/, nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného
pohybu s červenobílou holí, průvodcovské služby na úřady, k lékaři, předčitatelská služba, vydávání časopisu Doteky atd.
Provozní doba:
7.00–15.30 hod., dále po domluvě
Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením – osoby s hluchoslepotou
Územní rozsah:
Služby jindřichohradecké pobočky jsou poskytovány na území
		
ORP, ale také na celém území Jihočeského kraje a na části Kraje Vysočina.
Tlumočnické služby
Popis poskytované služby: Tato služba je poskytována na úřadech a při návštěvě lékaře ve znakovém a taktilním znakovém jazyce, Lormově abecedě, pomocí prstové abecedy do dlaně či orálně
při kompenzaci sluchadly.
Provozní doba:
7.00–15.30 hod., dále po domluvě
Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením – osoby s hluchoslepotou
Územní rozsah:
Služby jindřichohradecké pobočky jsou poskytovány na území
		
ORP, ale také na celém území Jihočeského kraje a na části Kraje Vysočina.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Popis poskytované služby: LORM z.s. pořádá týdenní edukačně rehabilitační pobyty (pro klienty z celé České republiky) a klubová setkání hluchoslepých.
Provozní doba:
7.00–15.30 hod., dále po domluvě
Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením - osoby s hluchoslepotou
Územní rozsah:
Služby jindřichohradecké pobočky jsou poskytovány na území
		
ORP, ale také na celém území Jihočeského kraje a na části Kraje Vysočina.
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MESADA, z. s.
Kontaktní osoba:

Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D.

Telefon:

608 860 030; 608 860 620

E-mail:

krivankova@mesada.eu

Web:

www.mesada.eu

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec
Posláním služby je podporovat osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení v tom, aby mohly zůstat co nejdéle ve svém
přirozeném prostředí a žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez onemocnění
nebo zdravotního postižení.
Cílem služby je uživatel žijící ve svém přirozeném prostředí (např. doma včetně domu
s pečovatelskou službou, ve škole). To znamená, že jsou uspokojeny jeho základní potřeby
(hygiena, strava, bezpečí, udržovaná domácnost…), je v kontaktu s rodinnými příslušníky,
přáteli, kamarády, sousedy, s ohledem na své možnosti tráví čas.
Cílová skupina: senioři, lidé se zdravotním postižením a chronickým onemocněním
ve věku 3 a více let
Sociální rehabilitace MESADA J. Hradec
Posláním služby je usilovat o začlenění dospělých osob se zdravotním postižením do
společnosti poskytováním podpory k tomu, aby mohly žít běžným způsobem života jako
jejich vrstevníci bez postižení.
Cílem služby je uživatel žijící způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez zdravotního
postižení. To znamená, že vede svou domácnost a pečuje o její členy, získá a udrží si
zaměstnání alespoň 6 měsíců od uzavření pracovně právního vztahu, ví, jak se chovat
v různých společenských situacích a tyto vědomosti uplatňuje v praxi, využívá prostředky
hromadné dopravy, tráví volný čas podle svých představ a zájmů, vyřizuje úřední záležitosti
týkající se jeho osoby, je v kontaktu s blízkými osobami (například s kamarády, přáteli,
sousedy). Zároveň si zvýší úroveň dovedností k tomu potřebných.
Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením ve věku 18–64 let
Od 1. února 2020 bude organizace sídlit na nové adrese, která není v době vydávání katalogu
známa.
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Metha, z. ú.
Adresa:

Pravdova 837/II, 377 38 Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:

Mgr. Bc. Božena Havlová

Telefon:

+420 775 567 705, +420 775 567 703

E-mail:

p.centrum@centrum.cz

Web:

www.osmeta.cz

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Adiktologická poradna (odborné sociální poradenství)
P. centrum Jindřichův Hradec – poradenství a potřebné informace přispívající k řešení
nepříznivé sociální situace, poradenství pro osoby zasažené závislostí, jejich rodiny, partnery
a blízké osoby. Součástí služby je i nabídka terapie a zprostředkování léčby
Provozní doba:
Po a St 8.00–12.00, 12.30–16.30 hod.
DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Specifická prevence pro školy a školská zařízení v rámci školní docházky
Všeobecná a selektivní prevence rizikového chování školní mládeže, semináře pro pedagogy,
osvěta pro rodiče, dny zdraví pro širokou veřejnost. Cílem je předcházení rizikovému chování
mládeže v oblasti závislostního chování (adiktologie), oddálit experimentování s návykovými
látkami u dospívající mládeže, popř. vyloučit užívání návykových látek vůbec, prevence
kriminality, výchova a vzdělávání ke zdravému životnímu stolu.
Poskytované služby:
 pro žáky základních a středních škol přednášky, besedy, práce s třídním kolektivem
 pro pedagogy a rodiče semináře, osvěty, konzultace, poradenství v oblasti prevence
rizikového chování mládeže a výchově ke zdravému životnímu stylu
 pro veřejnost dny zdraví
Podpora rodin
Práce v rodinách s dětmi, které se v důsledku dlouhodobé životní krize dostaly nebo by se
mohly dostat do tíživé životní situace, která ohrožuje příznivý výboj dítěte a jeho výchovu.
Cílem prevence je umístění dětí do výchovných zařízení a zvýšení podnětného prostředí
rodiny pro rozvoj a vývoj dítěte.
Poskytované služby:
 poradenství zdravotní, sociální (rodinný rozpočet, dluhy, zaměstnání apod.), vztahové
 vzdělávání pro rodiče (výchova dětí, organizace času, manipulace s miminkem,
příprava stravy, režim dne dítěte a další), řešení dluhové problematiky, jednání
s institucemi
 vzdělávání pro děti (doučování dětí, podpora při plnění školních povinností a další)
 materiální pomoc (šatník, školní pomůcky, zprostředkování (“Obědy dětem“ a další)
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Oddělení sociálních lůžek
Adresa:

U Nemocnice 380, 377 38 Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:

Mgr. Michaela Švobová

Telefon:

384 376 241, 607 671 331

E-mail:

socialni@nemjh.cz

Web:

www.nemjh.cz

Oddělení sociálních lůžek je zřízeno Nemocnicí Jindřichův Hradec, a. s. za účelem
poskytování sociálních služeb. Kapacita služby je 10 lůžek. V přízemí pavilonu D jsou
umístěny čtyři dvoulůžkové pokoje. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. V prostorách
přízemní budovy Oddělení následné a rehabilitační péče A se nachází jeden dvoulůžkový
pokoj. Na chodbě je k dispozici společné bezbariérové WC a koupelna.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Sociální lůžka Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. poskytují sociální služby klientům starším
19 let, převážně seniorského věku, kteří již nevyžadují další ústavní zdravotní péči, ale
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické
osoby, a proto nemohou být propuštěni ze zdravotnického zařízení.
Pobyt na oddělení sociálních lůžek je pouze dočasný. Služba je poskytována do doby, než je
klientovi zajištěno umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb, např. v domově pro
seniory, domech s pečovatelskou službou, nebo je zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo
zdravotnické zařízení.
Provozní doba:
nepřetržitě
Cílová skupina: osoby s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným, s
tělesným, se sluchovým, se zdravotním, se zrakovým postižením,
osoby v krizi a senioři.
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Otevřená OKNA, z. ú.
Adresa:

Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Korespondence:

Pražská 104/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:

PaedDr. Drahomíra Blažková

Telefony:

724 594 724 kancelář, 774 473 882 ředitelna, 774 473 887 vedoucí soc.
služeb

E-mail:

okna@okenko.eu

Web:

www.otevrenaokna.cz

Organizace Otevřená OKNA, z. ú. podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny a
seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do
běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Sociálně terapeutická dílna OKÉNKO
Posláním Sociálně terapeutické dílny Okénko je vytváření přijímajícího rodinného prostředí
pro motivované dospělé lidi se zdravotním postižením, ve kterém mohou získávat, rozvíjet a
udržovat své pracovní, komunikační a sociální dovednosti a kde zažijí pocit užitečnosti a
seberealizace
Provozní doba:
Po–Pá 7.30–15.30 hod.
Kde:
Pražská 104/II, J. Hradec, U Nemocnice 87, Dačice
Cílová skupina: dospělé osoby se zdravotním, mentálním, tělesným nebo
kombinovaným postižením
Kapacita:
35 uživatelů denně v J. Hradci, 10 uživatelů denně v Dačicích
Chráněné bydlení OKÉNKO
Chráněné bydlení Okénko nabízí motivovaným lidem se zdravotním postižením bezpečné
místo k bydlení a podporu v důstojném a plnohodnotném životě v přirozeném prostředí a
vztazích.
Provozní doba:
nepřetržitě
Kde:
Na Piketě 742/III, J. Hradec a Třída 9. května 161, Dačice
Cílová skupina: dospělé osoby se zdravotním, mentálním, tělesným nebo
kombinovaným postižením
Kapacita:
24 lůžek – 12 v J. Hradci a 12 v Dačicích
DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Chráněné dílny OKÉNKO – zaměstnávání osob se zdravotním omezením (pracoviště
Pražská 104/II v Jindřichově Hradci, pracoviště Tř. 9. května 161 v Dačicích).
Prodejní galerie OKÉNKO – prodej výrobků chráněných a sociálně terapeutických dílen a
výrobků osob se zdravotním postižením (OMC sv. Floriána, Růžová ul. 41)
Centrum pro rodinu OKÉNKO – nabízí doprovázení pěstounských rodin, odborné zázemí a
poradenství rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči, rodinám v krizi a rodinám pečujícím o
dítě se speciálními potřebami
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DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY:
 Program Pět P (Přátelství – Péče – Podpora – Prevence – Pomoc) – volnočasový
sociálně preventivní program pro děti od 5 do 18 let
 Sportovní klub Kapři – zaměřen na sportovní plavání, volnočasový program pro osoby
se zdravotním postižením
 D – klub – volnočasový program pro obyvatele Domova seniorů v Otíně
 SPOLU – Společně Přátelsky Otevřeně Laskavě Užitečně trávíme čas – volnočasový
program pro dospělé osoby se zdravotním postižením
POBYTOVÉ AKCE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
 Letní prožitkový pobyt
 Letní sportovní soustředění SK Kapři
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Město Nová Bystřice

Pečovatelské služby N. Bystřice
Název organizace:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Web:

Město Nová Bystřice
Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice
Dana Nováčková
725 922 397
pecovatelske.sluzby@novabystrice.cz
www.novabystrice.cz

Pečovatelské služby jsou zřízeny jako organizační složka města Nová Bystřice a jsou
zařazeny do sítě sociálních služeb jihočeského kraje. Řízeny jsou přímo starostou města
prostřednictvím sociálního pracovníka. Pečovatelské služby poskytují 4 pečovatelky, a to
převážně terénní formou.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Pečovatelské služby N. Bystřice
Město Nová Bystřice nabízí poskytování terénní pečovatelské služby především osobám,
které zpravidla žijí osaměle ve svých domácnostech, mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Přednost mají občané s pobytem v Nové Bystřici včetně přilehlých obcí –
Artoleč, Mýtinky, Smrčná, Hradiště, Nový Vojířov, Albeř, Klášter, Skalka, Hůrky, Blato,
Senotín a Klenová.
Pečovatelská služba je poskytována v domácím prostředí uživatelů podle jejich aktuálních
potřeb a v míře, kterou v dané chvíli vyžadují. Cílem je posilovat soběstačnost seniorů při
zvládání běžných životních úkonů, aby zůstali i přes svůj věk či onemocnění součástí naší
společnosti.
Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny v době 7.00–15.30 hod. na základě Smlouvy
o poskytování pečovatelské služby. Rozvoz obědů je realizován v době 11.15–13.30 hod.
Jaké služby Vám můžeme poskytnout?
 zatím nejžádanější službou je dovoz teplého oběda (v pracovních dnech),
 další vítanou službou je donáška velkých nákupů, kdy Vám sociální pracovnice
donese až do bytu vše potřebné včetně např. těžkých PET lahví,
 samozřejmostí je i možnost doprovodu k lékaři či na úřad,
 novinkou je možnost objednání si velkého úklidu domácnosti (např. po bílení) či úklid
společných prostor v panelovém domě.
Nabídka našich pečovatelských služeb je velice široká a záleží pouze na uživateli, o kterou
službu by měl zájem a která by mu byla skutečnou pomocí.
Provozní doba:
ve všední dny v 7.00–15.30 hod.
Cílová skupina: senioři
Územní rozsah: město Nová Bystřice a jeho 13 místních částí
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PREVENT 99 z.ú. – terénní program Jihočeský
streetwork PREVENT
Adresa:

Nová 2026/14, 370 01 České Budějovice

Kontaktní osoba:

Bc. Kamil Podzimek

Telefon:

vedoucí zařízení – 602 570 366, terénní pracovníci – 601 104 553

E-mail:

js@prevent99.cz

Web:

http://js.prevent99.cz/

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Terénní program
Provozní doba:
J. Hradec Po 13.30–16.00 hod., Út 13–16 hod., Čt 13.30–16.30
hod.
Nová Včelnice Po 16.30–17.30 hod.
Nová Bystřice Po 16.45–17.45 hod.
Kardašova Řečice Čt 17.00–18.00 hod.
Základní poskytované služby:
 Výměna injekčního materiálu a distribuce materiálu ke snižování zdravotních rizik.
 Základní zdravotní a sociální poradenství.
 Kontaktní práce.
 Informace o zařízeních následné péče (Kontaktní centra, ambulantní a pobytová léčba,
služby odborného sociálního poradenství apod.).
 Zdravotní ošetření drobných poranění.
 Zprostředkování a odkazy na další odbornou péče – návaznost na další sociální a
zdravotní služby.
 Distribuce informačních materiálů.
 Těhotenské testy pro uživatelky drog.
Poskytované strukturované služby:
 Poradenství a zprostředkování testování na žloutenku typu B, C, HIV a syfilis.
 Krizová intervence – pomoc v krizi a těžkých životních situacích.
 Motivační trénink – usiluje o změnu, která povede nejen k bezpečnějšímu, ale také
spokojenějšímu a úspěšnějšímu životnímu stylu klienta.
 Zprostředkování detoxu a léčby závislostí.
 Sociální práce a asistence – poradenství a asistence při jednání s úřady, hledání práce,
ubytování apod.
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RESIDENT 2000 o.p.s.
Adresa:

Antonínská 85/II, 380 01 Dačice

Kontaktní osoba:

Bc. Zdeňka Škarková

Telefon:

778 409 816

E-mail:

socialni@resident2000.cz

Web:

www.resident2000.cz

RESIDENT 2000 je nestátní nezisková organizace, která se zabývá podporou osob se
sníženou soběstačností a nemocných a také osob, které o tyto osoby pečují. Společnost je
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, domácí zdravotní péče a provozovatelem
půjčovny kompenzačních pomůcek. Působí převážně v ORP Dačice a ve východní části ORP
J. Hradec (Kunžatecko, Strmilovsko).
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Pečovatelská služba RESIDENT 2000
Provozní doba:
každý den 6–20 hod.
Cílová skupina: Služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění, zdravotního nebo tělesného postižení,
kteří jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a domácnost.
Dospělí od 18 let včetně.
Územní rozsah: ORP Dačice, východní část ORP J. Hradec
Pečovatelská služba pomáhá klientovi zvládnout předem dohodnuté běžné denní úkony,
podporuje ho v udržitelnosti dosavadního života v prostředí jemu blízkém a tím oddaluje
nutnost ústavní péče. Služba je terénní, což znamená, že je poskytována přímo v pohodlí jeho
domova.
Poskytované úkony:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000
Provozní doba:
každý den 7–17 hod.
Cílová skupina: Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění, zdravotního nebo tělesného postižení. Osoby od 6 let
věku.
Územní rozsah:

ORP Dačice, východní část ORP J. Hradec
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Odlehčovací služba zastupuje pečující osobu v péči o osobu se sníženou soběstačností z
důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního nebo tělesného postižení, a to v jeho
domácím prostředí.
Služba je určena právě pečujícím, kteří se starají o své blízké. Cílem služby je podpořit
pečující osobu, aby nedošlo k jejímu vyčerpání, popřípadě ke zhoršení ekonomického a
sociálního postavení této osoby. Služba umožňuje pečující osobě návrat do zaměstnání nebo
zachování stávajícího zaměstnání a zajišťuje jim čas na odpočinek a vyřízení osobních
záležitostí.
Poskytované úkony:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 sociálně terapeutické činnosti,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
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ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

Adresa: 		
Česká 20, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Bc. Monika Kochlöflová, DiS.
Telefon: 		
775 133 133
E-mail: 		
www.budejovicko@rozkosbezrizika.cz
Web: 			www.rozkosbezrizika.cz
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Terénní programy R-R
Nabízíme sociální, zdravotní a terapeutické služby pro ženy poskytující placené sexuální služby.
Sociální poradenství pro ženy pracující v sexbyznysu, dále pro ženy, které zvažují vstoupit do
sexbyznysu nebo z něho chtějí vystoupit.
Dále:
• pomoc v krizi
• dluhové a právní poradenství
• poradenství k tématům sexbyznysu
• bezplatná terapie
• zdravotní služby – zdarma testy nebo vyšetření na pohlavně přenosné infekce
(HIV, syfilis, kapavka, hepatitidy aj.)
• distribuce prostředků prevence – kondomy, lubrikační gely, menstruační houby
• potravinovou pomoc pro ženy v krizi
• služby pro veřejnost – testování na pohlavně přenosné infekce (HIV, syfilis, hepatitida C).
Cílová skupina: Oběti obchodu s lidmi. Osoby komerčně zneužívané. Osoby, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi. Služby jsou poskytovány
ženám, které spadají do vyjmenovaných cílových skupin.
Kapacita: 		
5 (počet kontaktů – 15 min. jednání)
Územní rozsah:
Jihočeský kraj
Poradenské centrum R-R
Nabízíme sociální, zdravotní a terapeutické služby pro ženy poskytující placené sexuální služby.
Sociální poradenství pro ženy pracující v sexbyznysu, dále pro ženy, které zvažují vstoupit do
sexbyznysu nebo z něho chtějí vystoupit.
Dále:
• pomoc v krizi
• dluhové a právní poradenství
• bezplatná terapie
• poradenství k tématům sexbyznysu
• prostředky prevence
• služby dermatovenerologické ordinace – zdarma vyšetření na pohlavně přenosné
infekce (HIV, syfilis, kapavka, chlamydie, hepatitidy aj.).
• potravinovou pomoc
Kapacita:
2 (počet intervencí – 30 min. jednání)
Cílová skupina: Oběti obchodu s lidmi. Osoby komerčně zneužívané. Osoby, které
			
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
			
ohroženi. Služby jsou poskytovány ženám, které spadají do
			vyjmenovaných cílových skupin.
Provozní doba: St 17.00–20.00 hod., v ostatní dny po telefonické domluvě
Územní rozsah: Jihočeský kraj
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Sdílení o. p. s.
Adresa:

Masarykova 330, 588 56 Telč

Kontaktní osoba:

Mgr. Anna Svobodová

Telefon:

775 574 977

E-mail:

sdileni.telc@gmail.com

Web:

www.sdileni-telc.cz

Sdílení o. p. s., Telč je komplexním průvodcem na cestě stářím a nemocemi. Pomáháme
starým nebo vážně nemocným lidem radou, podporou, zdravotními a sociálními službami
zůstat doma až do konce v sepětí s rodinou.
Sdílíme s lidmi období, kdy potřebují péči druhých. Naše klienty vždy vnímáme v kontextu
celého jejich životního příběhu. Posilujeme pozici klientů v rodině a pozici pečujících rodin
ve společnosti.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Mobilní specializovaná paliativní péče (mobilní hospicová péče)
Mobilní hospic Sdílení zajistí rodinám, které zasáhla nevyléčitelná (nejčastěji onkologická)
diagnóza, aby nepřišly o vzácný čas, který mohou ještě strávit spolu. Díky našim lékařům a
sestřičkám pozná nemocný člověk i jeho blízcí, že umírání nemusí znamenat utrpení a lze ho
prožít doma, bez bolesti, důstojně a v klidu. Služba je určena pro nevyléčitelně nemocné
pacienty a pro jejich blízké. Jejich společným přáním je velmi často prožít zbývající čas spolu
a doma, ale to často znemožňují bolest, dušnost, nevolnost a další nepříjemné projevy vážné
nemoci. Náš mobilní hospic dokáže tyto projevy v domácím prostředí zvládnout a umožňuje
tak nemocnému a jeho rodině být spolu až do konce. Mobilní hospicová péče je dostupná
nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Poskytuje ji multidisciplinární tým (lékař, zdravotní
sestry, sociální pracovnice, v případě zájmu a potřeby také psycholog/psychoterapeut a
duchovní). Zahrnuje zdravotní péči o nemocného a psychologickou, sociální a duchovní
podporu nemocného i jeho rodiny. Její součástí je i poradenství, zapůjčení pomůcek a
doprovázení rodiny po úmrtí nemocného.
Provozní doba:
7.00–15.00 hod.
Cílová skupina: nevyléčitelně nemocní, umírající
Územní rozsah: Telč a okolí do 20 km, ORP Dačice, po dohodě i dále
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SLUNCE, Pečovatelská služba, s. r. o.
Adresa:

Palackého 549, 378 21 Kardašova Řečice

Kontaktní osoba:

Antonín Bouzar

Telefon:

721 047 092

E-mail:

pece.bouzarovi@seznam.cz

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Pečovatelská služba
Terénní pečovatelská služba, která má za úkol pomoci lidem se sníženou soběstačností z
důvodu věku či nemoci nebo nějakého postižení se zvládáním běžných úkonů o vlastní osobu.
Naším cílem je, aby každý mohl zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. S každým
zájemcem o naši službu dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách uzavíráme smlouvu,
kde jsou přesně stanovené činnosti, o které má dotyčný zájem.
Základní činnosti dle zák. č. 108/2006 Sb.:
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Provozní doba:
Cílová skupina:
Územní rozsah:

Po–Pá 7.00–18.00 hod., So a Ne 8.00–12.00 hod.
senioři
Mikroregion Řečicko (Kardašova Řečice a okolní obce)
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Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ
Adresa:

Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec

Vedoucí:

Ing. Mgr. Alena Tománková

Telefon:

384 397 709, 777 061 175

E-mail:

info@sscjh.cz

Web:

www.sscjh.cz

Sociální služby Česká poskytují 3 druhy registrovaných sociálních služeb, a to domov pro
osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář a denní stacionář s celkovou kapacitou 142
míst. Sociální služby jsou poskytovány lidem se zdravotním postižením, zejména mentálním a
kombinovaným, kteří potřebují pro svůj život pravidelnou podporu nebo péči. Cílem je
umožnit těmto lidem žít v co nejvyšší míře běžným životem, a to dle jejich přání a schopností.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Provozní doba:
nepřetržitě
Kde:
Česká 1175, J. Hradec
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním
postižením od 15 let
Kapacita:
112 lůžek
Denní stacionáře
Provozní doba:
Kde:
Cílová skupina:
Kapacita:
Týdenní stacionáře
Provozní doba:
Kde:
Cílová skupina:
Kapacita:

Po–Pá 7.30–16.30 hod.
Česká 1175, J. Hradec
osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním
postižením od 5 let
15
Po od 6.00 do Pá 18.00 hod.
Česká 1175, J. Hradec
osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním
postižením od 5 let
15 lůžek
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Společnost pro ranou péči, pobočka České
Budějovice
Adresa:

Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Tušlová, ředitelka pobočky

Telefon:

385 520 088

E-mail:

budejovice@ranapece.cz

Web:

www.ranapece.cz

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice je již 25 let jediným poskytovatelem
rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v Jihočeském kraji.
Službu rané péče poskytujeme v terénní formě v domácnostech uživatelů a doplňujeme ji
ambulantními výkony v sídle pobočky v Českých Budějovicích. Zásadou rané péče je
poskytování služby v přirozeném prostředí dítěte, tedy doma, podporujeme celou rodinu,
poskytujeme odbornou pomoc podle standardů služeb rané péče. Službu poskytujeme
bezplatně. Cílem rané péče je kompetentní rodina a minimalizace důsledků postižení na vývoj
dítěte a jeho sociální začlenění.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Raná péče
Provozní doba:
Terénní forma v pracovní dny mezi 7.00 a 19.00 hod.
Ambulantní programy v pracovní dny mezi 8.00 a 16.00 hod.
Cílová skupina: rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, rodiny dětí s
ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu od narození do 7 let.
Územní rozsah:

Jihočeský kraj a část kraje Vysočina (okresy Pelhřimov a
Havlíčkův Brod)

Terénní služby
 konzultace s kmenovým poradcem 1x za 1–3 měsíce/rodina, konzultace v domácím
prostředí/komunitě,
 konzultace poradce v rodině s dalším odborníkem dle potřeb rodiny,
 konzultace v zařízení dle potřeb rodiny.
Ambulantní programy
 konzultace na pracovišti s kmenovým poradcem – komplexní podpora vývoje dítěte a
podpora rodiny,
 konzultace týkající se stimulace zraku dítěte,
 konzultace s psychologem nebo dalšími odborníky dle potřeb rodiny – externí
odborník,
 setkání rodičů,
 semináře pro rodiče.
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Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola J. Hradec

Středisko výchovné péče Jindřichův Hradec
Adresa:

Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Vedoucí:

PhDr. Alena Janů

Telefon:

84 351 366, 777 356 748

E-mail:

svp.jh@seznam.cz

Web:

www.svpjh.cz

Poslání SVP
SVP poskytuje péči rodinám s dětmi, u nichž se vyskytly poruchy chování. Pomáhá jim najít
cestu k nápravě vztahových problémů v rodině a při vzdělávacích obtížích ve škole v
důsledku nezvládnutého chování.
SVP slouží bezplatně dětem ve věku od 6 do 18 let a mladým dospělým do 26 let, pokud se
soustavně připravují na budoucí povolání, a to ambulantní formou od pondělí do pátku.
Docházka je dobrovolná, do 15 let musí mít děti souhlas zákonných zástupců.
Cíle činnosti SVP
Základním cílem SVP během individuálních a rodinných konzultací je co nejlépe porozumět
tomu, co klient prožívá, eliminovat negativní projevy v jeho chování, dojít k nápravě
vztahových problémů v rodině.
Předmět činnost SVP
SVP poskytuje služby
 diagnostické,
 preventivně výchovné a
 poradenské
v oblastech
 poruch chování,
 dysfunkčních rodinných vztahů,
 školní neúspěšnosti,
 narušeného klimatu ve třídě,
 pedagogických přístupů
 a dalších.
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THEIA – krizové centrum, o. p. s.

Adresa: 		
Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec
Kontaktní osoba:
Mgr. Barbora Čechová, MBA
Telefon: 		
724 243 726
Linka pomoci:
775 202 421
E-mail: 		
info@theia.cz
Linka pomoci:
pomoc@theia.cz
Web: 			www.theia.cz
Organizace poskytuje ambulantní formou pomoc všem, kteří se ocitli v situaci, kterou již nejsou
schopni svými silami sami řešit. Posláním poskytovaných služeb je pomoc klientům, kteří jsou
v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, pomoci klientům lépe se orientovat
v jejich právech a povinnostech a pomoci jim nalézt řešení pro jejich situaci. Služba podporuje
samostatnost a nezávislost klientů. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Krizová pomoc
Cílem krizové pomoci je poskytnutí včasné a snadno dosažitelné pomoci všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami řešit a je potřebný zásah odborníků.
V rámci služby je nabízena okamžitá pomoc při řešení krizové situace (krizová intervence),
pomoc s potřebnými právními úkony, pomoc při řešení své situace na Polici ČR. V rámci služby
je klientům poskytováno sociální a psychosociální poradenství. Poskytujeme podporu a pomoc
všem obětem trestných činů i jejich blízkým. Poradenství se týká informací o průběhu trestního řízení, vyrovnávání se s dopady trestného činu, pomoc se sepsáním žádostí, doprovázení a
zprostředkování dalších služeb.
Provozní doba: Po 8.00–16.00 hod. a každý sudý čtvrtek 8.00–16.00 hod.
Cílová skupina: osoby v krizi, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí,
			
osoby v dluhové pasti
Územní rozsah: Jihočeský kraj
Odborné sociální poradenství
V rámci služby je poskytováno odborné sociální poradenství, zaměření zejména na:
• dluhovou problematiku (finanční a rozpočtová problematika domácností,
dluhové poradenství, pomoc s přípravou návrhu na povolení oddlužení)
• právní poradenství zaměřené na rodinu a mezilidské vztahy, diskriminace
a porušování lidských práv, majetkoprávní vztahy a pracovněprávní vztahy
Provozní doba: Po 8.00–16.00 hod. a každý sudý čtvrtek 8.00–16.00 hod.
Cílová skupina: osoby v krizi, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí,
			
osoby v dluhové pasti
Územní rozsah: Jihočeský kraj
DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Preventivní programy
Programy primární prevence rizikového chování. Programy jsou určeny zejména pro základní a
střední školy a NZDM. Theia je certifikovanou organizací MŠMT.
Vzdělávací programy
Theia je akreditovanou vzdělávací institucí, nabízející kurzy a vzdělávací programy pro pracovníky v oblasti sociálních služeb (akreditace MPSV) a dále pro pedagogické pracovníky (akreditace MŠMT).
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Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
Adresa:

Roudenská 485/18, 370 01 České Budějovice

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Steringa

Telefon:

386 460 660

E-mail:

info@tyflokabinet-cb.cz

Web:

www.tyflokabinet-cb.cz

Posláním společnosti Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. je prostřednictvím
poskytovaných sociálních služeb usnadnit uživatelům život a pomáhat jim dosáhnout
maximální možné míry samostatnosti, nezávislosti na pomoci jiných osob a služeb zejména
edukací, vybavením informací či rozvíjením jejich specifických schopností a dovedností,
posilováním různých návyků a nácvikem dalších úkonů potřebných pro běžný život.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Sociální rehabilitace
Náplní sociální rehabilitace je:
 nácvik obsluhy běžných zařízení, spotřebičů a nácvik péče o domácnost (psaní na
počítačové klávesnici, využívání speciálního software)
 nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
 nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, nácvik vlastnoručního podpisu
 nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
 nácvik chování v různých společenských situacích
 nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi
 upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností
Sociální rehabilitace pomáhá v době, kdy je celá společnost závislá na informačních
technologiích, a pro osoby, které mají nejen zrakové postižení, vzniká velké nebezpečí v
podobě ztíženého přístupu k informacím a vzdělání. Nácvik obsluhy speciálních
kompenzačních pomůcek a technologií může, nejen smyslově znevýhodněnému uživateli,
umožnit neomezený přístup ke vzdělání, informacím a pracovnímu uplatnění. I nevidomý
člověk dokáže ovládat osobní počítač a pracovat s internetem. Může si vyhledávat informace
na webových stránkách, posílat e-maily nebo studovat učivo. Naším úkolem je takového
člověka naučit využívat speciální kompenzační pomůcky, které nahradí jeho zrak. Při práci s
počítačem, který je vybaven hlasovým výstupem, není ani nutno zapínat monitor, protože vše,
co by zdravé oko na monitoru vidělo, počítač svému uživateli přečte lidským hlasem nebo
zobrazí ve hmatové podobě na elektronickém braillském řádku. Nácvik sebeobsluhy,
prostorové orientace a jiných dovedností pomáhá ke zmírnění dopadů znevýhodnění a
zabraňuje sociální izolaci.
Dle zákona o sociálních službách je Sociální rehabilitace poskytována zdarma.
Cílová skupina:

osoby se zrakovým postižením (osoby s omezením zrakových
funkcí bez dostatečně kompenzace).
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Další cílové skupiny:
 osoby s kombinovaným postižením (osoby s omezením zrakových funkcí bez
dostatečné kompenzace a dalším znevýhodněním, které přímo se zrakovými
funkcemi nesouvisí, ale prohlubuje ho)
 osoby se zdravotním postižením (osoby se zdravotním znevýhodněním, jehož
následkem se mohou tyto osoby ocitnout v nepříznivé sociální situaci, zejména
jsou závislí na pomoci jiné osoby)
 osoby s jiným zdravotním postižením (osoby se specifickým znevýhodněním
daným zdravotním stavem, který v interakci s přirozeným sociálním
prostředím brání účinnému zapojení do společnosti)
 senioři, osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu post-produktivního věku,
zejména s omezením zrakových funkcí
Územní rozsah: v terénní formě JČ kraj
Ambulantně: provozovna Roudenská 18
Kapacita:
okamžitá kapacita – 2 uživatelé v daný okamžik
Provozní doba:
Po 8.00–11.00 11.30–17.30 hod.
Út–Čt 8.00–11.00 a 11.30–16.00 hod.
Pá 8.00–12.00 hod.
Ambulantně: provozovna Komenského 15
kapacita:
okamžitá kapacita – 1 uživatel v daný okamžik
Provozní doba:
Po–Čt 14.00–15.30 hod.
Terénní forma
kapacita:
Provozní doba:

okamžitá kapacita – 1 uživatel v daný okamžik
Po 11.30–17.00 hod.
Út–Čt 8.00–11.00 a 11.30–15.00 hod.
Pá 8.00–11.00 hod.
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YMCA Jindřichův Hradec
Adresa:

Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:

Hana Krejčová

Telefon:

606 587 763

E-mail:

jh@ymca.cz

FB:

YMCA.Jindrichuv.Hradec

Web:

www.ymca-jh.cz

YMCA Jindřichův Hradec je křesťansky orientovaný spolek, který od roku 1991 nabízí
v Jindřichově Hradci a okolí aktivity pro děti a mládež, sportovní aktivity, kulturní akce a
aktivity pro seniory:
 letní dětské tábory = od rodinných táborů s nejmenšími dětmi, přes tábory pro děti
školního věku až po tábor pro dospívající mládež
 celoroční pravidelné aktivity v YMCA centru na sídlišti Vajgar = Mateřské centrum
(pro nejmenší děti s rodiči v YMCA centru), Klub pro školní děti (v YMCA centru,
každý čtvrtek 16.00–18.00 hod.), TeenSing – zpívání pro mládež od 12 let (v YMCA
centru, poslední pátek v měsíci 19.00–21.00 hod.), Fotbálek pro děti od 6 do 12 let (v
tělocvičně 4. ZŠ, každé úterý 17.00–18.00 hod.), Kavárnička pro seniory (v YMCA
centru na sídlišti Vajgar, 2. čtvrtek v měsíci 9.30–11.30 hod.)
 pěvecký sbor Jakoubek
 sporty – volejbal, ping-pong
 jednorázové akce během celého roku – YMCA odpoledne pro děti, YMCA ples,
PAMATUJ!, koncerty pěveckého sboru Jakoubek, účast na Městu dětem...
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Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel
sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

Adresa: 		
Helsinská 2731, 390 05 Tábor
Kontaktní osoba:
Mgr. Irena Lintnerová – statutární zástupce
Telefon: 		
607 278 092, 381 212 872
E-mail: 		
info@kanka.info
Web: 			www.kanka.info
Kaňka o.p.s. (celý název Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.) poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s postižením
předškolního a školního věku a v oblasti sociálních služeb pro děti a mládež a dospělé osoby
s postižením z Tábora a okolí. Jsou to sociální služby Raná péče, Osobní asistence a Denní stacionáře, registrované u KÚ JČK v Českých Budějovicích a dále vzdělávání v naší Mateřské škole a
Základní škole speciální. Všechny tyto činnosti probíhají pod jednou střechou, jsou propojené a
navazují na sebe. Pilířem péče v Kaňce o.p.s. je ucelený program 7 terapií, které klienti využívají
pravidelně během každodenního pobytu, nebo dochází ambulantně.
Hlavní aktivity organizace:
• poskytování sociálních služeb (raná péče, osobní asistence, denní stacionáře)
• poskytování vzdělávání (Základní škola, Základní škola speciální, Mateřská škola)
• volnočasové aktivity dětí zdravých a s postižením (kroužky, pobyty)
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Raná péče
Raná péče je zaměřena na včasnou intervenci u dětí s postižením od narození do 7 let a na zlepšení kvality života dítěte i celé rodiny. Terénní forma služby Raná péče probíhá v přirozeném
domácím prostředí dítěte a rodiny a je dostupná na území Jihočeského kraje. Ambulantní forma
formou konzultací v pracovnách Kaňky o.p.s. v Táboře.
Provozní doba:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
Cílová skupina:
rodiny s dětmi s mentálním, tělesným, kombinovaným
				postižením, opožděným psychomotorickým vývojem
Kde: 			
ambulantní forma: Helsinská 2731, 390 05 Tábor
terénní forma: 		
Jihočeský kraj
Denní stacionáře
Sociální služba je především zaměřena na péči a pomoc dětem, mládeži a dospělým lidem
• jejichž zdravotní stav a specifické potřeby vyžadují individuální přístup, náročnou
obslužnou péči, pravidelnou sociálně terapeutickou činnost
• které jsou ohroženy sociálním vyloučením ze společnosti vzhledem k opožděnému
nebo narušenému vývoji
• a jejich rodinám pro zachování přirozeného sociálního prostředí v místě svého bydliště
Provozní doba:
Po–Pá 7.00–16.00 hod.
Cílová skupina:
děti, mládež a dospělé osoby s mentálním, tělesným,
				kombinovaným postižením
Kde: 			
Helsinská 2731, 390 05 Tábor
Osobní asistence
Osobní asistence je určena výhradně dětem, mládeži a mladým dospělým s postižením ve věku
od 7 do 26 let. Jedná se o klienty, kteří navštěvují Základní školu a Mateřskou školu, Kaňka o.p.s.,
jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc druhé osoby.
Provozní doba:
Po–Pá 7.00–16.00 hod.
Cílová skupina:
děti, mládež a dospělé osoby s mentálním, tělesným,
				kombinovaným postižením
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Město Jindřichův Hradec

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Adresa: 		
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Kontaktní osoba:
Mgr. Zdeňka Šindelářová
Telefon: 		
384 351 300
E-mail: 		
meu@jh.cz
Web: 			www.jh.cz
NABÍDKA SLUŽEB:
Odbor sociálních věcí
Odbor sociálních věcí zajišťuje činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, v oblasti sociálních služeb, terénní sociální práce, sociální poradenství, komunitního plánování, poskytování účelových dotací v oblasti sociální služeb souvisejících, na úseku zdravotnictví zabezpečuje
distribuci žádanek a receptů s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 Sb. Do náplně činnosti
odboru patří dále vítání dětí starostou města Jindřichův Hradec, gratulace k životním jubileím
a výročím svateb občanům města Jindřichův Hradec, chod zařízení sociálně výchovné činnosti
pro děti, rekreačně výchovný tábor a víkendové pobyty pro děti, vyřizování žádostí o umístění
občanů do Domu s pečovatelskou službou v Jindřichově Hradci a výkon funkce opatrovníka
občanů omezených ve svéprávnosti.
Odbor sociálních věcí provádí svoji činnost ve dvou odděleních, a to oddělení sociálně-právní
ochraně dětí a oddělení sociálních služeb.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Provádí výkon sociálně-právní ochrany na území obce s rozšířenou působností. Poskytováním
sociálně-právní ochrany pracovníky příslušného OSPOD se rozumí zejména:
• ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
• ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a další,
• zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale
nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině
Jednou z dílčích činností sociálně-právní ochrany dětí je činnost kurátora pro děti a mládež,
který pracuje s dětmi s výchovnými problémy (záškoláctví, šikana, toulky a útěky z domu, nerespektování výchovných autorit, agresivní projevy, experimentování s návykovými látkami, prostituci, zahálčivý způsob života), ale i páchající trestnou činnost a přestupky.
Oddělení sociálních služeb
Předmětem činnosti tohoto oddělení je sociální ochrana dospělých osob. Tato agenda vznikla
nově od 01.01.2012 v souvislosti se sociální reformou a představuje zejména pomoc při řešení
sociálně obtížných situacích, poradenství, terénní sociální práci. Nejčastějšími klienty jsou dospělé osoby, které se ocitly v krizi (ztráta bydlení, vysoká zadluženost).
Město Jindřichův Hradec aktivně přistupuje k problematice sociální prevence i v rámci samosprávných činností a podporuje všechny činnosti týkající se sociální prevence. Město Jindřichův
Hradec je buď přímo zřizovatelem těchto činností anebo finančně podporuje organizace působící v oblasti sociální prevence v J. Hradci.
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St 		
7.30–17.00 hod
Pá 		7.30–13.30
- 44 -

Jindřichův Hradec

Okresní správa sociálního zabezpečení
Zřizovatel:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Adresa:

Sládkova 332/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Ředitelka:

Mgr. Iva Tučková

E-mail:

posta.jh@cssz.cz

Web:

www.cssz.cz

Působnost okresních správ sociálního zabezpečení vyplývá především ze zákona č. 582/1991
Sb., v platném znění. Okresní správa sociálního zabezpečení výplatou dávek nemocenského a
důchodového pojištění zajišťuje občany v závažných životních situacích, jakými jsou nemoc,
ošetřování osoby blízké, narození dítěte, stáří, snížená pracovní schopnost, úmrtí člena rodiny.
Dále vybírá pojistné na sociální pojištění od zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob samostatně
výdělečně činných a posuzuje zdravotní stav pro přiznání dávek z pojistných i nepojistných
systémů.
Oddělení nemocenského pojištění
 vede registr zaměstnavatelů v okrese a jejich zaměstnanců
 vyplácí všechny druhy dávek nemocenského pojištění
 eviduje práce neschopné pojištěnce a provádí jejich kontrolu
Oddělení osob samostatně výdělečně činných
 vede evidenci osob samostatně výdělečně činných a provádí jejich nemocenské a
důchodové pojištění,
 vyplácí pojištěným OSVČ dávky nemocenského pojištění
Oddělení důchodové
 sepisuje žádosti o všechny druhy důchodů
 zajišťuje dobrovolné důchodového pojištění
 provádí přepočty důchodů a odborné poradenství o nároku na důchod
OSSZ provádí rovněž agendu nemocenského a důchodového pojištění s mezinárodním
prvkem, zejména v oblasti určení příslušnosti k právním předpisům a nároku na dávky.
Realizuje výběr pojistného i v hotovosti v pokladně OSSZ a na žádost vydává klientům
potvrzení o bezdlužnosti.
Rozhoduje o nárocích na dávky, o pojistných vztazích, o pokutách za neplnění povinností
subjekty, o povolení splátkového režimu úhrady pojistného apod.
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Pracoviště Jindřichův Hradec

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice
Zřizovatel:

Jihočeský kraj

Adresa:

Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:

Mgr. Tereza Elian (vedoucí prac.), Jana Kurzová, DiS. (soc. pracovnice)

Telefon:

384 388 133, 721 077 255

E-mail:

poradnajh@pppcb.cz

Web:

www.pppcb.cz

NABÍDKA SLUŽEB
Předškolní věk
 posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte
 posouzení školní připravenosti
 vyšetření laterality
 screeningová vyšetření v MŠ
 speciálně pedagogická a psychologická intervence
 cvičné programy pro rozvíjení oslabených percepčních, motorických a kognitivních
funkcí, pro rozvoj sociálních dovedností
Školní věk (základní i střední školství)
 diagnostika specifických poruch učení
 diagnostika specifických poruch chování
 pomoc při řešení dlouhodobých výukových obtížích
 tréninkové programy pro děti s ADHD
 speciálně pedagogická péče dětí s výukovými obtížemi
 vyšetření a poradenství v oblasti profesní orientace
 speciálně pedagogická a psychologická intervence
 metodické vedení a podpora pedagogických pracovníků
 prevence sociálně patologických jevů
 diagnostika vztahů v třídním kolektivu
 preventivní a intervenční programy pro třídní kolektivy
 individuální etopedické vedení a etopedické poradenství pro rodiče
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Středisko Jindřichův Hradec

Probační a mediační služba ČR
Zřizovatel:

Ministerstvo spravedlnosti

Adresa:

Na Hradbách 43/I, 377 01 Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Karel Šubrt

E-mail:

ksubrt@pms.justice.cz

Telefon:

734 362 904

Web:

www.pmscr.cz

NABÍDKA SLUŽEB
Nabízené služby:
 úkony probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení.
PROBACÍ se rozumí zajištění výkonu alternativních trestů, tj. trestů nespojených s odnětím
svobody, nejčastěji se jedná o výkon probačního dohledu nebo výkon trestu obecně
prospěšných prací. Mediací se rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu
mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná
v souvislosti s trestním řízením. Zvláštní pozornost věnuje PMS mladistvým a dětem mladším
15 let, kteří se dostanou do konfliktu s trestním zákonem a obětem trestné činnosti.
Doprovodné služby:
 činnost PMS je stanovena příslušnými zákony
Finanční dostupnost:
 bez úhrady
Otevírací doba:
Cílová skupina:

8.00–16.00 hod. (po předchozí dohodě je možné jednání i mimo
tuto dobu)
osoby, proti nimž je vedeno trestní řízení, oběti trestné činnosti, a
to kdykoliv v průběhu trestního řízení.
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Úřad práce v Jindřichově Hradci
Zřizovatel:
Adresa:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Web:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Ing. Jan Záruba
podatelna.jh@uradprace.cz
950 124 111
https://www.uradprace.cz

Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec
Kontaktní pracoviště plní v oblasti zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů a
zájemců o zaměstnání zejména tyto úkoly:
 vede evidenci volných pracovních míst, podává informace o volných pracovních
místech
 vede evidenci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání
 vyhledává uchazečům a zájemcům o zaměstnání (včetně osob zdravotně postižených)
vhodné pracovní uplatnění
 vyhledává uchazečům o zaměstnání (včetně osob zdravotně postižených) možnost
pracovního uplatnění na společensky účelných pracovních místech a při veřejně
prospěšných pracích
 jedná s uchazeči o zaměstnání (včetně osob zdravotně postižených) o možnosti
rekvalifikace
Kontaktní pracoviště plní v oblasti podpory v nezaměstnanosti zejména:
 při platební neschopnosti zaměstnavatele rozhoduje ve věci uplatnění mzdových
nároků zaměstnanců
 rozhoduje ve správním řízení o podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikace
 rozhoduje ve správní řízení o přiznání kompenzace odstupného dle § 44b zákona o
nezaměstnanosti
 provádí exekuce z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
Kontaktní pracoviště plní v oblasti nepojistných sociálních dávek úkoly správního orgánu
prvního stupně dle zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona
o sociálních službách, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a
zákona o sociálně-právní ochraně dětí zejména tyto úkoly:
 vede evidenci žádostí o dávky a zpracovává údaje potřebné pro rozhodování o dávce
 rozhoduje ve správním řízení o nároku na příslušné dávky
 rozhoduje o nároku na průkaz OZP
 provádí exekuce z přiznaných dávek
 zajišťuje agendu dávek pěstounské péče
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St
8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
Út, Čt
8.00–11.00 hod.
Pá
8.00–11.00 hod. (jen příjem žádostí a pozvaní klienti)
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Další důležité kontakty:
OBČANSKÉ PORADNY, OBČANSKÁ PRÁVA
Český helsinský výbor
- ochrana lidských práv, poradenství, ČR
257 221 141 		
www.helcom.cz
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o. p. s.
- občanské poradenství, České Budějovice
606 720 095 		
www.obcanskeporadenstvi.cz
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
- ochrana práv rodin, cizinců, veřejných osob, LGBT, zaměstnanost, bydlení, ČR
724 701 610 		
www.poradna-prava.cz
Veřejný ochránce práv – OMBUDSMAN
- ochrana osob před jednáním úřadů a omezováním svobody, ČR
				www.ochrance.cz
OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
Anonymní AT linka
- poradenství a podpora v problematice návykových látek a gamblingu, ČR
235 311 791, 724 307 775
www.cszs.cz/sluzby_soc_at.html
Bílý kruh bezpečí, z.s.
- odborná bezplatná pomoc obětem a svědkům trestných činů, České Budějovice
734 479 644 			
www.bkb.cz
Élektra, z.s.
- Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství, ČR
603 812 361 			
www.centrumelektra.cz
Oblastní spolek ČČK Jindřichův Hradec
- působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní
384 361 135 			
www.cervenykriz.eu
Krizová telefonní SOS linka
- pomoc obětem domácího násilí, ČR
602 246 102 			
www.stopnasili.cz
La Strada Česká republika, o.p.s.
- poradenství a pomoc obětem obchodu s lidmi, ČR
800 077 777 			
www.strada.cz
Linka pomoci
- bezplatné poradenství pro ženy a dívky v tíživé situaci (těhotenství, porod, péče o dítě), ČR
800 108 000 			
www.hnutiprozivot.cz
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Linka pomoci obětem
- pomoc obětem kriminality a domácího násilí, ČR
116 006 			www.116006.cz
Linka krizové intervence – Psychiatrická léčebna Praha Bohnice
- pomoc pro osoby v krizi, ČR
284 016 666 			
www.bohnice.cz
Linka pro ženy a dívky
- pomoc ženám a dívkám v obtížné životní situace, ČR
603 210 999 			
www.poradnaprozeny.eu
DĚTI A MLÁDEŽ, RODINA
Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou a středisko výchovné péče České Budějovice
- poradenství pro děti, rodiče a pedagogy, ambulantní a pobytové služby, diagnostika, Homole
387 203 491, 387 203 492 		
www.dduhomole.cz
Linka bezpečí
- bezplatná linka pro ohrožené děti, ČR
116 111 				www.linkabezpeci.cz
Rodičovská linka
- poradenství rodičům, ČR
606 021 021 				www.linkabezpeci.cz
Středisko výchovné péče České Budějovice
- poradenství pro děti, rodiče a pedagogy, české Budějovice
386 355 888, 607 016 598 		
www.dduhomole.cz/svp_cb.htm
MENŠINY
Amnesty International
- aktivity na podporu lidských práv, ČR
607 023 305 				www.amnesty.cz
Centrum pro integraci cizinců
- realizace kurzů ČJ pro cizince, České Budějovice
387 202 508, 608 120 218 		
www.integracnicentra.cz
Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)
- integrace cizinců, migrace, problematika obchodu s lidmi, ČR
233 370 160 				www.iom.cz
MV ČR, Odbor azylové a migrační politiky
- ČR
974 832 418, 974 832 421 		
www.mvcr.cz
Organizace pro pomoc uprchlíkům
- bezplatné sociálně-právní poradenství cizincům ze zemí mimo EU
730 158 781, 730 158 779 		
www.opu.cz
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OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
ARPIDA
- centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, České Budějovice
385 777 011 				www.arpida.cz
Centrum sociálních služeb Lukavec
- odlehčovací služby, Lukavec u Pacova
724 624 008, 565 391 434 		

www.centrumlukavec.cz

Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
- poradenství, azylové bydlení, ČR
800 800 980 				www.aids-pomoc.cz
Kotva při strakonické nemocnici, z.s.
- domovy pro osoby se zvláštním režimem
728 199 420 				www.kotva-strakonice.cz
Společnost Parkinson, z. s.
- sdružení osob s Parkinsonovou chorobou a jejich rodin, ČR
272 739 222, 774 443, 561 		
www.spolecnost-parkinson.cz
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
- místní organizace Jindřichův Hradec
608 554 117 				www.svaztp.cz
SENIOŘI
Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit, z.s.
- spolek
776 259 856
Linka pro seniory – Anděl na drátě, z.ú.
- linka důvěry a bezpečí pro seniory, ČR
730 510 230, 774 705 824 		

www.andelnadrate.cz

Linka seniorů – Elpida plus, o. p. s.
- bezplatné poradenství a podpora, ČR
800 200 007 				www.elpida.cz
Linka seniorů – Záchranný kruh
- bezplatná linka pomoci, ČR
800 200 007 				www.zachranny-kruh.cz
Linka – Život plus, z.ú.
- tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany, Tábor
327 532 900, 724 182 325 		
www.zivotplus.cz
Nonstop linka – Anděl strážný, z.ú.
- služba tísňové péče, ČR
487 883 136 				www.andelstrazny.eu
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Senior telefon – Život 90, o. s.
- bezplatné poradenství a podpora pro seniory, ČR
800 157 157 				www.zivot90.cz
PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Centrum sociální služeb Jindřichův Hradec
- půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
605 288 037 				www.cssjh.cz
Domácí zdravotní a hospicová péče Jindřichův Hradec s.r.o.
- komplexní zdravotní péče klientům všech věkových kategorií v jejich vlastním sociálním
prostředí, půjčovna zdravotních pomůcek
384 376 253 				www.dzpjh.cz
Hospicová péče sv. Kleofáš, o.p.s.
- půjčovna pomůcek, J. Hradec
739 341 026 				www.kleofas.cz
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
- půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, J. Hradec
702 281 484 				www.jczps.cz
Ledax o.p.s.
- pronájem zdravotnických pomůcek, J. Hradec
725 071 959 				www.ledax.cz
Nemocnice Jindřichův Hradec
- půjčovna zdravotnických pomůcek
384 376 702, 727 939 127 		

www.nemjh.cz/lek

Sdílení o. p. s.
- půjčovna a prodejna kompenzačních pomůcek, Telč
737 191 490 				www.sdileni-telc.cz
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Definice sociálních služeb
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
AZYLOVÉ DOMY poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
CENTRA DENNÍCH SLUŽEB poskytují ambulantní služby osobám se zdravotním
postižením a seniorům s cílem posílit jejich samostatnost a soběstačnost.
DENNÍ STACIONÁŘ poskytuje ambulantní služby osobám se zdravotním postižením, s
chronickým duševním onemocněním a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a jejich
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
DOMY NA PŮL CESTY poskytují pobytové služby osobám do 26 let věku, které po
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro
osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby.
DOMOVY PRO SENIORY jsou specializovaná pobytová zařízení pro seniory, kteří mají
sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM poskytuje pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na
návykových látkách, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a osobám s ostatními
typy demencí.
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ je pobytová služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění (včetně duševního
onemocnění), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
KONTAKTNÍ CENTRA jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní služby osobám
ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a
zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.
NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA poskytují ambulantní, případně terénní služby pro
osoby bez přístřeší.
NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ poskytují ambulantní, případně
terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým sociálním vyloučením. Cílem služby
je zlepšit kvalitu jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a
vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
NOCLEHÁRNY POSKYTUJÍ ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o
využití hygienického zařízení a přenocování.
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované
osobám se zdravotním postižením nebo seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby,
kterou jinak zajišťuje blízká osoba v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující fyzické
osobě nezbytný odpočinek.
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OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Zaměřena na osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA je terénní nebo ambulantní služba poskytované osobám se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY se poskytují osobám, jejichž
schopnosti jsou sníženy v oblasti komunikace nebo orientace a napomáhá jim osobně si
vyřídit vlastní záležitosti.
RANÁ PÉČE je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve
věku do 7 let, které je zdravotně postižené nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku nepříznivé
sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a vývoje dítěte s ohledem na jeho
speciﬁcké potřeby.
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení
jejich nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů
sociálních služeb. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměření na potřeby
jednotlivých okruhů sociálních skupin osob (občanské poradny, manželské a rodinné poradny,
poradny pro osoby se zdravotním postižením, poradny pro oběti trestných činů a domácího
násilí, poradny pro seniory).
SOCIÁLNĚ-AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI jsou poskytované
rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace,
kterou nedokáží rodiče sami bez pomoci překonat.
SOCIÁLNĚ-AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM jsou poskytované těmto skupinám osob, pokud jsou ohroženy sociálním
vyloučením.
SOCIÁLNÍ REHABILITACE je soubor speciﬁckých činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob. Služba se poskytuje formou terénních nebo
ambulantních služeb.
SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ DÍLNY jsou ambulantní služby poskytované osobám se
sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu
umístitelné na pracovní trhu ani v chráněných dílnách. Účelem dílen je dlouhodobá a
pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností.
TLUMOČNICKÉ SLUŽBY jsou terénní služby poskytované osobám s poruchami
komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné
komunikace s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.
TÝDENNÍ STACIONÁŘ poskytuje pobytové služby v pracovních dnech osobám se
zdravotním postižením, s chronickým onemocněním a seniorům, kteří mají sníženou
soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
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