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SLOVO NA ÚVOD 

 

Vážení, 

     dostává se Vám do rukou materiál, který se má stát užitečnou pomůckou, díky níž se 

budete lépe orientovat v sociálních službách na Vodňansku. Pokud budete někam cestovat, 

použijete mapu, když si koupíte nový přístroj, musíte si přečíst návod. A jestliže se dostanete 

do těžké životní situace vlivem nemoci, úrazu či stáří, potřebujete informace a to velice 

rychle. Tuto službu by Vám měl poskytnout náš katalog sociálních služeb, který vznikl jako 

jeden z výstupů při komunitním plánování sociálních služeb na Vodňansku.  

     Komunitní plánování je proces, při kterém jsou zjišťovány potřeby a zdroje a hledána 

taková řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám občanů. Účastníky 

komunitního plánování jsou vždy zadavatel, v našem případě obce ORP Vodňany, 

poskytovatelé sociálních služeb, to jsou ti, kteří sociální služby nabízejí bez ohledu na to, zda 

se jedná o nestátní neziskové organizace, soukromé subjekty anebo organizace zřízené obcí 

nebo krajem. Nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování jsou však uživatelé 

sociálních služeb. Jsou to ti, kteří sociální služby využívají, kterým jsou určeny.  

     Posláním sociálních služeb je pomáhat lidem při řešení jejich nepříznivé sociální situace, 

reagovat adresně na existující potřeby. Kdo jiný může říci, jaké služby mají v obci existovat, 

být k dispozici, a jakým způsobem mají být poskytovány, než lidé, kteří tyto služby využívají 

nebo mohou využívat. Proto patří poděkování všem, kteří se do práce na tomto katalogu a na 

celém komunitním plánování sociálních služeb Vodňanska zapojili.  

     Komunitní plánování nemá kouzelnou moc, aby dokázalo okamžitě splnit všechna přání  

a očekávání. Cílem komunitního plánování sociálních služeb je, aby občané měli k dispozici 

takové sociální služby, které potřebují. Jde tedy jak o šíři nabídky různých druhů služeb, 

jejich místní dosažitelnost, tak i o prohloubení jejich kvality. Věřím, že také zásluhou 

komunitního plánování se nám podaří vytvořit funkční systém sociálních služeb, který bude 

plně vyhovovat potřebám jejich uživatelů. 

     Závěrem si přeji, aby tento katalog byl k dispozici vždy, když bude potřeba, ale zároveň 

aby jeho potřeba byla co nejmenší. 

 

 

                                                                            za realizátora projektu PhDr. Alena Cepáková 

                                                                                      předsedkyně MAS Vodňanská ryba, z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, 

navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám 

o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich 

života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi 

nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním 

postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí "na okraji" společnosti. 

Sociální služby a příspěvek na péči jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 2007, poskytovány: 

osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu, 

osobě, které byl udělen azyl, 

občanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie, 

cizinci, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3 měsíce. 

Vybrané typy sociálních služeb jsou poskytovány také osobám legálně pobývajícím na území 

České republiky. 

Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé 

sociální situace nebo jejího předcházení má nárok každá osoba. 

 

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění 

stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, 

poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- 

a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. 

 

Cílem služeb bývá mimo jiné 
podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do 

vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu 

rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést 

samostatný život 

snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů. 

 

Kdo sociální služby poskytuje 

Obce a kraje dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména 

zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; kromě toho sami zřizují 

organizace poskytující sociální služby. 

Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum služeb, jsou 

rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti specializovaných ústavů 

sociální péče. 

Informace o sociálních službách a jejich poskytování lze získat např. na městských, 

případně obecních nebo krajských úřadech (odbory sociálních věcí), v občanských nebo 

jiných specializovaných poradnách anebo přímo u poskytovatelů sociálních služeb. 

 

O sociální službu musí člověk obvykle sám požádat. U některých typů sociálních služeb 

vydávají obce a kraje rozhodnutí o poskytnutí služby, a to ve správním řízení. Pokud službu 

poskytuje nestátní nezisková organizace, uzavírá její uživatel s poskytovatelem smlouvu. 

V rozhodnutí, respektive smlouvě je také stanovena finanční spoluúčast uživatele na 

poskytování služby. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY  

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alzheimercentrum Prácheň z.ú. 

 

 
  

Adresa: Radčice 58, 389 01 Vodňany 

Právní forma: zapsaný ústav 

Telefon: 773 377 021     

E-mail: louckymlyn@alzheimercentrum.cz 

Internetové stránky: www.alzheimercentrum.cz  

Kontaktní osoby: Bc. Lucie Kučerová, ředitelka 

                               Lucie Kadlecová, vrchní sestra 

 

Poskytované služby  
- domovy se zvláštním režimem 

- denní stacionáře 

 
Historie  

Alzheimercentrum Prácheň vzniklo v roce 1996 a svoji působnost zahájilo otevřením 

sociálního zařízení v Písku. Středisko Alzheimercentrum Loucký mlýn u Vodňan navázalo na 

zkušenosti z Písku a začalo fungovat v roce 1998. Budova má dvě patra s výtahem, 

terapeutické místnosti, společenské prostory, jídelnu a velkou zahradu. Pokoje se nachází 

v přízemí a obou patrech budovy. Ubytování je realizováno v 2 – 3lůžkových pokojích  

s vlastním sociálním zařízením, celkový počet lůžek je 65.  

 

Domov se zvláštním režimem 
Náplň činnosti  

Alzheimercentrum poskytuje komplexní péči včetně ubytování a stravování 24 hodin denně, 

365 dní v roce po neomezenou dobu. Péče je určena osobám trpícím syndromem demence 

nebo chronickým duševním onemocněním, které již nemohou zůstat ve svém vlastním 

domácím prostředí. Vzhledem k tomu, že zdravotní stav klientů vyžaduje v poměrně velké 

míře i ošetřovatelskou péči, kombinují se úkony sociální péče s úkony ošetřovatelské péče. 

Pokud je úkon indikován ze zdravotního hlediska, má zdravotní ošetřovatelská péče přednost 

před péčí sociální.  

 

Cílová skupina    

Cílovou skupinou jsou lidé s chronickým duševním onemocněním a osoby s jiným 

zdravotním postižením, osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy 

demence od 27 let věku, které mají snížené schopnosti svou nepříznivou sociální situaci 

zvládat a řešit a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.   

 

 

Denní stacionář 
Náplň činnosti 

Jedná se o ambulantní službu, která zabezpečuje praktickou bio-psycho-socio-kulturo-

spirituální pomoc pro setrvání v přirozeném prostředí. Hlavním posláním je poskytování 

kvalitní, individuálně zaměřené služby lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního stavu 

mailto:louckymlyn@alzheimercentrum.cz
http://www.alzheimercentrum.cz/


ocitli v nepříznivé sociální situaci, tak aby byly zajištěny všechny potřeby klienta/ klientky  

a mohli tak co nejdéle servat ve svém domácím prostředí. Kapacita služby je 10 míst. Doba 

poskytované služby je v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hodin. 

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu, 

- poskytnutí stravy, 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Cílová skupina 

Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby ať 

už z důvodu věku, zdravotního či tělesného postižení nebo osobám s Alzheimerovou 

chorobou a chronickým onemocněním.  

 

 

 

 

Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú. 
 

 

 
 

 

 

 
Adresa:  Dříteň 162, 373 51 Dříteň 

Právní forma: zapsaný ústav 

Telefon: 723 900 285, 737 190 891    

E-mail:   papslunecnice@seznam.cz 

Internetové stránky:  www.appslunecnice.cz 

Kontaktní osoby: Bc. Jana Vodičková, ředitelka 

                               Bc. Věra Jakimová, sociální pracovnice 

 
Poskytované služby 

- osobní asistence 

 

Historie 

Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z .ú. byl založen 1. 2. 2017, kdy proběhla transformace 

z předešlé organizace, která poskytovala tutéž službu pod hlavičkou fyzické osoby již od roku 

2008. Chtěli jsme se posunout dál a svou činnost dál rozvíjet, abychom lidem, kteří nemají 

schopnosti sebeobsluhy jako jejich zdraví vrstevníci, vrátili jejich plnohodnotný život, 

nezávislost, s jejich potřebami, zvyky a zálibami. Našim hlavním posláním je umožnit 

člověku být doma ve svém prostředí a celým rodinám sladit život se znevýhodněním, prací  

a pečováním o své blízké.  Zapsaný ústav poskytuje osobní asistenci od 1. 9. 2017.  



Osobní asistence 

 

Náplň činnosti 

Terénní sociální služba osobní asistence je poskytována osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického duševního onemocnění, jiného chronického 

onemocnění, jiného zdravotního postižení, kombinovaného postižení nebo z důvodu 

mentálního, tělesného či zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které 

osoba potřebuje.  

Osobní asistence obsahuje zejména tyto základní činnosti: 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně, 

- pomoc při zajištění stravy, 

- pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Poskytovatel doplňuje osobní asistenci doprovodnými službami. Ty jsou zaměřeny tak,  

aby lidé se znevýhodněním, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci a jsou odkázáni na 

pomoc jiné fyzické osoby, mohli žít běžným způsobem života, jaký žijí jejich vrstevníci. 

Tato terénní sociální služba je poskytována denně od 7,00 do 19,00 hodin v dojezdové 

vzdálenosti do 20 km od Dřítně, kde má poskytovatel sídlo (obce Číčenice, Libějovice, 

Vodňany včetně jejich místních částí). 

 

Cílová skupina 

Osoby s chronickým duševním onemocněním, jiným chronickým onemocněním, jiným 

zdravotním postižením, kombinovaným postižením, osoby s mentálním, tělesným  

či zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, senioři (od 18 

let věku). 

 

 

Centrum sociální pomoci Vodňany 

 
 

 

 

 

 

 

Adresa: Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany 

Právní forma: příspěvková organizace 

Telefon: 383 383 524, 725 831 677     

E-mail: daniela.davidova@cspvodnany.cz 

Internetové stránky: www.cspvodnany.cz  

Kontaktní osoby: Mgr. Bc. Daniela Davidová, ředitelka 

Poskytované služby 

- domovy pro seniory 

- pečovatelská služba 

mailto:daniela.davidova@cspvodnany.cz
http://www.cspvodnany.cz/


 
Historie:  

Centrum sociální pomoci Vodňany vzniklo rozhodnutím zastupitelstva města Vodňany jako 

organizace se samostatnou právní subjektivitou ke dni 1. ledna 2000. Předcházející historie 

sociálních služeb na Vodňansku je spjata s Okresním ústavem národního zdraví ve 

Strakonicích. Dějiny domova důchodců sahají do padesátých let minulého století, přičemž 

samotná budova domova pochází ze středověku a sloužila v minulosti jako chudobinec. 

Pečovatelská služba je poskytována rovněž s dlouholetou tradicí. 

Sídlo organizace se nachází v blízkosti centra města Vodňany. Jedná se o komplex dvou 

budov navzájem propojených schodištěm. Starší z budov komplexu prošla celkovou 

rekonstrukcí v roce 1994 - 95. Modernizace a rekonstrukce nové budovy byla zahájena v roce 

2006 a dokončena počátkem roku 2007. 

 

Domov pro seniory 
Adresa: Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany 

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bílá 

Telefon: 383 382 625, 778 716 973 

E-mail: socialnipracovnice@cspvodnany.cz  

 
Posláním domova je poskytování sociálních, zdravotních a jiných potřebných služeb seniorům 

s důrazem na důstojnost a individualitu osob, aktivní život a podporu samostatnosti v souladu 

s jejich běžným způsobem života a s využitím přirozených vazeb s okolím. 

Ubytování je poskytováno většinou v 1 a 2 lůžkových pokojích, celkový počet lůžek je 80.  

Klientům je v zařízení poskytována komplexní péče zahrnující péči zdravotní, ošetřovatelskou 

a sociální. Uživatelé jsou 24 hodin denně pod dohledem všeobecných sester, lékař dochází do 

zařízení podle potřeby, nejméně 2x týdně. Společenské a aktivizační programy jsou 

organizovány denně. Podle potřeby se provádí trénink chůze, pohybová cvičení a masáže.  

Podle potřeby je klientům poskytována i pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu (např. pomoc při oblékání, vstávání, přesunu na vozík či změnách poloh), pomoc při 

osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při uplatnění práv, 

oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí (vyřizování žádostí, korespondence). 

Cílová skupina 

Senioři a osoby se zdravotním postižením, které dosáhly věku 55 let a které pro trvalé změny 

zdravotního stavu potřebují sociální péči, která jim nemůže být poskytnuta v jiné formě. 

Trvalými změnami zdravotního stavu se míní takové změny zdravotního stavu, kdy vzhledem 

k charakteru onemocnění či omezení funkce tělesných orgánů a jiným okolnostem nelze 

předpokládat vyléčení osoby nebo úplné obnovení funkce orgánů. 

 

 

Pečovatelská služba 
 

Adresa: Elektrárenská 32, 389 01 Vodňany 

Kontaktní osoba: Kamila Macháčková 

Telefon: 604 518 521 

E-mail: kamila.machackova@cspvodnany.cz  

 

mailto:socialnipracovnice@cspvodnany.cz
mailto:kamila.machackova@cspvodnany.cz


Posláním této služby je poskytování pomoci zejména seniorům a osobám se zdravotním 

postižením, aby byla zachována jejich důstojnost a podporována jejich samostatnost vedoucí 

k setrvání v jejich přirozeném prostředí. 

Pečovatelská služba zahrnuje např.: 

- donášku, dovoz oběda, 

- nákupy, 

- nutné pochůzky (úřad, pošta), 

- doprovod na lékařské vyšetření, 

- praní a žehlení osobního prádla, 

- úklid domácnosti včetně mytí oken, 

- pomoc při péči o osobní hygienu.  

 

Služba je poskytována v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany, tzn. 

ve Vodňanech, jejich místních částech a dalších 16 ti obcích v pracovní dny v době od 6,30 do 

15 hodin.  

Mohou ji využít: 

- obyvatelé Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech, 

- obyvatelé Vodňan a jeho městských částí, 

- mimovodňanští obyvatelé ze 16 okolních obcí Vodňanska.  

 

Cílová skupina 

Osoby, které mají z důvodu věku nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba se poskytuje seniorům, 

zdravotně postiženým a rodinám, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí nebo  

v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti. 

 

 

Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie 

 
 
 

 

 

 

 

Adresa: Budějovická 204/13, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 

Právní forma: evidovaná církevní právnická osoba 

Telefon:774 858 487 

E-mail: kontakt@hospic-pisek.cz  

Internetové stránky: www.hospic-pisek.cz 

Kontaktní osoby: Mgr. Daniela Nechvátalová, ředitelka 

 

Poskytované služby 

- odborné sociální poradenství 

- odlehčovací služby 

mailto:kontakt@hospic-pisek.cz


Historie 
Jedná se o církevní neziskovou organizaci, která vznikla v prosinci roku 2014 jako 

samostatný subjekt - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské. Hlavním 

cílem je poskytovat péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo 

konečné fázi onemocnění (tzv. terminálním stádiu onemocnění), a kteří si přejí péči  

v domácím prostředí a umožnit důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu 

svého života. 

 

 

Odborné sociální poradenství 
Náplň činnosti 

Odborné sociální poradenství je na Vodňansku poskytováno terénní formou.  Domácí hospic 

Athelas - středisko Husitské diakonie poskytuje poradenství osobám, které jsou v krizi 

z důvodu dlouhodobého nebo terminálního onemocnění, blízkosti smrti, náročné péče o blízké  

v domácím prostředí, vyčerpání nebo fáze truchlení a vyrovnávají se se ztrátou a zármutkem. 

Služba je poskytována po předchozí domluvě v přirozeném prostředí uživatele. Terénní 

poradnu je možné využívat každou středu od 11:00 do 14:00 hodin. 

 

Cílová skupina 

Osoby v krizi (od 18 let věku). 

 

Odlehčovací služby 
Náplň činnosti 

Odlehčovací služby jsou poskytované terénní formou rodinám, které v domácím prostředí 

pečují o své blízké (seniory, osoby s vážným onemocněním nebo zdravotním postižením). 

Cílem je, aby i lidé, kteří jsou závislí na péči druhé osoby, mohli zůstat doma a žít v důvěrně 

známém prostředí. Díky odlehčovací službě získají pečující volný čas, který mohou využít dle 

svých potřeb s cílem umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.  

Tato sociální služba zahrnuje:  

- 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, 

- poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

 

Služba je zaměřená zejména na rodiny klientů, kteří jsou v terminálním stádiu onkologického 

onemocnění a je poskytována každý všední den od 9:00 – 15:00 hodin. 

 

 

Cílová skupina 

Senioři a osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi. 

 

 

 

 

 



Domov Kunšov s. r. o. 
 

 

Adresa: Samota 16, Albrechtice u Drahonic, 389 01 Vodňany 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Telefon: 602 851 771     

E-mail: reditelka@domovkunsov.cz    

Internetové stránky: www.domovkunsov.cz 

Kontaktní osoby: Ing. Jaroslava Mandrlová, ředitelka 

 

Poskytované služby  
- domovy se zvláštním režimem 

 

Historie: 

Domov Kunšov je umístěn v uzavřeném areálu u rybníka a lesa, v klidu a soukromí. Klienti 

jsou ubytováni ve 2 – 4 lůžkových pokojích. Většina pokojů má vlastní sociální zařízení.  

V zařízení je dále k dispozici společenská místnost, jídelna, terapeutická místnost a venkovní 

prostory, kde mohou všichni uživatelé trávit svůj volný čas. Celkový počet lůžek je 31. 

 
 

Domov se zvláštním režimem 
Náplň činnosti 

Posláním Domova Kunšov je poskytovat kvalitní sociální pobytové služby a zajistit 24 

hodinovou péči osobám, které se v důsledku zhoršeného zdravotního stavu ocitly v nepříznivé 

sociální situaci a nemohou již trvale žít ve svém přirozeném domácím prostředí. Cílem je 

poskytovat sociální služby takového charakteru, rozsahu a v takové kvalitě, aby se klienti 

cítili co nejvíce jako doma a nestali se osobami sociálně vyloučenými. 

 

Cílová skupina 

Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se stařeckou demencí, osoby  

s Alzheimerovou demencí, osoby s alkoholovou demencí, osoby s ostatními typy demence. 

Cílovou skupinou uživatelů jsou osoby od 27 let. 
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Domov Žlutý Petrklíč, z.s. 

 
Adresa: Nestanice - Lomec 63, 389 01 Vodňany 

Právní forma: zapsaný spolek 

Telefon:  724 292 545, 725 418 606    

E-mail: domovzlutypetrklic@gmail.com     

Internetové stránky: www.domovzlutypetrklic.cz 

Kontaktní osoby: Mgr. Zdeňka Čížková, ředitelka 

 
Poskytované služby 

- týdenní stacionáře 

 

Historie 

V roce 2017 prošla budova bývalé školy na Lomci celkovou rekonstrukcí. Začátkem roku 

2018 byla budova úspěšně zkolaudována a předána do dlouhodobého podnájmu spolku 

Domov Žlutý Petrklíč za účelem poskytování služeb týdenního stacionáře. Týdenní stacionář 

získal v červenci roku 2018 registraci. Provoz této sociální služby byl zahájen 2. ledna roku 

2019. Služby týdenního stacionáře jsou poskytovány nepřetržitě i přes noc od pondělí 7.00 do 

pátku 17.00 hodin. Služba není poskytována o víkendech a svátcích. Okamžitá kapacita 

týdenního stacionáře – 4. Ubytování uživatelů je zajištěno na 2 jednolůžkových pokojích  

a 1 pokoji dvoulůžkovém. Budova je bezbariérová.  

 

 

Týdenní stacionář 
Náplň činnosti 

- poskytnutí ubytování ve 2 jednolůžkových a 1 dvoulůžkovém pokoji, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně nebo 

poskytnutím podmínek pro osobní hygienu, 

- zajištění celodenního stravování odpovídající věku, zásadám racionální výživy  

a potřebám dietního stravování, 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

- sociální poradenství, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení, 

- ošetřovatelská péče je smluvně zajištěna s Domácí péčí ČČK, o.p.s. Strakonice, 

- sociální poradenství zdarma. 

 
Cílová skupina 

Osoby se středně těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením od 15 do 64 let 

věku s podstatně sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc od jiné fyzické osoby. Služba je určena mužům i ženám 

především z Jihočeského kraje. 

mailto:domovzlutypetrklic@gmail.com


 

FOKUS - Písek, z.ú. 

 

 
 

Adresa: Kolárova 485, 397 01 Písek 

             Lidická 1081, 386 01 Strakonice 1 

Právní forma: zapsaný ústav 

Telefon: 382 224 297, 774 483 769 – pracoviště Písek 

               608 271 800 – pracoviště Strakonice 

E-mail: info@fokus-pisek.cz, poradna@fokus-pisek.cz, ambulance@fokus-pisek.cz  

Internetové stránky: www.fokus-pisek.cz 

Kontaktní osoby: Mgr. Veronika Švarcová – vedoucí pobočky Písek 

                              Bc. Romana Stříbrná – vedoucí pobočky Strakonice 

                              Mgr. Kateřina Mostová – vedoucí pobočky Sušice 

 

Poskytované služby 

- sociální rehabilitace 

- centrum duševního zdraví 

 

Historie  

V průběhu roku 2001 se zrodila myšlenka založit původně občanské sdružení, které bude 

pomáhat lidem s duševním onemocněním začlenit se zpět do běžného života společnosti. 

Sdružení, které bude navazovat na ústavní a ambulantní lékařskou péči o duševně nemocné. 

Tehdy se v okrese Písek nacházela Psychiatrická léčebna „U Honzíčka“ a tři psychiatrické 

ambulance. Ty však neřešily sociálně zdravotní problematiku a nenabízely každodenní 

program pro nehospitalizované pacienty. Fokus - Písek, z.ú. se snaží pomáhat lidem  

s duševním onemocněním právě v této oblasti. 

V roce 2009 rozšířil Fokus Písek svou působnost na okres Strakonice, kde zřídil novou 

pobočku. Pobočka ve Strakonicích nabízí ambulantní a terénní sociální rehabilitaci a sociálně 

terapeutickou dílnu. Sociálně terapeutická dílna byla otevřena ke konci roku 2011. 

Fokus Písek, pobočka Strakonice úzce spolupracuje s psychiatrickou léčebnou Lnáře  

a Dobřany a dále s ambulantními psychiatrickými lékaři v dané oblasti. 

V roce 2013 pak Fokus Písek otevřel Sociálně terapeutickou dílnu také v Sušici a následně  

sociální rehabilitaci. Od července roku 2019 provozuje Centrum duševního zdraví ve 

Strakonicích. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@fokus-pisek.cz
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Sociální rehabilitace 
 

Náplň činnosti 

Služba pomáhá při překonávání problémů spojených s nemocí osobám s duševním 

onemocněním. Je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí uživatele, na základě 

jeho potřeb. Cílem terénní sociální rehabilitace je vyhledávat lidi s duševním onemocněním, 

posilovat jejich samostatnost a podporovat je při zvládání běžných životních situací. Služba je 

poskytována individuálně, její intenzita se přizpůsobuje potřebám jednotlivých klientů. Může 

jít o krátkodobou pomoc v krizi nebo o dlouhodobou podporu.  

Služba je poskytována po předchozím objednání v pracovní dny pondělí až čtvrtek od 8:00 do 

16:00 hodin a v pátek od 8:00 do 15:00 hodin. 

 

Cílová skupina 

Osoby s chronickým duševním onemocněním nad 18 let. 

 

Centrum duševního zdraví 
 

Náplň činnosti 

Centrum duševního zdraví je mezičlánkem mezi primární péčí včetně ambulantní 

psychiatrické péče a lůžkovou - akutní i specializovanou - péčí. Jeho funkcí je prevence 

hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do 

běžné komunity. Za tímto účelem Centrum duševního zdraví jednak vytváří potřebné 

programy, jednak zajišťuje v rámci své spádové oblasti funkční propojení ambulantní  

a lůžkové péče. Tým Centra duševního zdraví pracuje formou case managementu a poskytuje 

flexibilní, individualizovanou službu všem potřebným klientům ze spádové oblasti bez čekací 

doby.  

K zajištění hlavního cíle, maximální společenské integraci a zotavení klinického i sociálního 

(recovery) klientů spolupracuje Centrum duševního zdraví ve svém regionu s dalšími 

potřebnými subjekty a službami jak specializovanými, tak těmi, které jsou určeny pro běžnou 

populaci v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, volnočasových aktivit aj. 

Provozní doba Centra duševního zdraví Strakonice je nastavena na: 

Po, St      8,00 – 16,00 hodin 

Út, Čt   11,00 – 20,00 hodin 

Pá           8,00 – 15,00 hodin 

 

Cílová skupina 

a) klienti/pacienti se závažným duševním onemocněním (odpovídá kategorii SMI - 

Serious/Severe Mental Illness); charakteristika SMI:  

1. diagnostické okruhy (F2, F3, eventuálně F42 a F6); 

2. trvání onemocnění (déle než 2 roky); 

3. funkční narušení (skóre GAF ≤ 70), 

b) osoby s potřebou včasné intervence, tzn. osoby s rizikem rozvoje SMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hospic sv. Markéty  
 

 

 
Adresa: Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 1 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Telefon: 731 680 439  

E-mail: info@hospicmarketa.cz 

Internetové stránky: www.hospicmarketa.cz  

Kontaktní osoby: Mgr. Judita Maříková, vedoucí střediska 

Zřizovatel: Hospic sv. Jana N. Nepomuckého, o.p.s. Prachatice 

 

Poskytované služby 

- odlehčovací služby 

 
Historie 

Domácí hospic sv. Markéty zahájil svou činnost 1. 11. 2018. Nabízí specializovaný typ péče, 

jejímž cílem je, aby i těžce nemocný člen rodiny mohl žít i prožít závěr svého života doma 

mezi svými blízkými. Tyto služby se poskytují nevyléčitelně nemocným pacientům, aby 

mohli žít nejlépe bez bolesti a nezůstali ani v posledních chvílích osamoceni.  

 

 

Odlehčovací služby 
Náplň činnosti 

Posláním terénní odlehčovací služby je pomáhat rodině s péčí (hygienou, podáváním stravy 

aj.) nebo zastoupit po určitou dobu pečující osobu (např. 4 h denně) v případě, kdy pečující 

potřebují odpočinek, zařídit si osobní věci či pracují a je třeba zajistit neustálou péči o těžce 

nemocného v domácím prostředí.  

Péče je poskytovaná v domácím prostředí klientů ve Strakonicích a okolí (většinou do 25 km). 

Péče je dostupná každý den od 8:00-16:00 po domluvě možno i jinak, možné i víkendy svátky 

dle individuálních potřeb a domluvy (v noci, celodenně). Pomoc je také určena lidem v krizi – 

jsou to rodinní příslušníci a osoby doprovázející umírajícího, lidé v období umírání blízkého  

a v období zármutku. 

 

Cílová skupina 

Senioři a osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi.   

 

 

 

 

 

http://www.hospicmarketa.cz/


Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.  
 

 
 

Adresa:  Chelčice 1, 389 01 Vodňany 

Právní forma:  obecně prospěšná společnost 

Telefon: 776 134 683      

E-mail:   reditelka@linhart-chelcice.cz 

Internetové stránky:  www.lihart-chelcice.cz  

Kontaktní osoby: Mgr. Klára Kavanová Mušková, ředitelka 

  
Poskytované služby  

- sociálně terapeutické dílny 

- pečovatelská služba 

- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

- sociální rehabilitace 

 
Historie 
Organizace vznikla v roce 2010 jako středisko Domova sv. Anežky v Týně n. Vltavou, které 

poskytovalo službu sociálně terapeutické dílny. Jako obecně prospěšná společnost působí od 

roku 2011. V současné době Domov poskytuje čtyři sociální služby: Sociálně terapeutické 

dílny, Pečovatelskou službu, Sociální rehabilitaci a Sociálně aktivizační služby osobám se 

zdravotním postižením. Posláním Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. je pomáhat lidem, 

kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou 

se bez pomoci druhých sami o sebe dostatečně postarat. 

 

 

Sociálně terapeutické dílny 

Adresa: Chelčice čp. 1, 389 01 Vodňany 

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Markéta Cinádrová 

Telefon: 775 382 488 

E-mail: info@linhart-chelcice.cz 

 

Náplň činnosti 

Ambulantní služba je dostupná v pracovní dny od 7,30 do 13,30 hodin a je poskytována 

osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto 

důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem je dlouhodobá  

a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím 

sociálně pracovní terapie.  

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu, 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

http://www.lihart-chelcice.cz/


- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění, 

- podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 

 

Cílová skupina 

Osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením po ukončení základní školní 

docházky od 16 do 64 let, které mají sníženou schopnost soběstačnosti v základních životních 

dovednostech.  

 

 

Pečovatelská služba Chelčického domova sv. Linharta 
 

Adresa: Chelčice čp. 1, 389 01 Vodňany 

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Troblová Teringlová, DiS. 

Telefon: 607 023 694 

E-mail: pecovatelskasluzba@linhart-chelcice.cz 

 

Náplň činnosti 

Pečovatelská služba umožňuje svým uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí 

a zabezpečit jim vhodnou pomoc při tělesných, duševních i sociálních potřebách. 

V rámci služby uživatelé využívají: 

- pomoc s péčí o vlastní osobu (tělesnou, duševní i sociální), 

- pomoc při zajištění stravy (rozvoz obědů), 

- pomoc se zajištěním chodu domácnosti, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny v době od 7,30 do 15,30 hod. 

 

Cílová skupina 

Pečovatelská služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, žijících v obci Chelčice, Stožice, Truskovice, 

Libějovice, Malovice, Vodňany, Bavorov, Krajníčko, Měkynec, Bílsko, Budyně  

a přidružených obcích. Věkovou kategorií jsou dospělí (18-64 let) a senioři (65 a více let). 

 

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

 

Adresa: Chelčice čp. 1, 389 01 Vodňany 

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Markéta Cinádrová 

Telefon: 775 382 488 

E-mail: info@linhart-chelcice.cz 

 

Náplň činnosti 

Sociálně aktivizační služby usilují o předcházení sociální izolace seniorů, osob se zdravotním 

postižením a s poruchou autistického spektra podporou aktivního života, rozvíjením 

individuálních sociálních kontaktů a poskytováním sociálně terapeutických činností, které 



vedou k rozvoji nebo udržení osobních schopností, dovedností klienta a jeho mentálního 

zdraví. 

Tato terénní sociální služba je poskytována 2x měsíčně v době od 13 do 17 hodin. 

V rámci služby uživatelé využívají: 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutickou činnost, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí. 

 

Cílová skupina 

Osoby se zdravotním postižením s vrozenými nebo získanými vadami a s civilizačními 

chorobami, které jsou ohrožené sociální izolací. Věková hranice pro poskytování služby je 

od 11 do 64 let. Služba není určena pro osoby s úplnou ztrátou zraku nebo sluchu. 

 

 

Sociální rehabilitace 
 

Adresa: Chelčice čp. 1, 389 01 Vodňany 

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Eva Bartošová 

Telefon: 725 951 695 

E-mail: sr@linhart-chelcice.cz 

 

Náplň činnosti 

Sociální rehabilitace svou činností směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti 

a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním 

návyků a nácvikem běžných činností pro samostatný život. 
 

V rámci služby uživatelé využívají: 
- zprostředkování kontaktu nejen s přirozeným sociálním prostředím, ale i s konkrétními 

zájmovými skupinami, 

- zájmové a vzdělávací aktivity, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při vyřizování běžných 

záležitostí 

- sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 

osob. 

Každý uživatel má také nárok na bezplatné základní sociální poradenství 

 

Ambulantní forma této služby je poskytována každé sudé úterý od 13:00 hod. do 16:00 hod. 

v Chelčickém domově sv. Linharta, terénní forma pak v domácnosti, v místě bydliště 

uživatele  

- v liché pondělí od 9:00 hod. do 15:00 hod. 

- v sudé úterý od 9:00 do 12:00 hod. 

- ve středu od 9:00 do 15:00 hod. 

 

Cílová skupina 

Osoby se zdravotním postižením (částečná či plná invalidita, dočasná ztráta plného zdraví 

z důvodu úrazu nebo nemoci) a chronickým duševním onemocněním (duševní poruchy 

provázené zvýšenou nemocností, částečnou či plnou pracovní neschopností, poruchy chování, 

zejména potíže v komunikaci a v sociálním chování) od 16 do 64 let. 



STŘEP,  z.s. 

 
 

Adresa: U Černé věže 71/4, 370 01 České Budějovice 1 

Právní forma: zapsaný spolek 

Telefon: 605 575 716 

E-mail: brabcova504@centrum.cz  

Internetové stránky: www.tlumocenistrep.cz   

Kontaktní osoby: Mgr. Renáta Brabcová 

 

Poskytované služby 

- tlumočnické služby 

 

Tlumočnické služby 

Historie   

Střep byl založen v roce 1999, a to jako jeden z prvních neziskových subjektů věnujících se 

výhradně tlumočení. Prvních deset let byla neslyšícím poskytována pouze ambulantní služba, 

od roku 2009 Střep poskytuje i terénní formu tlumočnické služby. V současné době je Střep 

jediným registrovaným poskytovatelem terénní formy tlumočnické služby v Jihočeském kraji.  

 

Náplň činnosti 

Služba je určená pro osoby se sluchovým postižením (především neslyšící). Prostřednictvím 

poskytnutého tlumočení je umožněna neslyšícím klientům plnohodnotná komunikace tak, aby 

mohli ve svém mateřském jazyce prosazovat a hájit svá práva, zájmy a potřeby a měli tak 

možnost zajistit si důstojný a plnohodnotný život. Poradenství je pak poskytováno i slyšícím 

dětem neslyšících rodičů, slyšícím příbuzným, zaměstnavatelům či organizacím, studentům       

a veřejnosti. Terénní služba je zaměřena především na tlumočení v komunitní oblasti, tj. 

v situacích souvisejících s vyřizováním záležitostí spojených s běžným životem, např.  

u lékaře, před úřady či jinými institucemi, v zaměstnání, v bankách, při společenských 

událostech (svatby, křty, pohřby), překlady telefonických hovorů a písemností, jednání  

s odborníky či rodinnými příslušníky, apod. 

Ambulantní služba je poskytována každé pondělí od 10:00 do 12:00 hodin (bez objednání). 

Terénní služba je poskytována dle individuálních potřeb klientů po předchozím objednání. 

 

Cílová skupina 

Osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením. 
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Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s 
 

 
Adresa:  Roudenská 485/18, 370 01 České Budějovice 1  

Komenského 71/15, 370 01 České Budějovice 1 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Telefon: 386 460 661, 386 460 662, 386 460 663, 386 460 660 

E-mail: info@tyflokabinet-cb.cz  

Internetové stránky: www.tyflokabinet-cb.cz 

 

Poskytované služby 

- sociální rehabilitace  

 

Sociální rehabilitace 
 

Náplň činnosti 

Služba podporuje osoby se zrakovým postižením a její náplní je:  
- nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, péče o domácnost,  

- psaní na PC 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. 

Časová dostupnost služby: 

ambulantně provozovna Roudenská 18 

 Po:  8:00 - 11:00  11:30 - 17:30 

 Út - Čt: 8:00 - 11:00  11:30 - 16:00 

 Pá:  8:00 - 12:00 

ambulantně provozovna Komenského 15 

 Po - Čt: 14:00 - 15:30 

terénní forma 

 Po:  11:30 - 17:00 

 Út - Čt: 8:00 - 11:00  11:30 - 15:00 

 Pá:  8:00 - 11:00 

 

 

 

Cílová skupina 

Osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením (od 7 let). 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI  

A OSOBY V KRIZI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLA Jižní Čechy, z.ú. 
 

 

 

 

 

Adresa: pracoviště v Českých Budějovicích: Jírovcova 1339/43, 370 01 ČB 

              pracoviště v Táboře: Farského 887, 390 02 Tábor 

Právní forma: zapsaný ústav 

Telefon: 608 666 167 každý den (raná péče a sociálně aktivizační služby) pro obě pracoviště,    

           773 881 544 středa a čtvrtek pracoviště České Budějovice (sociálně aktivizační služby) 

E-mail: info@aplajc.cz 

Internetové stránky: www.aplajc.cz 

Kontaktní osoby: vedoucí přímé péče Miluše Schillingová 

 

Poskytované služby 

- raná péče (pro rodiny s dětmi s PAS) 

- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (s PAS) 

 

Historie 

APLA Jižní Čechy byla založena v roce 2007 z důvodu chybějící pomoci lidem s autismem  

a jejich rodinám v Jihočeském kraji. Stala se tak první neziskovou organizací odborníků 

pomáhajících lidem s autismem v tomto kraji. Od zahájení činnosti se zaměřuje na 

poskytování podpory a poradenství lidem s autismem a jejich pečujícímu okolí. V roce 2008 

byl uspořádán první letní tábor. Od roku 2010 poskytuje sociálně aktivizační služby, od roku 

2013 odlehčovací služby a od roku 2014 ranou péči. 

Pracoviště pro poskytování služeb ambulantní formou se nachází v Táboře a od září 2015  

i v Českých Budějovicích. Terénní forma služeb je poskytována na území celého Jihočeského 

kraje. 

 K 1. 1. 2016 se organizace transformovala z občanského sdružení na zapsaný ústav, došlo ke 

zkrácení názvu na APLA Jižní Čechy, z. ú. (Aktivní Podpora Lidí s Autismem) a k vytvoření 

nového loga. 
 

Raná péče (pro rodiny s dětmi s PAS) 

Náplň činnosti 

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 terénní formou i formou ambulantní, a to na obou pracovištích 

v Táboře a Českých Budějovicích dle potřeb uživatelů a po předešlé telefonické dohodě.   

 

Cílová skupina 

Rodiny s dětmi do 7 let věku s poruchami autistického spektra (PAS). 

mailto:info@aplajc.cz
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením (s PAS) 

Náplň činnosti 

Pro osoby s autismem a mentálním postižením a jejich rodiny 
Tato služba navazuje na ranou péči. V rámci služby nabízíme konzultace člověku s autismem 

nebo jeho pečujícímu okolí ambulantně na obou pracovištích popř. v přirozeném prostředí či 

zařízení, kde klient žije. Pokud je zapotřebí posilovat určitou dovednost nebo ji naučit, 

nabízíme individuální nácviky, kde se klient s pracovníkem dovednost naučí a skupinové 

nácviky, kde si upevní dovednost s vrstevníky. Nedílnou součástí služby je podpora 

pečujícího okolí, práce s celou rodinou, se sourozenci. Dále poskytujeme sociální poradenství.  

 

Pro osoby s Aspergerovým syndromem a jejich rodiny 

Sociálně aktivizační služba pro lidi s Aspergerovým syndromem se zaměřuje především na 

řešení jejich obtíží a podporu v oblasti sociálních dovedností, a to jak individuální, tak 

skupinovou formou. Často se zaměřujeme v individuální práci na řešení dalších obtíží, které 

diagnózu Aspergerova syndromu doprovází, jako jsou úzkosti, depresivní uvažování, potíže 

se zvládáním svých emocí.  Nedílnou součástí je i spolupráce s rodiči, jejich provázení, 

podporování a hledání společných řešení, které je mnohdy nejúčinnější cestou k řešení 

problematických situací v rodině dítěte či ve škole. 

Služba je poskytována ambulantní formou na obou pracovištích v Táboře a Českých 

Budějovicích, popř. i formou terénní, a to dle potřeb uživatelů a po předešlé telefonické 

dohodě.   

 

Cílová skupina 

Osoby s poruchami autistického spektra (PAS) do 64 let věku. 

 

Diecézní charita České Budějovice 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 

 
 

 

 
 

 

Adresa: Kanovnická 18, 370 00 České Budějovice 

              Smetanova 533, 386 01 Strakonice 1 

              Dobrovského 705, 390 01 Tábor 

Právní forma: evidovaná církevní právnická osoba 

Telefon: České Budějovice - 386 323 016, 603 281 300 

               Strakonice – 731 619 844 

E-mail: ic@dchcb.charita.cz 

             icstrakonice@dchcb.charita.cz  

             ictabor@dchcb.charita.cz 

Internetové stránky: www.dchcb.cz 

mailto:ic@dchcb.charita.cz
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Kontaktní osoby: Dana Bedlánová 

Poskytované služby 

- intervenční centra 

 

Historie 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím funguje od 1. 1. 2007 jako jedno  

z 15 intervenčních center v České republice. V Jihočeském kraji navázalo Intervenční 

centrum na zkušenost práce s oběťmi domácího násilí v Poradně Eva při Diecézní charitě 

České Budějovice. Intervenční centra vznikla v souvislosti se změnou legislativy, konkrétně 

se zákonem č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím 

násilím. Největší změnou v oblasti pomoci osobám ohroženým domácím násilím je, že od 

roku 2007 je Policie ČR oprávněna použít institut vykázání násilné osoby ze společné 

domácnosti. Policie ČR následně do 24 hodin zasílá úřední záznam intervenčnímu centru, 

které má za úkol do 48 hodin oslovit ohroženou osobu a nabídnout jí pomoc. Lhůta vykázání 

je 10 dní, je teritoriální (přesně vymezené místo, ze kterého je násilná osoba vykázána a kam 

nesmí vstupovat) i personální (zákaz kontaktu s ohroženou osobou). 10denní lhůtu je možné 

prodloužit soudně o měsíc, v určitých případech až na dobu 1 roku. Vykázání je preventivní 

opatření, dává účastníkům bezpečí, čas a prostor pro další řešení situace.  

 

Intervenční centrum 

 

Náplň činnosti 

Intervenční centrum usiluje o život bez násilí. Naším posláním je zajistit bezpečí a pomoci 

řešit krizové situace spojené s domácím násilím. 

Intervenční centrum poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím v rámci celého 

Jihočeského kraje, stejně jako lidem z okolí ohrožené osoby, kteří se chtějí poradit  

o možnostech řešení situace. Činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc  

a nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení). Služba je 

poskytována bezplatně, nabízíme možnost využít ji anonymně, samozřejmostí je mlčenlivost. 

Intervenční centrum poskytuje sociální a sociálně právní poradenství, krizovou intervenci, 

sestavení bezpečnostního plánu, pomoc při sepsání právních podání, podpůrnou sociálně 

terapeutickou činnost – individuální i skupinovou, doprovod k lékaři, na úřady, k soudu či na 

jednání s dalšími institucemi, zprostředkovává další služby. Službu poskytuje ambulantní  

i terénní formou, pracovníci přijedou kamkoliv na území Jihočeského kraje.    

Konzultační hodiny: 

České Budějovice:  

Po 13:00 – 18:00, Út – Pá 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00. V pátek pouze pro objednané klienty.  

Strakonice:  

Po 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 

Tábor:    

Út – St 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 

Terénní forma (na území Jihočeského kraje): 

Po 13:00 – 18:00, Út – Pá 8:00 – 16:00 

 

Cílová skupina 

Osoby od 16 let, které potřebují radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného 

pronásledování. 

 



Farní charita Týn nad Vltavou 
 
 

 

 

 

Adresa: Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou 1  

  Jiráskova 116, 389 01 Vodňany  

Právní forma: evidovaná církevní právnická osoba 

Telefon: 385 731 553, 731 402 996 

E-mail: poradna@tyn.charita.cz  

Internetové stránky: www.tyn.charita.cz 

Kontaktní osoby: Mgr. Daniela Werbynská Laschová, ředitelka 

 

Poskytované služby 

- odborné sociální poradenství 

 

Historie  

Farní charita Týn nad Vltavou je evidovaná jako profesionální charita od roku 2004, kdy se 

začala věnovat seniorům v rámci terénní pečovatelské služby na ORP Týn nad Vltavou. Dále 

rozšířila cílovou skupinu o osoby v krizi – odborné sociální poradenství, další službou bylo 

zahájení provozu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bongo. Charita dále 

spolupracuje se sociálním odborem v projektu SOS Rodina, kde se věnuje rodinám s dětmi 

v evidenci OSPOD. Odborné sociální poradenství bylo rozšířeno do ORP Vodňany a také do 

ORP Soběslav (občanská poradna ve Veselí nad Lužnicí).  

 

 

Odborné sociální poradenství 
Náplň činnosti 

Sociální poradenství je poskytováno v občanské poradně a je určeno obyvatelům ORP 

Vodňany, kteří se nacházejí v takové životní situaci, kdy cítí, že je ohrožena jejich důstojnost, 

sociální zajištění, zdraví nebo život. Sociální poradenství je poskytováno tak, aby se klient 

lépe orientoval ve svých právech i povinnostech a aby se posílila jeho schopnost při zvládání 

životních situací. 

Občanská poradna poskytuje základní i odborné sociální poradenství.  Odborné poradenství 

obsahuje tyto základní činnosti: 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Kromě těchto základních činností poradna poskytuje doprovázení krizovou životní situací 

(krizová intervence), v  závažných případech hmotné nouze poskytuje přímou materiální 

pomoc. 

Tato ambulantní sociální služba je ve Vodňanech poskytována dva dny v týdnu, každé 

pondělí od 8:00 do 16:00 hodin a ve čtvrtek od 8:00 do 13:30 hodin. 
 

Cílová skupina  
Senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, 

oběti trestné činnosti, osoby dlouhodobě nezaměstnané. 

mailto:poradna@tyn.charita.cz


I MY, o.p.s. 

 

 

 

Adresa: tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, 392 01 Soběslav 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Telefon: 775 104 920, 775 162 898 

E-mail: imy@imypomahame.cz  

Internetové stránky: www.IMYpomahame.cz   

Kontaktní osoby: Klára Csirková, ředitelka 

 

Poskytované služby 

- raná péče 

 

Historie  

Organizace vznikla v roce 2000 jako spolek na podporu rodin dětí s postižením ze Soběslavi. 

Od roku 2006 začala poskytovat registrovanou sociální službu ranou péči v celém Jihočeském 

kraji. Od roku 2006 pro rodiny organizuje vícedenní pobyty. V současné době odborně 

pomáhá pravidelně v 70 rodinách.  

 

Raná péče 
 

Náplň činnosti 

Služba pomáhá rodinám dětí se zdravotním postižením nebo rodinám, ve kterých je vývoj dětí 

ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací  

a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti.  

Terénní službu je možné využít od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hodin. Ambulantně 

poslední čtvrtek v měsíci od 8:00 do 14:00 hodin. 

 

Cílová skupina 

Rodiny dětí s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, děti s autismem a rodiny 

dětí s opožděným či ohroženým vývojem (do 7 let). 

 

 

 

 

 

 

mailto:imy@imypomahame.cz
http://www.imypomahame.cz/


Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. 
 

 

 
Adresa: Jiráskovo nábř. 1549/10, 370 04 České Budějovice 4 

Právní forma: zapsaný úastav 

Telefon: 776 763 176 

E-mail: pomoc@ditevkrizi.cz  

Internetové stránky: www.ditevkrizi.cz 

Kontaktní osoby: Mgr. Iva Volfová 

 

Poskytované služby 

- krizová pomoc 

 

Historie  

Krizové centrum nabízí služby od r. 2003 s působností pro celý Jihočeský kraj. Původně 

vzniklo jako projekt Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od 

roku 2004 funguje jako nestátní nezisková organizace.  

 

 

Krizová pomoc 

Náplň činnosti 

Nejčastěji řešenými nepříznivými sociálními situacemi u uživatelů Krizového centra jsou: 

osobní krize, vztahová krize, rozvodová problematika, ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání, 

spory o děti, sebepoškozování dětí a mladistvých, poruchy příjmu potravy u dětí  

a mladistvých, výchovné problémy, šikana, domácí násilí, trestné činy, syndrom týraného 

dítěte, psychosomatické obtíže, syndrom zavrženého rodiče a další. 

Krizové centrum je poskytovatelem ambulantní a terénní sociální služby a současně je 

pověřené k výkonu sociálně - právní ochrany. Proto jsou pracovníci ve styku s  pracovišti 

OSPOD a soudců rozhodujících v opatrovnických řízeních, s ordinacemi klinických 

psychologů a pedopsychiatrů, s psychiatrickým oddělením Nemocnice České Budějovice, 

s psychiatrickými léčebnami a s Dětským diagnostickým ústavem Homole. 

Krizové centrum lze využít pro ambulantní službu a to v pondělí a úterý od 8:00 do 16:00 

hodin, ve středu od 8:00 do 18:00 hodin a ve čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00 hodin. 

V urgentních případech, které nesnesou odkladu, mohou klienti využít bezplatné nonstop 

telefonické linky při Středisku pro rodinu a mezilidské vztahy na tel. čísle 383 313 030. 

 

Cílová skupina 

Osoby v krizi 

 

 

 

mailto:pomoc@ditevkrizi.cz


PREVENT 99 z.ú. 

 

 
Adresa: Jiráskova 116, 389 01 Vodňany (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)  

   Nová 2026/14, 370 01 České Budějovice 1 (terénní programy)     

Právní forma: zapsaný ústav 

Telefon: 725 456 750, 601 539 723 (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 

  728 469 494, 602 570 366 (terénní programy) 

E-mail:          sas@prevent99.cz 

                       js@prevent99.cz   

Internetové stránky: www.prevent99.cz 

Kontaktní osoby: Bc. Zuzana Rysová, vedoucí zařízení (sociálně aktivizační služby pro      

                                 rodiny s dětmi) 

                                Bc. Kamil Podzimek, vedoucí zařízení (terénní programy) 

 

Poskytované služby 

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

- terénní programy 

 

Historie  

PREVENT 99 z.ú. působí v Jihočeském kraji od roku 1999 a to zejména v rámci práce 

s dětmi a mládeží (sociální a jiné odborné služby pro děti a mládež), 

v oboru adiktologie (poskytuje sociální a terapeutické služby lidem ohroženým závislostmi) 

a vzdělávacích aktivit (pořádání konferencí, vzdělávacích kurzů a seminářů pro adiktology, 

sociální pracovníky, pedagogy atd.). 

Od roku 2013 zaměřujeme svoji činnost také na podporu pěstounských rodin a rozvíjíme práci 

s dobrovolníky. Od roku 2016 nabízíme podporu a pomoc rodinám, které se ocitly v obtížné 

situaci ohrožující vývoj a prospívání jejich dětí. Usilujeme také o rozvoj kvalitní náhradní 

rodinné péče. 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 

Náplň činnost 

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT nabízí od začátku roku 2019 podporu a pomoc rodinám 

z Vodňanska, které se dostaly do obtížné životní situace. 

Obracet se na ni mohou rodiče, kteří řeší potíže s péčí a výchovou dítěte, s komunikací 

v rodině, se zvládáním školních povinností dětí, s bydlením, s dlouhodobou nezaměstnaností, 

s dluhy apod. 

Součástí služby je také doprovod na úřady, do školy či do jiných institucí. Sociální pracovníci 

svým klientům pomáhají při obtížích v kontaktu se státní správou, ale poradí i s vyplněním 

různých formulářů nebo žádostí o dávky. Nejčastěji jsou služby poskytovány terénní formou 

v předem domluveném čase, tedy přímo v domácnostech klientů nebo dle domluvy na půdě 

škol, úřadů či jiných institucí. 

mailto:sas@prevent99.cz
mailto:js@prevent99.cz
http://www.prevent99.cz/


 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Provozní doba kanceláře na adrese Vodňany, Jiráskova 116 je každé úterý od 9:00 do 13:00 

hodin, v terénu jsou služby poskytovány objednaným klientům v pondělí od 13:00 do 17:00 

hodin, úterý od 13:00 do 17:00 hodin a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin. 

 

Cílová skupina 

Rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. 

 

Terénní program 
Náplň činnosti 

Prostřednictvím této služby se snižují a omezují rizika spojená s užíváním drog v populaci 

uživatelů drog a široké veřejnosti. Cílem služby bude nadále snižovat negativní dopady 

spojené s užíváním návykových látek (zdravotní a sociální stabilizace klienta, snižování 

rizikového chování, motivace ke změně životního stylu) a chránit veřejné zdraví (bezpečná 

likvidace injekčního materiálu, informování veřejnosti, snížení výskytu infekčních chorob). 

Terénní program směřuje činnost i k dětem a mládeži ohroženými užíváním návykových látek 

(včetně alkoholu a nikotinu) s cílem informovat o nebezpečnosti a rizicích užívání těchto 

látek. 

Služba je poskytována terénní formou každé pondělí od 15:30 do 17,30 hodin. 

 

Cílová skupina 

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. 

 

 

 

Společnost pro ranou péči, 

pobočka České Budějovice 

 

 
 

Adresa: Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice 1 

Právní forma: pobočný spolek 

Telefon: 385 520 088, 777 234 032 

E-mail: budejovice@ranapece.cz  

Internetové stránky: www.ranapece.cz 

Kontaktní osoby: Mgr. Jana Tušlová, ředitelka pobočky 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1449127227461_97&706f=25b626d0befb6e29
mailto:budejovice@ranapece.cz


Poskytované služby 

- raná péče 

Historie  

Již 25 let poskytujeme služby rané péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným 

postižením a dětí s ohroženým vývojem zrakového vnímání v důsledku zdravotního stavu od 

narození do sedmi let.  Profesionální programy rané péče jsme v 90. letech koncipovali  

v souladu s trendy a zkušenostmi a s podporou ze zahraničí. Směřovali jsme je rovnou  

k sociálnímu začlenění rodiny, jako činnosti podporující dítě s postižením i celou rodinu, jako 

terénní službu poskytovanou doma, v přirozeném prostředí dítěte a rodiny. Ve spolupráci 

rodičů a odborníků z oblasti speciální pedagogiky, sociální práce a zdravotnictví se rozvíjela 

procesionální raná péče, zřizovaná novými nestátními neziskovými organizacemi. Raná péče 

tak začala plnit svoji roli prevence umisťování dětí s postižením mimo rodinu do 

institucionální péče. 

V roce 2006 došlo k organickému ukotvení rané péče jako sociální služby pro rodiny dětí  

s postižením, završeném Zákonem 108/2006 ve znění pozdějších předpisů: „…Raná péče je 

terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům 

dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 

nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje 

dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby...“ Zákonné ukotvení rané péče umožňuje dosud 

realizovat ranou péči podle výchozích hodnot, na kterých raná péče vznikla – terénní služba 

domů, poskytovaná v přirozeném prostředí, podpora celé rodině, profesionální odborná 

pomoc podle standardů, pomoc včas, hrazená z veřejných prostředků rodinám, které o ní 

požádají. Cílem je kompetentní rodina a minimalizace důsledků postižení na vývoj dítěte  

a jeho sociální začlenění. 

 

Raná péče 

 

Náplň činnosti 

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice je jediným poskytovatelem rané péče 

pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v Jihočeském kraji. 

Služba rané péče je poskytována ambulantně v sídle pobočky v Českých Budějovicích, 

terénní služba je poskytována v domácnostech klientů (uživatelů).  

Terénní služba zajišťuje v pracovní dny mezi 7:00 až 19::00 hodin: 

- 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 pro zájemce/uživatele zajišťuje v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin 

- konzultace na pracovišti s kmenovým poradcem – komplexní podpora vývoje dítěte  

a podpora rodiny, 

- konzultace týkající se stimulace zraku dítěte, 

- konzultace s psychologem – externí odborník, dle potřeb rodiny, 

- setkání rodičů, 

- semináře pro rodiče. 

 

Cílová skupina 

Osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením (do 7 let). 



MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY 
 

Adresa: Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany 

Telefon: 383 379 150 – vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství 

Webové stránky: www.vodnany.eu  

E-mail: muvod@muvodnany.cz 

Úřední hodiny:  

Pondělí: 8:00 – 17:00 

Úterý:    8:00 – 15:30 

Středa:   8:00 – 17:00 

Čtvrtek: 8:00 – 15,30 

Pátek:    8:00 – 12,30 

 

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany 
 

V oblasti sociálních věcí a zdravotnictví odbor zajišťuje: 

 

1. Sociálně-právní ochranu dětí: 

- ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 

- ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jmění, 

- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, 

- zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo 

dočasně vychováváno ve vlastní rodině, 

- péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené sociálně 

rizikovým chováním. 

 

2. Sociální intervenci: 

- zajišťování informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb, 

- poskytování bezplatné poradenské činnosti v sociálních záležitostech, 

- poskytování a zprostředkování pomoci občanům v obtížných životních situacích, 

- poskytování a zprostředkování pomoci osobách propuštěným z výkonu trestu odnětí 

svobody, závislým na alkoholu či jiných nátkových látkách, lidem žijícím 

nedůstojným způsobem života. 

 

3. Ostatní činnosti: 

- výkon veřejného opatrovnictví, 

- zajišťuje komunitní sociální práci v rámci Komunitního centra Újezd – Hvožďany,  

- zabezpečuje vydávání parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu 

těžce zdravotně postiženou (O 7), 

- zajištění úkonů na poli protidrogové politiky, 

- plní roli romského poradce, 

- podílí se na komunitním plánování sociálních služeb, 

- vydávání receptů a žádanek s modrým pruhem, 

- zajišťování činnosti komise sociální a zdravotní a komise pro sociálně-právní ochranu 

dětí, 

- vedení agendy programových dotací na podporu sociálních a navazujících služeb, 

- projednávání přestupků na úseku sociálních věcí a sociálně-právní ochrany dětí,  

- ustanovování zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, 

- přijímání žádostí do Domu s pečovatelskou službou, Elektrárenská 32, Vodňany. 

http://www.vodnany.eu/
mailto:muvod@muvodnany.cz


 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


