
1 
 

 

 
 
 
 
 

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A 

DOPROVODNÝCH SLUŽEB NA PÍSECKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni projektu „Plánování sociálních 

služeb v Jihočeském kraji II“ - 8. část: obec s rozšířenou působností Písek 

 

 

 

 

OBSAH: 

SENIOŘI........................................................................................... 4 

RODINY S DĚTMI............................................................................. 12 

OSOBY V KRIZI................................................................................. 14 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM............................................ 19 

DOPROVODNÉ SLUŽBY.................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Centrální linky  

Centrální tísňová linka (policie, záchranná služba, hasiči) 112  

Hasiči 155  

Zdravotnická záchranná služba 155  

Policie ČR 158  

Městská policie 156  

Prachatice 388 310 106  

 

Linky důvěry, pomoci  

Linka bezpečí 800 155 555  
pro děti a dospívající v obtížné životní situaci (mládež do 18 let a studenti)  

Telefonická pomoc dětem – linka bezpečí 116 111  

Linka vzkaz domů 800 111 113  

pro děti a mládež na útěku či vyhozené  

Rodičovská linka 840 111 234  
rodinné a výchovné poradenství pro rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny, pedagogy  

Bílý kruh bezpečí – Pomoc obětem kriminality 257 317 110  

Bílý kruh bezpečí – Pomoc obětem domácího násilí 251 511 313  

Linka seniorů 800 200 007  

Senior telefon ŽIVOTa 90 - telefonická krizová pomoc 800 157 157 

Linka AIDS pomoci 800 800 980  

Linka důvěry – Prachatice 388 310 147 
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SENIOŘI 

Název poskytovatele 
Domácí hospic Athelas - středisko Diakonie a misie Církve 
československé husitské 

Druh poskytované služby Odborné sociální poradenství 

Kontaktní adresa Budějovická 204/13, 397 01 Písek 

Telefon 774 858 487 

e-mail kontakt@hospic-pisek.cz 

web www.hospic-pisek.cz 

Náplň činnosti 
 

Poskytujeme odborné informace, podporu a doprovázení v době 

vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění, pomáháme 

vyrovnat se se ztrátou a v nelehké době po úmrtí blízkého člověka.  

Druh poskytované služby Osobní asistence 

Kontaktní adresa Budějovická 204/13, 397 01 Písek  

Telefon 774 858 487 

e-mail kontakt@hospic-pisek.cz 

web www.hospic-pisek.cz 

Náplň činnosti 
 

Podporujeme soběstačnost a samostatnost člověka v jeho vlastním 
prostředí, pomáháme mu žít běžným životem, vycházíme z jeho 
individuálních potřeb a přání. Služba je určena osobám, které mají 
z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění, nebo věku, 
sníženou soběstačnost a vyžadují tak péči další osoby. 

Druh poskytované služby Odlehčovací služba 

Kontaktní adresa Budějovická 204/13, 397 01 Písek 

Telefon 774 858 487 

e-mail kontakt@hospic-pisek.cz 

web www.hospic-pisek.cz 

Náplň činnosti 
 

Poskytujeme potřebnou podporu a pomoc lidem se sníženou 
soběstačností a sebeobsluhou, o které je pečováno v jejich domácím 
prostředí, a to tím, že na určitý čas převezmou péči o jejich životní 
potřeby kvalifikovaní pracovníci odlehčovací služby. Rodinným 
pečujícím tak umožní čas na potřebný odpočinek a prostor pro volný čas 
a vyřízení potřebných záležitostí. 

Druh poskytované služby Terénní hospicová péče 

Kontaktní adresa Budějovická 204/13, 397 01 Písek 

Telefon 774 858 487 

e-mail kontakt@hospic-pisek.cz 

web www.hospic-pisek.cz 

Náplň činnosti 
 

Zajišťujeme kvalifikovanou pomoc nemocným s pokročilým 
onkologickým onemocněním a umírajícím v terminálním stádiu nemoci. 
Za nejdůležitější považujeme lepší zvládání bolesti, dalších průvodních 
jevů terminálních stádií onemocnění a prožití posledních dnů lidského 
života v domácím prostředí se svými blízkými. Otevíráme prostor pro 
důstojné doprovázení člověka na jeho poslední životní cestě. Hospicová 
péče se snaží o zmírnění tělesného i duševního strádání, zachování 
pacientovo důstojnosti a poskytnutí podpory celé rodině nejen v období 
umírání nemocného, ale i po jeho úmrtí. 
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Název poskytovatele 
Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku 
 

Druh poskytované služby Domov pro seniory - Domovinka 

Kontaktní adresa Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01 Písek 

Telefon 
382 219 057 – ústředna 
382 211 454 – sociální pracovník 
382 219 122 - ředitel 

e-mail domovproseniory@diakoniepisek.cz 

web www.diakoniepisek.cz  

Náplň činnosti 
Nepřetržitá odborná služba domova pro seniory, pro osoby starší 60 
let, kteří vyžadují stálou péči a z různých důvodů nemohou dále žít ve 
svém domácím prostředí - péče na 34 lůžkách. 

Druh poskytované služby Domov se zvláštním režimem - Vážka 

Kontaktní adresa Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01 Písek 

Telefon 
382 219 057 – ústředna 
382 211 454 – sociální pracovník 
382 219 122 - ředitel 

e-mail vazka@diakoniepisek.cz 

web www.diakoniepisek.cz  

Náplň činnosti 
- nepřetržitá péče o ženy nad 50 let s Alzheimerovou chorobou nebo 
jinými formami demence, péče na 7 lůžkách 

Druh poskytované služby Pečovatelské služby 

Kontaktní adresa Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01 Písek 

Telefon 
382 219 057 – ústředna 
382 211 454 – sociální pracovník  
382 219 122 - ředitel 

e-mail teren@diakoniepisek.cz 

web www.diakoniepisek.cz  

Náplň činnosti 

- terénní pečovatelská a ošetřovatelská služba v domácnostech klientů 
v Písku 
- pečovatelská služba je poskytována v rozsahu úkonů v rámci smlouvy 
jedná se o pomoc při osobní hygieně a péči o tělo, pomoc při oblékání, 
pomoc se zajištěním chodu domácnosti – úklid, praní prádla apod., 
pomoc s doprovodem k lékaři, donáška nebo příprava stravy a pomoc 
při podání stravy a další. Ošetřovatelská péče je poskytována dle 
indikace ošetřujícího lékaře, nejčastěji odběry, převazy, podání léků, 
aplikace injekcí apod. 

 

Název poskytovatele 
Domicil aktivních seniorů, o. p. s. 

 

Druh poskytované služby Domov se zvláštním režimem 

Kontaktní adresa Olešná 8, 398 43 Bernartice u Milevska 

Telefon 
382 210 336 
602 302 604 

e-mail domicilsenioru@email.cz  

web www.domicilaktivnichsenioru.cz   

Náplň činnosti 
 

- služby jsou jmenovitě určeny osobám se stařeckou, Alzheimerovou 
demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z 

mailto:domovproseniory@diakoniepisek.cz
http://www.diakoniepisek.cz/
mailto:vazka@diakoniepisek.cz
http://www.diakoniepisek.cz/
mailto:teren@diakoniepisek.cz
http://www.diakoniepisek.cz/
mailto:domicilsenioru@email.cz
http://www.domicilaktivnichsenioru.cz/
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důvodu těchto onemocnění a jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby 

 

Název poskytovatele 
Domov pro seniory Světlo  
 

Druh poskytované služby Domov pro seniory  

Kontaktní adresa Drhovle 44, 397 01 Písek 

Telefon 382 789 611 

e-mail 
reditelka@dps-svetlo.cz 
sekretariat@dps-svetlo.cz   
social@dps-svetlo.cz  

web www.dps-svetlo.cz  

Náplň činnosti 
 

Posláním Domova pro seniory SVĚTLO v Drhovli je poskytování sociální 
a ošetřovatelské péče seniorům, kteří potřebují k zajištění svých potřeb 
pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém 
domácím prostředí.  

Druh poskytované služby Domov pro seniory  

Kontaktní adresa Karla Čapka 2549, 397 01 Písek 

Telefon 382 789 611 

e-mail 
reditelka@dps-svetlo.cz 
sekretariat@dps-svetlo.cz   
social@dps-svetlo.cz  

web www.dps-svetlo.cz  

Náplň činnosti 
 

Posláním Domova pro seniory SVĚTLO, pobočka Písek, který se nachází 
poblíž centra města Písku, je poskytování sociální a ošetřovatelské péče 
seniorům, kteří potřebují k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické 
osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí.  

Druh poskytované služby Domov se zvláštním režimem  

Kontaktní adresa Drhovle 44, 397 01 Písek 

Telefon 382 789 611 

e-mail 
reditelka@dps-svetlo.cz 
sekretariat@dps-svetlo.cz   
social@dps-svetlo.cz  

web www.dps-svetlo.cz  

Náplň činnosti 
 

Posláním Domova se zvláštním režimem SVĚTLO v Drhovli je 
poskytování sociální a ošetřovatelské péče seniorům, kteří z důvodů 
chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy choroby, stařecké 
nebo jiné demence potřebují k zajištění svých potřeb zvýšenou péči jiné 
fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím 
prostředí.  

 

Název poskytovatele 
MESADA, z.  s. 

 

Druh poskytované služby Osobní asistence 

Kontaktní adresa nábřeží 1.máje 2518, 397 01 Písek 

Telefon 
608 860 030 
724 057 926 

e-mail pisek@mesada.eu   

web www.mesada.eu  

mailto:reditelka@dps-svetlo.cz
mailto:sekretariat@dps-svetlo.cz
mailto:social@dps-svetlo.cz
http://www.dps-svetlo.cz/
mailto:reditelka@dps-svetlo.cz
mailto:sekretariat@dps-svetlo.cz
mailto:social@dps-svetlo.cz
http://www.dps-svetlo.cz/
mailto:reditelka@dps-svetlo.cz
mailto:sekretariat@dps-svetlo.cz
mailto:social@dps-svetlo.cz
http://www.dps-svetlo.cz/
mailto:pisek@mesada.eu
http://www.mesada.eu/
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Náplň činnosti 
 

Podpora osob 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 běžným pro jejich 
vrstevníky bez onemocnění nebo zdravotního postižení. 

 

Název poskytovatele 
Město Protivín 

 

Druh poskytované služby Pečovatelská služba 

Kontaktní adresa Masarykovo nám. 21, 398 11 Protivín 

Telefon 
382 203 361 
775 862 900 

e-mail cvrckova@muprotivin.cz   

web www.muprotivin.cz  

Náplň činnosti Pečovatelská služba 

 

Název poskytovatele 
Městské středisko sociálních služeb 
 

Druh poskytované služby Pečovatelská služba 

Kontaktní adresa nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek 

Telefon 
382 213 974  
721 400 030 

e-mail 
info@pspisek.cz 
lenka.pekarkova@pspisek.cz 

web www.pspisek.cz  

Náplň činnosti 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro  
    osobní hygienu  
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti  
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Druh poskytované služby 

Osobní asistence 
a)    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b)   pomoc při osobní hygieně, 
c)   pomoc při zajištění stravy, 
d)   pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při    
       obstarávání osobních záležitostí. 

Kontaktní adresa nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek 

Telefon 
382 213 974  
721 400 030 

e-mail 
info@pspisek.cz 
lenka.pekarkova@pspisek.cz 

web www.pspisek.cz  

Náplň činnosti  

Druh poskytované služby Noclehárna 

Kontaktní adresa Sedláčkova 450, 397 01 Písek 

Telefon 382 213 974  

mailto:cvrckova@muprotivin.cz
http://www.muprotivin.cz/
mailto:info@pspisek.cz
http://www.pspisek.cz/
mailto:info@pspisek.cz
http://www.pspisek.cz/
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734 693 478 

e-mail 
info@pspisek.cz 
libor.sechovec@pspisek.cz 

web www.pspisek.cz  

Náplň činnosti 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu: 
1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny, 
2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla, 
 
b) poskytnutí přenocování: 
1. přenocování, 
2. úklid, výměna ložního prádla. 

Druh poskytované služby Sociálně aktivizační služba pro seniory a zdravotně postižené 

Kontaktní adresa nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek 

Telefon 
382 213 974  
730 172 847 

e-mail 
info@pspisek.cz 
lipova@pspisek.cz 

web www.pspisek.cz  

Náplň činnosti 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, 

b) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, 
jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob, 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí: 

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 
oprávněných zájmů, 

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

 

Název poskytovatele 
Nemocnice Písek, a. s. 

 

Druh poskytované služby 
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče 

Kontaktní adresa Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 397 01 Písek 

Telefon 
Na oddělení sociálních lůžek:  382 772 621-2 

Primář oddělení: 382 772 620,610 

e-mail kajtmanova@nemopisek.cz 

web www.nemopisek.cz 

Náplň činnosti 
 

Poskytování pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují 
lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou 
schopni obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto 
propuštěni ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je 
zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, nebo 
zajištěno poskytování terénních či ambulantních sociálních služeb 
anebo sociálních služeb v zařízení sociální péče. 

 

mailto:info@pspisek.cz
http://www.pspisek.cz/
mailto:info@pspisek.cz
http://www.pspisek.cz/
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Název poskytovatele 
Oblastní charita Písek  
 

Druh poskytované služby 
Pečovatelská služba poskytovaná dle zákona 108/2006 Sb., o 
sociálních službách 

Kontaktní adresa 
Oblastní charita Písek, Charitní pečovatelská služba, Bakaláře 43/6, 
397 01 Písek 

Telefon 
382 210 364, 731 598 977 sociální pracovnice 
382 214 828 vedoucí pracovnice 

e-mail pecovatelka.charitapi@seznam.cz 

web http://pisek.charita.cz 

Náplň činnosti 
 

Pečovatelská služba je určena pro osoby se sníženou soběstačností z 
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a 
zároveň pro osoby starší 18 let, které chtějí prožívat svůj běžný život 
v domácím prostředí, bez nutnosti hospitalizace či umístění 
v pobytovém zařízení sociálních služeb. 

Jedná se o službu terénní, která je poskytována v přirozeném prostředí 
klientů (v jejich domovech) na území města Písek a obcí ORP Písek. 
Provozní doba služby je každý den od 7:30 – 22:00 hod., včetně víkendů 
a státem uznaných svátků.  

Pečovatelská služba pečuje jak o osobu, tak i domácnost klienta a 
zároveň mu umožňuje zachovat vazby se společností. Tohoto služba 
dosahuje poskytováním následujících činností: 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 je poskytována za úhradu. Aktuální ceník služby je volně 
dostupný na webových stránkách organizace. Máte-li zájem o činnosti 
pečovatelské služby, kontaktujte sociální pracovnici služby a domluvte 
si s ní osobní konzultaci nebo navštivte webové stránky, kde najdete 
žádost o poskytování služby. Vyplněnou žádost zašlete poštou nebo 
emailem.  

 

Název poskytovatele 
PORSL s.r.o. se sídlem Čtyřkolská 446, 251 67 Pyšely 
Zřizovatel a provozovatel Domova RAKOVICE 

Druh poskytované služby Domov se zvláštním režimem 

Kontaktní adresa Domov RAKOVICE, Rakovice 32, 398 04 Čimelice, okr. Písek 

Telefon 725 606 030 

e-mail reditelka@domovrakovice.cz 

web http://domovrakovice.cz/ 

Náplň činnosti 
 

Posláním Domova je poskytovat sociální služby osobám, které se ocitli v 
nepříznivé sociální situaci v důsledku zhoršeného zdravotního stavu a 
tyto služby poskytovat denně nepřetržitě po celý rok. 

 

mailto:reditelka@domovrakovice.cz
http://domovrakovice.cz/
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Název poskytovatele 
Premium Business s.r.o., 

provozovatel domova se zvláštním režimem Pomněnka 
Protivín 

Druh poskytované služby Domov se zvláštním režimem 

Kontaktní adresa Ve Školce 839, 398 11 Protivín 

Telefon 778 065 157 

e-mail socialni@pomnenkaprotivin.cz 

web www.pomnenkaprotivin.cz 

Náplň činnosti 

Posláním Domova Pomněnka Protivín je poskytování sociálních služeb 
seniorům, kteří z důvodu chronického duševního onemocnění, 
Alzheimerovy choroby nebo jiného druhu demence potřebují 
k zajištění péče o svou osobu pomoc jiných osob a to 24 hodin denně 

 

Název poskytovatele 
PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, z.s. 
 

Druh poskytované 
služby 

Pečovatelská služba 

Kontaktní adresa Mírová 146, Protivín 398 11 

Telefon 382 252 700, 776144696 

e-mail sedmikráska.protivin@seznam.cz 

web www.sedmikraskaprotivin.cz 

Náplň činnosti 
 

Poskytování terénní pečovatelské služby v Protivíně a přilehlých obcích 

 

Název poskytovatele 
SENIORSKÝ DŮM PÍSEK a.s. 
 

Druh poskytované služby Domov pro seniory 

Kontaktní adresa Čelakovského 8, 397 01 Písek 

Telefon 382 201 730 

e-mail info@seniorskydum.cz 

web www.seniorskydum.cz  

Náplň činnosti 
- ubytování v příjemném prostředí, jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje 
- celodenní zdravotní a ošetřovatelská péče 
– rehabilitační péče 

Druh poskytované služby Pečovatelská služba 

Kontaktní adresa Čelakovského 8, 397 01 Písek 

Telefon 382 201 730 

e-mail info@seniorskydum.cz 

web www.seniorskydum.cz  

Náplň činnosti 

- 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 
- bezplatné sociální poradenství 

 

mailto:info@seniorskydum.cz
http://www.seniorskydum.cz/
mailto:info@seniorskydum.cz
http://www.seniorskydum.cz/
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Název poskytovatele 
Seniorský klub Písek o.p.s. 
 

Druh poskytované služby Pečovatelská služba 

Kontaktní adresa Čelakovského 8, 397 01 Písek 

Telefon 
382 201 731 
737 242 914 

e-mail seniorskyklub@seniorskydum.cz 

web www.senecura.cz 

Náplň činnosti 

- 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 
- bezplatné sociální poradenství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:seniorskyklub@seniorskydum.cz
http://www.senecura.cz/
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RODINY S DĚTMI 

Název poskytovatele 
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. 
 

Druh poskytované služby Program podpory pěstounských rodin 

Kontaktní adresa Husovo náměstí 2, 397 01 Písek;  

Telefon 382 211 300 

e-mail info@arkada-pisek.cz,  

web www.arkadacentrum.cz  

Náplň činnosti 
 

- v rámci programu doprovázíme náhradní rodiny, společně řešíme 
aktuální otázky rodiny v oblasti vzájemných vztahů, prospívání ve škole, 
trávení volného času aj. s důrazem na zdravý vývoj dítěte v náhradní 
rodině 

Druh poskytované služby Pomoc ohroženým dětem ve spolupráci s orgány SPOD 

Kontaktní adresa Husovo náměstí 2, 397 01 Písek;  

Telefon 382 211 300 

e-mail info@arkada-pisek.cz,  

web www.arkadacentrum.cz  

Náplň činnosti 
 

- služba poskytuje poradenství rodičům v rozvodových a rozchodových 
konfliktech, součástí práce mohou být i asistovaná setkání určená těm 
rodinám, ve kterých nedochází k pravidelnému či bezpečnému 
kontaktu dítěte s jedním z rodičů 

 

Název poskytovatele 
NADĚJE, středisko Nábřeží 

 

Druh poskytované služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov 

Kontaktní adresa nábřeží 1. máje 1401, 397 01 Písek 

Telefon 
775 889 706 – vedoucí střediska 
382 210 117 – na středisko 
608 729 630 – sociální pracovnice 

e-mail 
vednabrezi.pisek@nadeje.cz – vedoucí střediska 
nabrezi.pisek@nadeje.cz – sociální pracovnice NZDM Ostrov 

web https://www.nadeje.cz/pisek/nabrezi_nzdm_ostrov 

Náplň činnosti 
 

- činnost je určena pro děti a mládež ve věku 6 - 26 let ohrožené 
sociálním vyloučením  
- podpora vzdělanosti formou mimoškolní přípravy 
- volnočasové aktivity 
- poradenství  
- pomoc a podpora při smysluplném využití volného času dětí a 
mládeže i mimo NZDM 

Název poskytovatele 
          NADĚJE, středisko Svatoplukova 
 

Druh poskytované služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Kontaktní adresa Svatoplukova ulice 211, 397 01 Písek 

Telefon 
736 772 321 – vedoucí střediska 
382 270 107 – na středisko 
775 889 705 – sociální pracovnice 

e-mail 
socsvato.pisek@nadeje.cz  - poradna 
klubsvato.pisek@nadeje.cz – klub děti 

mailto:info@arkada-pisek.cz
http://www.arkadacentrum.cz/
mailto:info@arkada-pisek.cz
http://www.arkadacentrum.cz/
mailto:vednabrezi.pisek@nadeje.cz
mailto:nabrezi.pisek@nadeje.cz
https://www.nadeje.cz/pisek/nabrezi_nzdm_ostrov
mailto:socsvato.pisek@nadeje.cz
mailto:klubsvato.pisek@nadeje.cz
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web www.nadeje.cz/pisek/stredisko_svatoplukova  

Náplň činnosti 
 

- sociální poradenství pro dospělé 
- předškolní klub pro děti od 3-7 let 
- klub pro školní děti  
- doučování, volnočasové aktivity  
- pomoc rodinám ohroženým sociálním vyloučením s řešením 
základních životních problémů  
- bydlení, zaměstnání, vzdělání, zadluženost apod. 

Název poskytovatele            NADĚJE, středisko Svatoplukova 

Druh poskytované služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov - Svatoplukova 

Kontaktní adresa nábřeží 1. máje 1401, 397 01 Písek 

Telefon 775 889 706 – vedoucí střediska 

e-mail 
vednabrezi.pisek@nadeje.cz – vedoucí střediska 
nzdmsvato.pisek@nadeje.cz  – sociální pracovník NZDM Ostrov 

web www.nadeje.cz/pisek/svatoplukova_nzdm_ostrov 

Náplň činnosti 
 

- činnost je určena pro děti a mládež ve věku 6 - 26 let ohrožené 
sociálním vyloučením  
- podpora vzdělanosti formou mimoškolní přípravy 
- volnočasové aktivity 
- poradenství  
- pomoc a podpora při smysluplném využití volného času dětí a 
mládeže i mimo NZDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vednabrezi.pisek@nadeje.cz
mailto:nzdmsvato.pisek@nadeje.cz
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OSOBY V KRIZI 

Název poskytovatele 
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú. 
 

Druh poskytované služby Krizové centrum 

Kontaktní adresa Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek;  

Telefon 382 211 300 

e-mail info@arkada-pisek.cz                                                                                         

web www.arkadacentrum.cz  

Náplň činnosti 
 

- poskytuje včasnou krátkodobou pomoc lidem, kteří se potýkají např. 
s konflikty v rodině (těžký rozvod, výchovné problémy, existenční 
starosti), domácím násilím, procházejí psychickou krizí apod. 

Druh poskytované služby Program následné péče  

Kontaktní adresa Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek;  

Telefon 382 211 300 

e-mail info@arkada-pisek.cz                                                                                         

web www.arkadacentrum.cz  

Náplň činnosti 
 

- pomáhá lidem starším 16 let, kteří absolvovali ústavní či ambulantní 
léčbu udržet abstinenci, předejít relapsu a rozvíjet dovednosti pro 
začlenění do společnosti 

Druh poskytované služby Kontaktní centrum  

Kontaktní adresa Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek;  

Telefon 775 588 533 

e-mail kacko@arkada-pisek.cz 

web www.arkadacentrum.cz  

Náplň činnosti 
 

- poskytuje anonymní a bezplatné služby uživatelům drog, cílem je  
 minimalizace zdravotních a sociálních rizik plynoucích ze zneužívání 
návykových látek 

Druh poskytované služby Terénní programy 

Kontaktní adresa Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek; 

Telefon 775 588 533 

E - mail kacko@arkada-pisek.cz 

web www.arkadacentrum.cz 

Náplň činnosti 
- poskytuje anonymní a bezplatné služby uživatelům drog, cílem je  
 minimalizace zdravotních a sociálních rizik plynoucích ze zneužívání 
návykových látek 

 

Název poskytovatele 
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 

 

Druh poskytované služby Terénní program  

Kontaktní adresa Česká 20, 370 01 České Budějovice 

Telefon 
775 133 133 – vedoucí   
777 180 188 – sociální pracovnice 

e-mail budejovicko@rozkosbezrizika.cz  

web www.rozkosbezrizika.cz  

Náplň činnosti 
 

Nabízíme sociální, zdravotní a terapeutické služby pro sexuální 
pracovnice. Sociální poradenství pro ženy pracující v sexbyznysu, dále 
pro ženy, které zvažují vstoupit do sexbyznysu.  
Dále: 

mailto:info@arkada-pisek.cz
http://www.arkadacentrum.cz/
mailto:info@arkada-pisek.cz
http://www.arkadacentrum.cz/
mailto:kacko@arkada-pisek.cz
http://www.arkadacentrum.cz/
mailto:kacko@arkada-pisek.cz
http://www.arkadacentrum.cz/
mailto:budejovicko@rozkosbezrizika.cz
http://www.rozkosbezrizika.cz/
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▪ pomoc v krizi 
▪ dluhové a právní poradenství 
▪ bezplatná terapie 
▪ zdravotní služby – zdarma vyšetření na pohlavně přenosné 

infekce (HIV, syfilis, kapavka, chlamydie, hepatitidy aj.) 
▪ služby pro veřejnost – testování na pohlavně přenosné infekce 

(HIV, syfilis, hepatitida C). 

Druh poskytované služby Odborné sociální poradenství  

Kontaktní adresa Česká 20, 370 01 České Budějovice 

Telefon 
775 133 133 – vedoucí   
777 180 188 – sociální pracovnice 

e-mail budejovicko@rozkosbezrizika.cz  

web www.rozkosbezrizika.cz  

Náplň činnosti 
 

Nabízíme sociální, zdravotní a terapeutické služby pro sexuální 
pracovnice. Sociální poradenství pro ženy pracující v sexbyznysu, dále 
pro ženy, které zvažují vstoupit do sexbyznysu.  
Dále: 

▪ pomoc v krizi 
▪ dluhové a právní poradenství 
▪ bezplatná terapie 
▪ zdravotní služby – zdarma vyšetření na pohlavně přenosné 

infekce (HIV, syfilis, kapavka, chlamydie, hepatitidy aj.) 
služby pro veřejnost – testování na pohlavně přenosné infekce (HIV, 
syfilis, hepatitida C). 

 

Název poskytovatele 
NADĚJE, středisko Purkratice 

 

Druh poskytované služby Terénní program 

Kontaktní adresa Ke Statku 1, 397 01 Písek 

Telefon 
736 772 321 – vedoucí střediska 
382 270 056 – na středisko 
777 470 947 – sociální pracovník 

e-mail 
socpurk.pisek@nadeje.cz – sociální pracovník  
klubpurk.pisek@nadeje.cz – klub pro děti 

web www.nadeje.cz/pisek/stredisko_purkratice 

Náplň činnosti 
 

- sociální poradenství rodinám nebo jednotlivcům se sociálním    
   vyloučením 
- řešení problematiky dluhů, bydlení, zaměstnání, vzdělávání apod. 
- předškolní klub pro děti 3 - 7 let  
- odpolední klub pro školní děti – doučování, volnočasové aktivity 
Ve středisku v Purkraticích poskytujeme také možnost ubytování pro 
rodiny nebo osoby v tíživé sociální situaci (trvalý pobyt Písek). 

Název poskytovatele     NADĚJE, středisko U Sadů 

Druh poskytované služby Terénní program 

Kontaktní adresa Fügnerovo náměstí 48/14, 397 01 Písek 

Telefon 
736 772 321 – vedoucí střediska 
380 602 081 – na středisko 
775 889 704, 773 070 589 – sociální pracovník 

e-mail teren.pisek@nadeje.cz nemo- poradna 

web www.nadeje.cz/pisek/stredisko_u_sadu 

mailto:budejovicko@rozkosbezrizika.cz
http://www.rozkosbezrizika.cz/
mailto:socpurk.pisek@nadeje.cz
mailto:klubpurk.pisek@nadeje.cz
mailto:teren.pisek@nadeje.cz
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Náplň činnosti 
 

- sociální poradenství  
- doprovázení na úřady a instituce (jednání v zájmu klienta služby) 
- návštěvy klientů služeb, rodin v terénu, vyhledávání osob ohrožených 
ztrátou bydlení a sociálním vyloučením  
- možnost kontaktu v kanceláři, poradenství a administrativní podpora, 
pomoc při vyhledávání informací na internetu, zpracování podkladů k 
dalším jednáním s úřady a institucemi  
- dluhové poradenství, bytová otázka, zaměstnání, rodinné vztahy, 
ochrana práv a oprávněných zájmů a vyjednávání na úřadech 

 

Název poskytovatele 
 Občanské sdružení SANANIN - terapeutická komunita Karlov 

 

Druh poskytované služby Sociální rehabilitace 

Kontaktní adresa Karlov 3, 398 04 Čimelice 

Telefon 
382 229 692 
382 229 655 
605 915 990 

e-mail karlov@ssananim.cz   

web 
www.sananim.cz  
www.drogovaporadna.cz  
www.odrogach.cz  

Náplň činnosti 
 

- léčba a sociální rehabilitace drogově závislých mladistvých a mladých 
dospělých (tj. 16 - 25 let)  
– léčba a sociální rehabilitace drogově závislých těhotných žen a 
matek s dětmi (bez omezení věku) 

Druh poskytované služby TERAPEUTICKÁ KOMUNITA KARLOV 

Kontaktní adresa Karlov 3, 398 04 Čimelice 

Telefon 
382 229 692 
382 229 655 
605 915 990 

e-mail karlov@ssananim.cz   

web 
www.sananim.cz  
www.drogovaporadna.cz  
www.odrogach.cz  

Náplň činnosti 
 

- léčba a sociální rehabilitace drogově závislých mladistvých a mladých 
dospělých (tj. 16 - 25 let)  
– léčba a sociální rehabilitace drogově závislých těhotných žen a 
matek s dětmi (bez omezení věku) 

 

Název poskytovatele 
Oblastní charita Písek 
 

Druh poskytované služby 
Odborné sociální poradenství poskytované dle zákona 108/2006 Sb., 
o sociálních službách 

Kontaktní adresa 
Oblastní charita Písek, Oblastní poradna Písek, Bakaláře 43/6, 397 01 
Písek 

Telefon 382 212 998 sociální pracovníci 

e-mail socialni.charitapi@seznam.cz 

web http://pisek.charita.cz 

mailto:karlov@ssananim.cz
http://www.sananim.cz/
http://www.drogovaporadna.cz/
http://www.odrogach.cz/
mailto:karlov@ssananim.cz
http://www.sananim.cz/
http://www.drogovaporadna.cz/
http://www.odrogach.cz/
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Náplň činnosti 
 

Odborné sociální poradenství poskytované Oblastní poradnou Písek je 

určeno osobám starším 18 let nacházejících se v krátkodobé nebo 

dlouhodobé sociální krizi (nepříznivé životní situaci).  

Poradna svou činností doplňuje činnost Úřadu práce a sociálního 

odboru města. Poradna poskytuje poradenství jak osobám zapojeným 

do běžného života společnosti, tak osobám většinovou společností 

odmítnutých. Je tedy určena i osobám dlouhodobě nezaměstnaným, 

osobám bez stálého přístřeší, osobám, kterým jiné sociální služby nebo 

veřejné instituce pomoci nemohly. Poradna poskytuje osobám jak 

poradenství, tak dlouhodobou podporu nezbytnou pro dosažení změny 

jejich životní situace.  

Činnost poradny je úzce vázána na činnost Střediska pomoci 

provozovaného Oblastní charitou Písek, které ulehčuje životní situaci 

osob v sociální krizi poskytnutím materiální pomoci (potravinová a 

věcná pomoc).  

Poradna řeší i dluhovou problematiku a finanční gramotnost osob. Má 

uzavřenou smlouvu o poskytování právních služeb a v roce 2018 usiluje 

o akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v 

oblasti oddlužení. 

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována bez úplaty od 
pondělí do pátku v dopoledních i odpoledních hodinách. 

Druh poskytované služby Středisko pomoci 

Kontaktní adresa Oblastní charita Písek, Středisko pomoci, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek 

Telefon 382 212 998 - sociální pracovnice 

e-mail stredisko.charitapi@seznam.cz 

web http://pisek.charita.cz 

Náplň činnosti 
 

Činnost Střediska pomoci je doplňující činností ke službě odborného 
sociálního poradenství poskytovaného dle zákona 108/2006 Sb., o 
sociálních službách Charitní poradnou.  

Posláním střediska pomoci je ulehčení náročných životních situací 
osobám od 16 let věku nebo jejich vyřešení. Poslání Střediska pomoci 
je naplňováno prostřednictvím sociální práce (individuální motivace), 
lektorské činnosti (skupinová motivace), materiální výpomoci či 
zprostředkování duchovní pomoci.  

Poskytnutí materiální pomoci je často prvním kontaktem pracovníka 
Střediska s osobou v sociální krizi. Jejím prostřednictvím dochází k 
ulehčení stávající životní situace materiálním zabezpečením a 
postupným vytvořením důvěrného profesionálního vztahu, který je 
vstupní branou k motivaci osoby k řešení nepříznivé životní situace. Ta 
může být řešena individuálně nebo prostřednictvím skupinových 
setkání, kdy dochází k dlouhodobé podpoře a edukaci osob v krizi. Práce 
individuální a skupinové motivace stojí na hranici s prací odborného 
sociálního poradenství, je jeho vstupní branou, ale i možností řešení 
krizové situace mimo sociální poradnu, ve skupině osob sblížených 
podobným osudem.  
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Klientelou Střediska jsou nejčastěji lidé propadávající sítem sociálních 
služeb, kteří potřebují dlouhodobou podporu, aby došlo ke změně 
jejich životních návyků, životní situace a k zapojení se do běžného života 
společnosti nebo alespoň setrvání na společensky uznatelné rovině 
bytí. 

Materiální pomoc osobám v nouzi je vydávána sociálním pracovníkem 
v určené době v prostorách Oblastní charity Písek. Materiální pomoc 
zasahuje výdej trvanlivých i netrvanlivých potravin, ošacení, 
drogistického zboží apod.  

 

Název poskytovatele 
THEIA – krizové centrum o.p.s. 
 

Druh poskytované služby 
Odborné sociální poradenství s akreditací pro poskytování služeb 
v oblasti oddlužení 

Kontaktní adresa Budovcova 207/6, 397 01 Písek 

Telefon +420 778 030 905 

e-mail pomoc@theia.cz 

web www.theia.cz 

Náplň činnosti 
 

Dluhová poradna je poskytována v rámci odborného sociálního 
poradenství a její činnost byla zahájena v červenu 2012. Reagovali jsme 
tak na stále vzrůstající počet klientů, kteří tuto službu vyhledávají. Cílem 
služby odborného sociálního poradenství 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. 

OBLASTI PORADENSTVÍ 
Zájemcům o službu nabízíme zejména poradenství související 
s otázkami v oblastech:  

• finanční a rozpočtová problematika, dluhové poradenství 

• rodina a mezilidské vztahy 

• sociální pomoc 

• diskriminace a porušování lidských práv 

• majetkoprávní vztahy, pracovně právní vztahy 
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OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Název poskytovatele 
Alzheimercentrum Prácheň o. p. s. 
 

Druh poskytované služby Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Kontaktní adresa 17. listopadu 2444, 397 01 Písek  

Telefon 773 377 010 

e-mail tesarova@alzheimercentrum.cz  

web www.alzheimercentrum.cz  

Náplň činnosti 
 

Cílem je poskytování služby, která vede k podpoře a udržení aktivního 
života a k prodloužení soběstačnosti našich uživatelů. Hlavním 
posláním je poskytování, kvalitní, individuálně zaměřené celoroční 
pobytové služby osobám, které se v důsledku svého zdravotního stavu 
ocitli v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou nejsou schopni 
překonat ve svém vlastním prostředí ani za pomoci rodiny nebo jiného 
typu sociálních služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění 
svých potřeb. 

Druh poskytované služby Denní stacionář, Domov se zvláštním režimem 

Kontaktní adresa Nádražní 506, 397 01 Písek  

Telefon 773 377 018 

e-mail stacionar.pisek@alzheimercentrum.cz  

web www.alzheimercentrum.cz  

Náplň činnosti 
 

Poskytování sociální služby, která vede k podpoře a udržení aktivního 
života a k prodloužení soběstačnosti našich uživatelů. K cílům Denního 
stacionáře a Domova se zvláštním režimem vedoucím k naplnění 
poslání poskytované služby patří: Individuálně aktivizovat klienty za 
účelem udržení, event. zlepšení soběstačnosti. Snažíme se zapojovat 
klienty do různých aktivit – podle individuálních plánů se snažíme 
pracovat s klienty tak, abychom dbali na udržení popřípadě zlepšení 
jejich soběstačnosti a samostatnosti. 

Druh poskytované služby Domov se zvláštním režimem 

Kontaktní adresa 17. listopadu 2444, 397 01 Písek  

Místo poskytované služby 
Alzheimercentrum Prácheň o.p.s., Loucký Mlýn, Radčice 58, 389 01 
Vodňany 

Telefon 
383 384 888 
773 377 021 
Fax.: 383 384 888 

e-mail louckymlyn@alzheimercentrum.cz  

web www.alzheimercentrum.cz  

Náplň činnosti 
 

Cílem je poskytování komplexní služby, která vede k podpoře a udržení 
aktivního života a k prodloužení soběstačnosti našich uživatelů. Hlavní 
posláním je poskytování, kvalitní, individuálně zaměřené celoroční 
pobytové služby osobám, které se v důsledku svého zdravotního stavu 
ocitli v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou nejsou schopni 
překonat ve svém vlastním prostředí ani za pomoci rodiny nebo jiného 
typu sociálních služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých 
potřeb. 

 

 

mailto:tesarova@alzheimercentrum.cz
http://www.alzheimercentrum.cz/
mailto:stacionar.pisek@alzheimercentrum.cz
http://www.alzheimercentrum.cz/
mailto:tesarova@alzheimercentrum.cz
http://www.alzheimercentrum.cz/


20 
 

Název poskytovatele 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., 
Klub Krteček v Písku 

Druh poskytované služby 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

Kontaktní adresa Družstevní 61, 397 01 Písek  

Telefon 
380 424 264 
731 571 131 

e-mail krtecek@krtecek-pi.cz  

web www.krtecek-pi.cz  

Náplň činnosti 
 

Zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity – keramický kroužek, 
výtvarná dílna, malování apod. 
Individuální a skupinové terapie – arteterapie, muzikoterapie, 
ergoterapie 
Dopolední sociálně aktivizační služby – tato služba je poskytována každý 
všední den v dopoledních hodinách rodinám s dětmi se zdravotním 
postižením a dětem zdravotně postiženým předškolního věku 
Odpolední sociálně aktivizační služby – tato služba je poskytována 
třikrát týdně v odpoledních hodinách rodinám s dětmi se zdravotním 
postižením a osobám se zdravotním postižením ve věku od 7 let 
Terénní sociálně aktivizační služby – tato služba je poskytována každý 
všední den v dopoledních hodinách rodinám s dětmi se zdravotním 
postižením a dětem zdravotně postiženým v místě bydliště   

Druh poskytované služby Odborné sociální poradenství 

Kontaktní adresa Družstevní 61, 397 01 Písek  

Telefon 
380 424 264 
731 571 131 

e-mail krtecek@krtecek-pi.cz  

web www.krtecek-pi.cz  

Náplň činnosti 
 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání     
osobních záležitostí 
- informace o rehabilitačních a kompenzačních pomůckách, o sociálně 
právních otázkách, o možnostech výchovy a vzdělávání, o nových 
terapeutických metodách apod. 

 

Název poskytovatele 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky 
 

Druh poskytované služby Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Kontaktní adresa 
Pracoviště Zběšičky 
Zběšičky 23, 398 43 Bernartice 

Telefon 

382 734 011 
382 734 010 – ředitel 
382 734 011 – účtárna, sociální pracovnice 
382 585 350 

e-mail pechacek@domovbesicky.cz  

web www.domovzbesicky.cz 

Náplň činnosti 
Poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé s přidruženými 
kombinovanými vadami v celoročním provozu 

Druh poskytované služby 
Denní a týdenní stacionář DUHA 
Chráněné bydlení DUHA, Chráněné bydlení Pod Duhou 

mailto:krtecek@krtecek-pi.cz
http://www.krtecek-pi.cz/
mailto:krtecek@krtecek-pi.cz
http://www.krtecek-pi.cz/
mailto:pechacek@domovbesicky.cz
http://www.domovzbesicky.cz/
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Kontaktní adresa 
DOZP Zběšičky, pracoviště Duha Písek 
Jana Mukařovského 2309, Karla Čapka 328, 397 01 Písek 

Telefon 
382 215 232 
382 210 013 – sociální pracovnice 
Fax.: 382 210 013 

e-mail vodickova@domovbesicky.cz  

web www.domovzbesicky.cz 

Náplň činnosti 

Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé s přidruženými 
kombinovanými vadami v denním a týdenním stacionáři. 
Chráněné bydlení poskytuje celoroční pobytové služby dospělým 
osobám s mentálním postižením se sníženou soběstačností, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu 
skupinového bydlení. 

 

Název poskytovatele 
FOKUS Písek, o. s. 
 

Druh poskytované služby Sociální rehabilitace 

Kontaktní adresa Kollárova 485, 397 01 Písek 

Telefon 
382 224 297 
774 483 769 
Fax.: 382 224 297 

e-mail 
poradna@fokus-pisek.cz  
info@fokus-pisek.cz  

web www.fokus-pisek.cz  

Náplň činnosti 
 

Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé životní situaci, kterou 
neumí vyřešit vlastními silami, zahrnuje poradenství, pomoc při řešení 
osobních potíží, nácvik praktických a sociálních dovedností atd. 

Druh poskytované služby Sociálně terapeutická dílna KLUBKO 

Kontaktní adresa Kollárova 485, 397 01 Písek 

Telefon 
382 224 297 
774 483 769 
Fax.: 382 224 297 

e-mail 
poradna@fokus-pisek.cz  
info@fokus-pisek.cz 

web www.fokus-pisek.cz 

Náplň činnosti 
 

Poskytuje podporu pro zdokonalování pracovních návyků a dovedností 
prostřednictvím sociálně pracovní terapie, nabízí pravidelný program, 
vzájemné setkávání a sdílení zkušeností, napomáhá v rozvoj 
praktických a sociálních dovedností jedince atd. 

 

Název poskytovatele 
HORIZONT, z. ú. 
 

Druh poskytované služby Sociálně terapeutické dílny HORIZONT Protivín 

Kontaktní adresa K lomu 239, 398 11 Protivín 

Telefon 382 224 105 

e-mail oshorizont@oshorizont.cz 

web www.oshorizont.cz 

Náplň činnosti Preventivní, ambulantní sociální služba §67 zákona 108/2006 Sb. 

mailto:vodickova@domovbesicky.cz
http://www.domovzbesicky.cz/
mailto:poradna@fokus-pisek.cz
mailto:info@fokus-pisek.cz
http://www.fokus-pisek.cz/
mailto:poradna@fokus-pisek.cz
mailto:info@fokus-pisek.cz
http://www.fokus-pisek.cz/
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Druh poskytované služby Sociálně terapeutické dílny HORIZONT Písek 

Kontaktní adresa K lomu 239, 398 11 Protivín 

Telefon 382 224 105 

e-mail oshorizont@oshorizont.cz 

web www.oshorizont.cz 

Náplň činnosti 
 

Preventivní, ambulantní sociální služba §67 zákona 108/2006 Sb. 

 

Název poskytovatele 
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., 
pracoviště Písek 

Druh poskytované služby Odborné sociální poradenství 

Kontaktní adresa Palackého sady 185, 397 01 Písek 

Telefon 
382 212 343 
722 922 397 
Fax.: 382 212 343 

e-mail pisek@jczps.cz 

web https://jczps.webnode.cz/kontakt/pracoviste-pisek/ 

Náplň činnosti 
 

- ochrana práv a zájmů osob se zdravotním postižením 
- poskytování odborného sociálního poradenství (důchodové pojištění, 
nemocenské pojištění, dávky a příspěvky pro osoby se zdravotním 
postižením, vzdělávání a zaměstnávání těchto osob, odstraňování 
bariér, dávky státní sociální podpory a hmotné nouze, kompenzační 
pomůcky atd.)  
- Odborné právní poradenství – externí odborníci 

 

Název poskytovatele 
MESADA, z. s. 

 

Druh poskytované služby Osobní asistence 

Kontaktní adresa nábřeží 1. máje 2518, 397 01 Písek 

Telefon 
608 860 030 
724 057 926 

e-mail pisek@mesada.eu   

web www.mesada.eu  

Náplň činnosti 
 

Podpora osob 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 běžným pro jejich 
vrstevníky bez onemocnění nebo zdravotního postižení. 

Druh poskytované služby Sociální rehabilitace 

Kontaktní adresa nábřeží 1. máje 2518, 397 01 Písek 

Telefon 
608 860 030 
778 505 091 

e-mail pisek@mesada.eu   

web www.mesada.eu 

Náplň činnosti 
 

Začleňování dospělých osob se zdravotním postižením a chronickým 
onemocněním do společnosti poskytováním podpory k tomu, aby 
mohly žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci bez 
znevýhodnění. 

 

mailto:pisek@jczps.cz
mailto:pisek@mesada.eu
http://www.mesada.eu/
mailto:pisek@mesada.eu
http://www.mesada.eu/
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Název poskytovatele 
Město Protivín 

 

Druh poskytované služby Pečovatelská služba 

Kontaktní adresa Pečovatelská služba, Masarykovo nám. 21, 398 11 Protivín 

Telefon 
382 203 361 
775 862 900 

e-mail cvrckova@muprotivin.cz   

web www.muprotivin.cz  

Náplň činnosti 
 

Pečovatelská služba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cvrckova@muprotivin.cz
http://www.muprotivin.cz/
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DOPROVODNÉ SLUŽBY 

Název poskytovatele 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., 
Klub Krteček v Písku 

Druh poskytované služby Klubová činnost určená pro členy Klubu Krteček 

Kontaktní adresa Družstevní 61, 397 01 Písek  

Telefon 
380 424 264 
731 571 131 

e-mail krtecek@krtecek-pi.cz  

web www.krtecek-pi.cz  

Náplň činnosti 
 

 - keramický kroužek 
- jednodenní výlety 
- víkendové pobyty 
- prodloužené víkendové pobyty 
- letní tábor 
- zimní pobyt na horách 
- psychorehabilitační pobyt 
- jednorázové akce např. Hurá na prázdniny, Pálení čarodějnic, 
Mikulášská besídka, Maškarní karneval apod. 

 

Název poskytovatele 
Červený kříž – Oblastní spolek Písek 
 

Druh poskytované služby Podpora aktivit ČČK 

Kontaktní adresa Čechova 454, 397 01 Písek 

Telefon 
382 213 186 – úřad  
382 270 016 – agentura domácí péče pečovatelky 
Fax.: 382 213 186 

e-mail pisek@cck-cr.cz  

web www.cck-pisek.org 

Náplň činnosti 
 

- výuka poskytování první pomoci v deseti různých druzích školení a 
dle požadavků institucí  
- práce s dětmi a mládeží ve zdravotnické oblasti  
– organizování soutěží a zdokonalovacích pobytů pro mladé 
zdravotníky ze základních škol  
- oceňování bezpříspěvkových dárců krve, nábor a propagace   
- příprava na katastrofy (výcvik humanitární jednotky, provoz 
humanitárního skladu)  
- zajišťování zdravotnických služeb na kulturních, společenských a 
sportovních akcích  
- aktivity pro seniory (Akademie lll., zájezdy, přednášky) 
Další služby 
- poskytované v Domě s pečovatelskou službou, Čechova 454, Písek 
- služby osobního charakteru, hygienická péče a úkony péče o 
domácnost 

Druh poskytované služby Ošacovací středisko 

Kontaktní adresa Čechova 454, 397 01 Písek 

Telefon 
382 213 186 – úřad  
382 270 016 – agentura domácí péče pečovatelky 
Fax.: 382 213 186 

e-mail pisek@cck-cr.cz 

mailto:krtecek@krtecek-pi.cz
http://www.krtecek-pi.cz/
mailto:pisek@cck-cr.cz
http://www.cck-pisek.org/
mailto:pisek@cck-cr.cz
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web www.cck-pisek.org  

Náplň činnosti 
 

- sociální a humanitární práce (práce s ohroženými skupinami 
obyvatel, Humanitární a ošacovací středisko)  
- poradenská činnost  

 

Název poskytovatele 
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., 
pracoviště Písek 

Druh poskytované služby Doprovodné služby 

Kontaktní adresa Palackého sady 185, 397 01 Písek 

Telefon 
382 212 343 
722 922 397 
Fax.: 382 212 343 

e-mail pisek@jczps.cz 

web https://jczps.webnode.cz/kontakt/pracoviste-pisek/ 

Náplň činnosti 
 

- půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
- prodej kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené 
- poradenství při výběru vhodné rehabilitační a kompenzační pomůcky 
- depistáž zdravotně postižených občanů na venkově 
- podpora a realizace informativních, vzdělávacích, kulturních akcí, 
které napomáhají ke zlepšení kvality života občanů se zdravotním 
postižením a seniorů, jejich rodinných příslušníků 
- spolupráce s místními úřady a subjekty zajišťujícími návaznou péči 
- práce v komunitních skupinách zdravotně postižených 
- spolupráce s odborným konzultantem v oblasti bezbariérovosti 

 

Název poskytovatele 
NADĚJE, středisko Nábřeží 

 

Druh poskytované služby Předškolní klub Margaretka 

Kontaktní adresa nábřeží 1. máje 1401/397 01, 397 01 Písek 

Telefon 775 889 706 - vedoucí střediska 

e-mail vednabrezi.pisek@nadeje.cz  

web www.nadeje.cz/pisek/nabrezi_margaretka  

Náplň činnosti 
 

- příprava pro děti 3 – 6  (7) let před nástupem do ZŠ 
- volnočasové aktivity, výlety a akce pro děti a jejich rodiče 

 

Název poskytovatele 
Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z. s 
 

Druh poskytované služby 
pro: děti – diabetiky (nemocné cukrovkou) a celiaky (intolerance 
lepku), jejich rodiče, rodinné příslušníky a širokou veřejnost  

Kontaktní adresa Velké náměstí 28, 39701 Písek 

Telefon 605888980 

e-mail diacel@seznam.cz 

web www.diacel.cz 

Náplň činnosti 
 

- zapojování zdravotně postižených dětí do společnosti  
- přednášková činnost pro děti, rodinné příslušníky i širší veřejnost 
(např. školy)  
- podpora účasti na edukačně – preventivních pobytech, 
rehabilitačních cvičeních a dalších pohybových aktivitách  

http://www.cck-pisek.org/
mailto:pisek@jczps.cz
mailto:vednabrezi.pisek@nadeje.cz
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- spolupráce se Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí, se Svazem 
diabetiků ČR a dalšími institucemi  
- spolupráce s výrobci, dovozci a prodejci výrobků pro diabetiky a 
celiaky  
- spolupráce se zdravotnickými zařízeními, které o zdravotně 
postižené děti pečují  
- pořádání společenských akcí   
- pořádání edukačních pobytů pro děti, včetně dětských táborů  

 

Název poskytovatele 
Oblastní charita Písek  
 

Druh poskytované služby 
Ošetřovatelská služba poskytovaná dle zákona 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách 

Kontaktní adresa 
Oblastní charita Písek, Charitní ošetřovatelská služba, Bakaláře 43/6, 
397 01 Písek 

Telefon 
737 229 096 vrchní sestra (odborný zástupce ošetřovatelské služby) 
382 214 828 vedoucí ošetřovatelské služby 

e-mail osetrovatelka.charitapi@seznam.cz 

web http://pisek.charita.cz 

Náplň činnosti 
 

Ošetřovatelská služba je určena osobám závislým na cizí pomoci, jejichž 
zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči z důvodu akutní nebo 
chronické nemoci nebo pro závažné tělesné, smyslové či mentální 
poruchy. Zahrnuje také paliativní péči, která je určena osobám v 
terminálním stadiu.  
 
Služba je poskytována ve vlastním sociálním prostředí pacienta (jeho 
domově) ve městě Písek a obcích s rozšířenou působností města 7 dní 
v týdnu 24 hodin denně. 
 
Cílem ošetřovatelské péče je udržení, podpora a navrácení zdraví, 
uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných 
nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu nebo v 
souvislosti s těhotenstvím a porodem a rozvoj, zachování nebo 
navrácení soběstačnosti. Součástí je i péče o nevyléčitelně nemocné, 
zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné 
přirozené smrti.  
 
Mezi hlavní ošetřovatelské úkony prováděné v domácím prostředí 
patří: měření fyziologických funkcí, měření glykémie pomocí 
glukometru, orientační vyšetření moče, lokální ošetření a převazy 
kožních defektů, prevence vzniku kožních defektů, ošetření stomií, 
odběry biologického materiálu, aplikace léčebné terapie, péče o 
permanentní katétry, výměna permanentních katétrů u žen, 
rehabilitační ošetřování, dohled na pitný a dietní režim, léčebná 
hygiena v rámci komplexní péče o pacienta a ošetření kožních defektů. 
 
Služba je indikována ošetřujícím lékařem a je hrazena zdravotními 
pojišťovnami. 

Druh poskytované služby Půjčovna pomůcek 

Kontaktní adresa Oblastní charita Písek, Půjčovna pomůcek, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek 
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Telefon 731 598 973, 737 229 096 pracovnice půjčovny pomůcek 

e-mail pomucky.charitapi@seznam.cz 

web http://pisek.charita.cz 

Náplň činnosti 
 

Půjčovna pomůcek zajišťuje půjčování, úschovu a údržbu 
zdravotnických a kompenzačních pomůcek nezbytných při poskytování 
zdravotně sociální péče osobám dlouhodobě nemocným, zdravotně 
postiženým a osobám v terminálním stadiu života. Půjčovna zajišťuje 
klientům zdravotně sociálních služeb i široké veřejnosti pomůcky 
nezbytné pro jejich setrvání v domácím prostředí bez nutnosti 
hospitalizace či umístění v pobytových zařízeních sociálních služeb.  
 
Činnost půjčovny pomůcek zahrnuje pronájem zdravotnických a 
kompenzačních pomůcek, edukaci pacientů zdravotně sociálních služeb 
a jejich rodin nebo široké veřejnosti ve správném používání pomůcek a 
jejich údržbě (tato činnost je vykonávána též v přirozeném prostředí 
klientů služeb, je-li to pro ně a jejich rodinu příznivější), odbornou 
podporu rodinám pečujícím o dlouhodobě nemocné a osoby 
v terminálním stadiu života v oblasti odborné i laické péče. 
Služba je poskytována za úhradu. Aktuální ceník služby je volně 
dostupný na webových stránkách organizace. 

Druh poskytované služby 
Dobrovolnická služba poskytovaná dle zákona 198/2002 Sb., o 
dobrovolnické službě  

Kontaktní adresa 
Oblastní charita Písek, Dobrovolnické centrum BONUM, Bakaláře 
43/6, 397 01 Písek 

Telefon 731 549 777 koordinátorka Dobrovolnického centra 

e-mail dobrovolnici.charitapi@seznam.cz 

web http://pisek.charita.cz 

Náplň činnosti 
 

Dobrovolnické centrum BONUM šíří v povědomí veřejnosti nutnost 
vzájemné výpomoci, sdílení času s potřebnými, podporu druhých na 
základě vzájemného respektu a dobré vůle. Umožňuje, aby se 
dobrovolníci dostali do přijímacích organizací, kde je jejich činnost 
potřeba a je přidanou hodnotou poskytovaných služeb pro 
nejpotřebnější (společné procházky, čtení knih, vedení volnočasových 
kroužků apod.). V současné době má Dobrovolnické centrum 6 
programů akreditovaných Ministerstvem vnitra ČR. 

 

Název poskytovatele 
Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Písku 
 

Druh poskytované služby Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Kontaktní adresa Budovcova 207/6, 397 01 Písek 

Telefon 382 330 813, 801/802/804/806/808/814/816/817 

e-mail ivana.kahovcova@mupisek.cz  

web www.mesto-pisek.cz  

Náplň činnosti 
 

Sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami, které se ocitly v 
obtížné životní situaci. Oddělení sociálně právní ochrany dětí zajišťuje 
terénní sociální práci, poskytuje sociálně právní poradenství dětem i 
jejich rodičům, jiným příbuzným či dalším osobám. Poskytuje kontakty 
na další služby. Zajišťuje agendu náhradní rodinné péče. Spolupracuje 
se školskými i zdravotnickými zařízeními, poskytovateli zdravotnických 

mailto:ivana.kahovcova@mupisek.cz
http://www.mesto-pisek.cz/
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i sociálních služeb, orgány státní správy, soudy, policí a dalšími 
institucemi. Působnost na celém území ORP Písek. 

Druh poskytované služby Oddělení sociální práce a pomoci 

Kontaktní adresa Budovcova 207/6, 397 01 Písek 

Telefon 382 330 820, 819/815/803 

e-mail zuzana.staffova@mupisek.cz  

web www.mesto-pisek.cz  

Náplň činnosti 
 

Sociální práce a sociální poradenství při řešení krizových životních 
situací, při ohrožení ztrátou bydlení či ztrátě bydlení, při potřebnosti 
sociálních služeb a neziskových a pomáhajících organizací. Oddělení 
sociální práce a pomoci zajišťuje terénní sociální práci na celém území 
ORP Písek – možnost řešení situací v přirozeném prostředí klienta. 
Přijímá žádosti a vede evidenci bytů v domech s pečovatelskou službou. 
Ustanovuje zvláštního příjemce důchodu. Zajišťuje agendu veřejného 
opatrovníka osobám, které jsou omezeny ve svéprávnosti. Pomáhá 
příslušníkům národnostních menšin a vykonává činnost terénního 
sociálního pracovníka. 

 

Název poskytovatele 
Pedagogicko – psychologická poradna 

 

Druh poskytované služby Pedagogicko – psychologické poradenství 

Kontaktní adresa Erbenova 722, 397 01 Písek 

Telefon 
382 213 387 
Fax.: 382 213 387 

e-mail poradna.pisek@pppcb.cz   

Náplň činnosti 
 

Pedagogicko – psychologické poradenství 

 

Název poskytovatele 
Probační a mediační služba ČR - středisko Písek 
 

Druh poskytované služby 
1. integrace pachatele  
2. participace poškozeného 
3. ochrana společnosti 

Kontaktní adresa Velké náměstí 2/22, 397 01 Písek 

Telefon 734 353 607 

e-mail zbauerova@mps.justice.cz   

Náplň činnosti 

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a 
společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností 
a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon 
alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, 
ochranu komunity a prevenci kriminality. 

 

Název poskytovatele 
 Rodinné centrum Fazole,z. s. 
 

Druh poskytované služby 
Pracovny pro děti od 0 do 3 let, dětská skupina pro děti 0-6 let, 
besedy pro rodiče 

Kontaktní adresa Sedláčkova 472, 397 01 Písek – Městský areál, vila 06 

Telefon 775177640 

mailto:zuzana.staffova@mupisek.cz
http://www.mesto-pisek.cz/
mailto:poradna.pisek@pppcb.cz
mailto:zbauerova@mps.justice.cz
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e-mail rcfazole@gmail.com 

web http://fazole-pisek.cz/ 

Náplň činnosti 
semináře o uvědomělém rodičovství, respektující výchově, Montessori 
pedagogice 

 

Název poskytovatele 
ROSKA Písek 
(regionální organizace Unie Roska v ČR) 

Druh poskytované služby Podpora zdravotně postižených s roztroušenou sklérózou 

Kontaktní adresa Truhlářská 2251, 397 01 Písek  

Telefon 736 163 396 

e-mail info@roska-pisek.cz   

web www.roska-pisek.cz  

Náplň činnosti 
 

1 x týdně rehabilitační cvičení 
2 x ročně rekondiční pobyt 
- masáže 
- hipoterapie, psychoterapie  
- odborné lékařské přednášky a návštěvy imobilních občanů  
- členské schůze 

 

Název poskytovatele 
Svaz diabetiků ČR, územní organizace Písek 
 

Druh poskytované služby Podpora diabetikům 

Kontaktní adresa Vinařického 325/1, 397 01 Písek  

Telefon 731 104 401 

e-mail diapisek.cap@seznam.cz  

web www.diabetici-pisek.cz  

Náplň činnosti 
 

- pomáhá diabetikům bez rozdílu národnostních, rasových, 
náboženských a politických  
- prostřednictvím svých organizačních jednotek a ústředních orgánů 
realizuje zdravotní, sociální a humanitární programy pro diabetiky, 
podílí se na realizaci Saintvincentské deklarace v ČR  
- svaz usiluje o účinnou rehabilitaci diabetiků a jejich plné začlenění do 
společenského života a o sociální integraci takto postižených občanů  
- organizuje zdravotně výchovné akce pro diabetiky a jejich rodinné 
příslušníky  
- pořádá speciální edukačně preventivní pobyty, rehabilitační cvičení a 
další pohybové aktivity  
- ve své kanceláři v Jablonského 395 v Písku provádí pravidelně každé 
pondělí od 14:00 do 16:00 hodin měření glykemií, krevního tlaku a 
podává informace o své činnosti 

 

Název poskytovatele Městská knihovna Písek 

Druh poskytované služby Informační, vzdělávací a kulturní služby 

Kontaktní adresa Alšovo nám. 85, Písek 397 01 

Telefon 392 201 815 

e-mail reditel@knih-pi.cz 

web Knih-pi.cz 

Náplň činnosti 
 

Aktualizace a správa webových stránek web sociální pomoci Písecka - 
www.sopop.cz 

mailto:info@roska-pisek.cz
http://www.roska-pisek.cz/
mailto:diapisek.cap@seznam.cz
http://www.diabetici-pisek.cz/
http://www.sopop.cz/
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Název poskytovatele Nepotřebné věci od vás-pomáhají dětem od nás z. s. 

Druh poskytované služby CHARITATIVNÍ OBCHŮDEK 

Kontaktní adresa Mírové náměstí 1088/8, Písek, 39701 

Telefon předsedkyně, tel. 731 487 903 

e-mail nepotrebky@seznam.cz 

web www.nepotrebky.cz 

Náplň činnosti 
 

Nezisková organizace, jejíž hlavní náplní je pomoc handicapovaným 
dětem – pomoc formou nákupu kompenzační pomůcky, příspěvku na 
rehabilitaci. 

 


