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Údaje o sociálních službách jsou platné k 1. 1. 2022. 
 



Průvodce sociálními službami uvádí základní informace o registrovaných poskytovatelích 
sociálních služeb, kteří mají zařízení na území Jihočeského kraje. 

Je členěn dle jednotlivých druhů sociálních služeb (vzestupně dle paragrafů zákona), a dále 
pak, pro lepší přehlednost, dle území jednotlivých okresů Jihočeského kraje (vzestupně dle 
abecedy). 

Naleznete zde informace: 

• ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,  
• z registru poskytovatelů sociálních služeb. 

Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné online 
v registru poskytovatelů sociálních služeb. Viz odkazy: 
https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb  
http://iregistr.mpsv.cz 
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Základní informace k zákonu č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, v platném znění 
Zákon o sociálních službách zabezpečuje základní rámec k zajištění potřebné podpory 
a pomoci. Jedná se o takové spektrum činností, které jsou nezbytné pro sociální začlenění 
osob a důstojné podmínky života, které odpovídají současné úrovni rozvoje společnosti. 

Tento právní předpis vytváří právní rámec pro nesčetné množství vztahů mezi lidmi 
a institucemi v případech, kdy je nezbytné zabezpečit podporu a pomoc osobám, které 
se nalézají v nepříznivé sociální situaci. Jsou taktéž vymezena práva a povinnosti obcí, krajů, 
státu a poskytovatelů sociálních služeb, je upravena oblast týkající se předpokladů pro výkon 
povolání sociálního pracovníka, dále je uveden okruh pracovníků v sociálních službách, kteří 
vykonávají odbornou činnost a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. 

Základní zásady 
Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství 
o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí 
zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb 
osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být 
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

Vymezení některých pojmů pro účely zákona o sociálních službách 
Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti 
oprávnění dle zákona o sociálních službách, poskytovatelem sociální služby nejsou rodinní 
příslušníci či jiné osoby, které pečují o své blízké či jiné osoby v domácím prostředí. 

Uživatelem sociální služby může být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu 
s poskytovatelem sociální služby, jehož obsahem je zabezpečení těch činností, které popisuje 
zákon o sociálních službách. Pojem uživatel sociální služby se tedy používá jen v případech, 
kdy je trvale či jen dočasně zabezpečována pomoc a podpora v dohodnutém rozsahu 
oprávněným poskytovatelem. 

Sociální služba je činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc 
a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 

Nepříznivou sociální situací je oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, 
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života 
vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů 
trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, 
aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. 
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Dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se rozumí zdravotní stav, který podle 
poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než jeden rok, a který omezuje funkční 
schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. 

Přirozeným sociálním prostředím je rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost 
osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby 
pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity. 

Sociální začleňování je proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním 
vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit 
do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je 
ve společnosti považován za běžný. 

Sociální vyloučení je vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj 
zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. 

Zdravotním postižením se rozumí tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované 
postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je strategický dokument obce nebo kraje 
schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce 
nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů; jeho obsahem 
je souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování plánu včetně 
vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou 
sociální služby poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou 
sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje 
sociálních služeb obsahující popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž 
prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup 
sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny 
v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území kraje; 
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na 
období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

Sítí sociálních služeb je souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité 
kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob 
na území kraje, a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a 
dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálních služeb je součástí střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb kraje. 

Sociální služby zahrnují 
Sociální poradenství, které je bezplatné, ve své základní formě je nedílnou a povinnou 
součástí všech druhů sociálních služeb a poskytovatelé jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. 
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 
sociálních skupin.  

Služby sociální péče napomáhající osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, 
s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné 
míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, 
zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální 
péče v nejméně omezujícím prostředí. 
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Služby sociální prevence napomáhající zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto 
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se 
společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou 
činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání 
jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 
společenských jevů. 

Formy poskytování sociálních služeb 
Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní.  

Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.  

Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena 
nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.  

Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném 
sociálním prostředí. 

Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních 
služeb 

a) centra denních služeb, 
b) denní stacionáře, 
c) týdenní stacionáře, 
d) domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
e) domovy pro seniory, 
f) domovy se zvláštním režimem, 
g) chráněné bydlení, 
h) azylové domy, 
i) domy na půl cesty, 
j) zařízení pro krizovou pomoc, 
k) nízkoprahová denní centra, 
l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 
m) noclehárny, 
n) terapeutické komunity, 
o) sociální poradny, 
p) sociálně terapeutické dílny, 
q) centra sociálně rehabilitačních služeb, 
r) pracoviště rané péče, 
s) intervenční centra, 
t) zařízení následné péče. 
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Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou 
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) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, 
e) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) základní sociální poradenství, 
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
i) sociálně terapeutické činnosti, 
j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
k) telefonická krizová pomoc, 
l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění, 
m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 

Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních 
služeb stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění). 

Základní činnosti uvedené u jednotlivých druhů sociálních služeb v zákoně o sociálních 
službách, jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni vždy zajistit. 

Dále mohou být poskytovány uživatelům služeb fakultativní činnosti vedle povinně 
poskytovaných základních činností uvedených druhů služeb. Zde ale právní předpis umožňuje 
stanovit úhradu až do výše plných nákladů za tyto služby. Výši úhrady za tyto služby je 
povinen stanovit poskytovatel předem, takovým způsobem a formou, která je příjemci této 
služby srozumitelná. 

Úhrada nákladů za poskytované služby 
Pojmem úhrada nákladů za sociální služby se rozumí finanční plnění uživatele sociální služby 
poskytovateli za činnosti v rozsahu uvedeném ve smlouvě o poskytování sociální služby. Při 
stanovení výše úhrady za základní činnosti je zákonem a prováděcím předpisem omezeno 
stanovení maximální denní úhrady nebo maximální částky za úkon, případně určitý čas. 
Sociální služby se poskytují osobám bez úhrady nákladů nebo za částečnou, případně plnou 
úhradu nákladů. V právním předpise je taxativně uveden výčet druhů služeb, za které se 
úhrada nákladů ze strany uživatelů nevyžaduje, včetně výjimek u jednotlivých druhů služeb. 
Jsou to služby svou povahou řešící krizové situace nebo takové služby, na kterých má 
společnost zájem z důvodu ochrany před vznikem nežádoucích situací a jevů. 

Bez úhrady nákladů od osob je poskytováno také sociální poradenství, které má významné 
postavení nejen jako základní forma pomoci osobám při řešení jejich nepříznivé sociální 
situace. 

Sociální služby jsou financovány vícezdrojově. Základními finančními zdroji jsou příspěvek na 
péči, úhrada uživatelů z vlastních příjmů, příspěvky zřizovatelů sociálních služeb, dotace 
z veřejných rozpočtů a různé další zdroje (např. dary, sponzorství, vedlejší hospodářská 
činnost). 
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Příspěvek na péči 
Příspěvek na péči se poskytuje osobám, které jsou především z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče 
o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní 
úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. 
Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. 
schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní 
záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, 
nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je 
mladší než jeden rok. Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého 
člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od 
lehké závislosti až po závislost úplnou. Těmto stupňům následně odpovídá také výše příspěvku 
v korunách. 

O příspěvek je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce České republiky, v jejímž 
spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt. Základní informaci poskytne rovněž 
každý poskytovatel sociálních služeb. 

Výše příspěvku na péči je stanovena ve čtyřech stupních odpovídajících stupni závislosti osoby 
a dále jsou rozdílně stanoveny výše příspěvku pro osoby do 18ti let a pro osoby starší 18ti let. 

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc: 

a) 3.300,- Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 
b) 6.600,- Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 
c) 13.900,- Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 
d) 19.200,- Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc: 

a) 880,- Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 
b) 4.400,- Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 
c) 12.800,- Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 
d) 19.200,- Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

Registrace poskytovatelů sociálních služeb 
Registrace plní více funkcí, je základní podmínkou pro poskytování sociálních služeb a také 
jednou z podmínek pro požadavek a čerpání dotací ze státního rozpočtu. Významnou funkcí 
registrace a vytvoření registru je také to, že vytváří ucelený informační systém a umožňuje 
získat přehled a potřebné informace o sociálních službách. 

Nově vytvořený a stále aktualizovaný registr poskytovatelů sociálních služeb v elektronické 
podobě je výraznou pomocí zejména pro uživatele služeb, pracovníky sociálních služeb, 
dotčené úřady, obce, kraje a státní správu. V elektronické podobě je na adrese: 
https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb. 

Jsou stanoveny podmínky pro vydání rozhodnutí o registraci, které opravňuje k poskytování 
sociálních služeb. Oprávnění k poskytování sociálních služeb je současně významným prvkem 
ochrany uživatelů služeb před takovými postupy, které je mohou poškodit na zdraví či 
ohrožovat jejich lidská práva a snižovat jejich lidskou důstojnost. 
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Podmínkou pro poskytování služeb je vedle rozhodnutí o registraci také uzavření pojistné 
smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním 
sociálních služeb. 

Smlouva o poskytnutí sociální služby 
Poskytování sociálních služeb je zákonem o sociálních službách založeno na smluvním 
principu. Charakter smlouvy je soukromoprávní a řídí se ustanoveními občanského zákoníku. 
Obecně platí, že poskytovatel je povinen smlouvu se zájemcem uzavřít, pokud tomu nebrání 
důvody stanovené právním předpisem. Smlouva se uzavírá v písemné formě s výjimkou 
některých druhů služeb. 

Smlouva obsahuje tyto náležitosti: 

• označení smluvních stran; 
• druh sociální služby; 
• rozsah poskytování sociální služby; 
• místo a čas poskytování sociální služby; 
• výši úhrady za sociální služby a způsob jejího placení, včetně způsobu vyúčtování; 
• ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování 

sociálních služeb; 
• výpovědní důvody a výpovědní lhůty; 
• dobu platnosti smlouvy. 

 

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování 
sociálních služeb pouze, pokud: 

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, 
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje 

poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní 
předpis, nebo 

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců 
před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování 
povinnosti vyplývajících ze smlouvy. 

Osobu, která podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není 
schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, zastupuje při uzavírání 
smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo hlášeného 
pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních 
služeb nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče podle § 52, obecní úřad obce s rozšířenou 
působností podle sídla tohoto zařízení. 
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Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb 
a) zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, okruhu osob, jimž poskytují sociální 

služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních 
služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby, 

b) informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho 
vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování 
sociálních služeb a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným, 

c) vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, 
kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva, a které 
zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby, 

d) zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení 
pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro 
všechny osoby, 

e) zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují 
sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby, 

f) plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností 
osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu 
poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti 
těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované 
sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků a zapisovat 
hodnocení a jeho výstupy do písemných individuálních záznamů, 

g) vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu  
o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b), 

h) dodržovat standardy kvality sociálních služeb, 
i) uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody 

uvedené v § 91 odst. 3 (tj. nedostatečná kapacita), 
j) v případě, že poskytují sociální službu podle § 48 zákona o sociálních službách, 

přednostně poskytnout sociální službu dítěti, kterému byla soudem nařízena ústavní 
výchova, výchovné opatření nebo předběžné opatření, 

k) neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
uvedenému v § 92 písm. a) ukončení poskytování pobytové služby sociální péče osobě, 
která se může bez další pomoci a podpory ocitnout v situaci ohrožující její život 
a zdraví, pokud tato osoba s takovým oznámením souhlasí. 
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Odborné sociální poradenství (§ 37) 
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 
poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 
trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních 
hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke 
konfliktu se společností. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice 
Poskytovatel: Bílý kruh bezpečí, z. s. 
Název zařízení: Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., České Budějovice 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 734 479 644, 387 200 094 
E-mail: bkb.cbudejovice@bkb.cz, ksp.cbudejovice@bkb.cz 
Internetové stránky: www.bkb.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí; oběti obchodu s lidmi; oběti trestné 
činnosti 

 
Poskytovatel: Člověk v tísni, o.p.s. 
Název zařízení: Člověk v tísni, o.p.s. 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Česká 228/17, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 731 690 978, 734 428 234, 778 442 558 

E-mail: 
michaela.simova@clovekvtisni.cz, 
cb.poradenstvi@clovekvtisni.cz, 
jck.poradenstvi@clovekvtisni.cz 

Internetové stránky: www.clovekvtisni.cz 
Věková struktura klientů: od 15 let  
Cílová skupina klientů: osoby v krizi 
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Poskytovatel: Diecézní charita České Budějovice 
Název zařízení: Poradna pro cizince a migranty 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 734 435 344 
E-mail: cizinci@dchcb.charita.cz 
Internetové stránky: www.dchcb.cz 
Věková struktura klientů: od 15 let 
Cílová skupina klientů: imigranti a azylanti 
 
Poskytovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
Název zařízení: Odborné sociální poradenství 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice 
Telefon: 731 648 328, 737 888 964 
E-mail: socialni@hospicveronika.cz, info@hospicveronika.cz 
Internetové stránky: www.hospicveronika.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi; 
senioři 

 
Poskytovatel: Charita České Budějovice 
Název zařízení: Poradna Eva – občanská poradna 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 731 402 833, 387 718 208 (349, 202) 

E-mail: 
poradna@cbudejovice.charita.cz, 
marketa.vondraskova@cbudejovice.charita.cz, 
info@cbudejovice.charita.cz 

Internetové stránky: www.cbudejovice.charita.cz 
Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let); od 18 let  
Cílová skupina klientů: osoby v krizi; rodiny s dítětem/dětmi; etnické menšiny 
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Poskytovatel: Charita Týn nad Vltavou 
Název zařízení: Odborné sociální poradenství 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou 
Telefon: 731 402 996, 731 402 995, 731 196 120, 385 731 553 
E-mail: poradna@tyn.charita.cz, info@tyn.charita.cz 
Internetové stránky: www.tyn.charita.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
oběti domácího násilí; oběti trestné činnosti;  
osoby bez přístřeší; osoby v krizi; rodiny s dítětem/dětmi; 
senioři 

 
Poskytovatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. 
Název zařízení: BEZPLATNÁ PORADNA MEZI PARAGRAFY 
Forma poskytování:  ambulantní 

Kontaktní adresa zařízení: Žižkovo náměstí 40, 374 01 Trhové Sviny 
Nové Hrady 244, 373 33 Nové Hrady v již. Čechách  

Telefon: 774 110 124, 739 630 333, 380 712 202 
E-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz, icos@krumlov.cz 
Internetové stránky: www.poradna.krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku  

Cílová skupina klientů: 

děti o mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; imigranti a azylanti; oběti domácího násilí; 
oběti trestné činnosti; osoby bez přístřeší; osoby do 26 let 
věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče; 
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách; osoby s jiným zdravotním postižením; osoby 
s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; 
osoby s tělesným postižením; osoby se sluchovým postižením; 
osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi; osoby žijící 
v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy; pachatelé trestné činnosti; rodiny s dítětem/dětmi; 
senioři; etnické menšiny 
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Poskytovatel INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú 

Název zařízení: INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. – odborné sociální 
poradenství 

Forma poskytování:  ambulantní, terénní  
Kontaktní adresa zařízení: S. K. Neumanna 272/14, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 725 458 829 
E-mail: budejovice@icsasov.cz 
Internetové stránky: www.icsasov.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 
Cílová skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením; osoby v krizi 
 
Poskytovatel: Jihočeská RŮŽE z. s. 
Název zařízení: Poradenské centrum – rovné šance pro všechny 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Česká 380/52, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 602 148 876, 386 360 262 
E-mail: osjihoceskaruze@centrum.cz 
Internetové stránky: www.jihoceskaruze.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: 
oběti domácího násilí; osoby bez přístřeší; osoby v krizi; 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; senioři; 
etnické menšiny 

 
Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. 

Název zařízení: Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením 
ČR  

Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Staroměstská 2608, 370 04 České Budějovice 
Telefon: 736 751 209, 603 156 321, 383 134 006 
E-mail: poradnacb@nrzp.cz 
Internetové stránky: www.nrzp.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 
Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením; senioři 
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Poskytovatel: PREVENT 99 z.ú.  
Název zařízení: Adiktologické služby ve vězení PREVENT 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Goethova 1929/1, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 724 070 783, 725 775 509 
E-mail: asv@prevent99.cz 
Internetové stránky: www.prevent99.cz/asv 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách; pachatelé trestné činnosti 

 
Poskytovatel: PREVENT 99 z.ú.  
Název zařízení: Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT  
Forma poskytování:  ambulantní  

Kontaktní adresa zařízení: Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice 
U Zámečku 824, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou 

Telefon: 720 960 314, 776 432 767 
E-mail: pnz@prevent99.cz 
Internetové stránky: www.prevent99.cz/pnz  

Věková struktura klientů: 
dorost (16 – 18 let) – dorost se souhlasem zákonného 
zástupce, mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)  

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
 
Poskytovatel: PREVENT 99 z.ú.  
Název zařízení: Substituční centrum Prevent 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Matice školské 1786/17, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 702 142 881, 387 730 459, 727 885 788 
E-mail: sc@prevent99.cz 
Internetové stránky: www.prevent99.cz/scp 

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 
64 let), mladší senioři (65 – 80 let); od 15 let 

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
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Poskytovatel: PREVENT 99 z.ú.  
Název zařízení: Adiktologická poradna PREVENT 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Fr. Ondříčka 1088/2, 370 11 České Budějovice 
Telefon: 725 708 078, 725 373 863 
E-mail: ap@prevent99.cz 
Internetové stránky: www.prevent99.cz/ap  

Věková struktura klientů: 
starší děti (11 – 15 let) – od 15 let, dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
 
Poskytovatel: Romodrom o.p.s.  
Název zařízení: Odborné sociální poradenství 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 778 726 508, 777 508 111, 226 521 495   
E-mail: janaholkova@romodrom.cz, info@romodrom.cz 
Internetové stránky: www.romodrom.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let  

Cílová skupina klientů: 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které 
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy; etnické menšiny 

 
Poskytovatel: ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 
Název zařízení: Poradenské centrum R-R České Budějovice 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Česká 195/20, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 775 133 133, 777 180 188 
E-mail: budejovicko@rozkosbezrizika.cz 
Internetové stránky: www.rozkosbezrizika.cz  
Věková struktura klientů: od 18 do 64 let 

Cílová skupina klientů: 
oběti obchodu s lidmi; osoby komerčně zneužívané; osoby, 
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy 
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Poskytovatel: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR 

Název zařízení: Centrum na podporu integrace cizinců pro Jihočeský 
kraj 

Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Kněžskodvorská 2296/8a, 370 04 České Budějovice 
Telefon: 725 339 386, 387 202 508,  
E-mail: icceskebudejovice@suz.cz 
Internetové stránky: www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 
Cílová skupina klientů: imigranti a azylanti 
 

Poskytovatel: Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka 
důvěry České Budějovice o.p.s. 

Název zařízení: Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Nádražní 105/47, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 387 438 703 
E-mail: spramv@gmail.com 
Internetové stránky: www.rodinnaporadnacb.cz  

Věková struktura klientů: 
mladí dospělí (19 – 26 let); dospělí od 18 let věku – osoby 
mladší 18 let v doprovodu zákonného zástupce (většinou se 
jedná o děti s výchovnými problémy ovlivňující chod celé 
rodiny) 

Cílová skupina klientů: 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; oběti domácího násilí; osoby ohrožené 
závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby s 
chronickým duševním onemocněním; osoby se zdravotním 
postižením; osoby se zrakovým postižením; osoby v krizi; 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které 
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy; pachatelé trestné činnosti; rodiny s 
dítětem/dětmi; senioři; etnické menšiny 

 
Poskytovatel: THEIA – krizové centrum o.p.s.  
Název zařízení: THEIA – Odborná pomoc 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice 

Telefon: 724 243 726, 778 030 905, 775 202 421, 771 127 869, 
728 008 771 

E-mail: info@theia.cz, cechova@theia.cz, pomoc@theia.cz 
Internetové stránky: www.theia.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 
Cílová skupina klientů: oběti trestné činnosti; osoby v krizi 
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Poskytovatel: Tichý svět, o.p.s.  
Název zařízení: Sociální a právní poradna Tichého světa  
Forma poskytování:  ambulantní, terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Zátkovo nábř.. 448/7, 370 01 České Budějovice 

Telefon: 722 980 331, 702 053 139, 720 996 089, 702 151 439, 
603 275 839, 605 253 123 

E-mail: info@tichysvet.cz, gabriela.petruskova@tichysvet.cz, 
pravniporadna@tichysvet.cz, marie.horakova@tichysvet.cz 

Internetové stránky: www.tichysvet.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku  

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením; osoby se sluchovým 
postižením 

 
Poskytovatel: TyfloCentrum České Budějovice, o.p.s. 
Název zařízení: TyfloCentrum České Budějovice, o. p. s. 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní  

Kontaktní adresa zařízení: Roudenská 485/18, 370 01 České Budějovice 
Bezdrevská 1118/1, 370 11 České Budějovice 

Telefon: 386 460 660 (661,662,663), 777 115 879, 775 581 944 

E-mail: info@tyflokabinet-cb.cz, steringova@tyflokabinet-cb.cz, 
eliasova@tyflokabinet-cb.cz 

Internetové stránky: www.tyflokabinet-cb.cz 

Věková struktura klientů: 
mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11 – 15 let),    dorost (16 –
 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s jiným zdravotním postižením; osoby s kombinovaným 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby se 
zrakovým postižením; senioři 
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okres Český Krumlov  
Poskytovatel: Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. 
Název zařízení: Odborné sociální poradenství 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: T. G. Masaryka 114, Latrán, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 731 479 326, 736 634 126, 380 713 042 
E-mail: cpdm@icmck.cz 
Internetové stránky: www.cpdm.cz, www.icmck.cz 

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby bez přístřeší; osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách; osoby v krizi; osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

 
Poskytovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
Název zařízení: Domácí hospic sv. Víta 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Lipová 161, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 739 130 330, 739 250 320, 739 253 656 
E-mail: info@hospicvit.cz 
Internetové stránky: www.hospicvit.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi; 
senioři 
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Poskytovatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s.  
Název zařízení: BEZPLATNÁ PORADNA MEZI PARAGRAFY 
Forma poskytování:  ambulantní 

Kontaktní adresa zařízení: 
5. května 251, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 
Linecká 391, 382 41 Kaplice 
Šumavská 1, 382 11 Větřní 

Telefon: 774 110 124, 739 630 333, 380 712 202, 380 727 600 
E-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz, icos@krumlov.cz 
Internetové stránky: www.poradna.krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; imigranti a azylanti; oběti domácího násilí; 
oběti trestné činnosti; osoby bez přístřeší; osoby do 26 let 
věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče; 
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách; osoby s jiným zdravotním postižením; osoby  
s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; 
osoby s tělesným postižením; osoby se sluchovým 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi; 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které 
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy; pachatelé trestné činnosti; rodiny s 
dítětem/dětmi; senioři; etnické menšiny 

 

Poskytovatel: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory o.p.s.  

Název zařízení: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory o.p.s., pracoviště Český Krumlov 

Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Za Tiskárnou 588, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 602 177 402, 380 711 764 
E-mail: ceskykrumlov@jczps.cz 
Internetové stránky: www.jczps.webnode.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením; senioři 
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Poskytovatel: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR 

Název zařízení: Centrum na podporu integrace cizinců pro Jihočeský 
kraj 

Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Míru 250, 382 73 Vyšší Brod 
Telefon: 725 339 386, 387 202 508,  
E-mail: icceskebudejovice@suz.cz 
Internetové stránky: www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 
Cílová skupina klientů: imigranti a azylanti 
 
Poskytovatel: THEIA – krizové centrum o.p.s.   
Název zařízení: THEIA – Odborná pomoc Český Krumlov 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 770 160 904, 775 202 421, 771 127 869, 728 008 771 
E-mail: info@theia.cz, novotna@theia.cz, pomoc@theia.cz 
Internetové stránky: www.theia.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 
Cílová skupina klientů: oběti trestné činnosti; osoby v krizi 

okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.  
Název zařízení: Sociální poradenství – Hospicová péče sv. Kleofáše  
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň 
Telefon: 739 341 087 
E-mail: info@kleofas.cz, socialni.sluzby@kleofas.cz 
Internetové stránky: www.kleofas.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let 
Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením; senioři 
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Poskytovatel: Charita Jindřichův Hradec 
Název zařízení: Poradna pro lidi v nouzi 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Arch. Teplého 1306, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 731 402 982, 605 849 877, 731 604 554 

E-mail: poradna@jhradec.charita.cz, info@jhradec.charita.cz; 
reditel@jhradec.cz 

Internetové stránky: www.jindrichuvhradec.charita.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let); od 18 let 

Cílová skupina klientů: 

oběti trestné činnosti; osoby bez přístřeší; osoby do 26 let 
věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče; 
osoby s tělesným postižením; osoby se zdravotním 
postižením; osoby v krizi; osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách; etnické menšiny 

 
Poskytovatel: Charita Třeboň    
Název zařízení: Občanská poradna    
Forma poskytování:  ambulantní  

Kontaktní adresa zařízení: Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň 
Vitorazská 77, 378 10 České Velenice 

Telefon: 775 566 971, 604 150 806 (Třeboň) 
732 895 809 (České Velenice) 

E-mail: poradnatrebon@trebon.charita.cz, info@trebon.charita.cz, 
poradnavelenice@trebon.charita.cz 

Internetové stránky: www.trebon.charita.cz 

Věková struktura klientů: 
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři 
(nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 

imigranti a azylanti; oběti domácího násilí; oběti trestné 
činnosti; osoby bez přístřeší; osoby se zdravotním postižením; 
osoby v krizi; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; 
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy; senioři; etnické menšiny 
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Poskytovatel: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory o.p.s.  

Název zařízení: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory o.p.s., pracoviště Jindřichův Hradec 

Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Janderova 147, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 702 281 484, 384 361 723 
E-mail: jindrichuvhradec@jczps.cz 
Internetové stránky: www.jczps.webnode.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením; senioři 
 
Poskytovatel: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.   
Název zařízení: Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec  
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Na Točně 1, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 777 764 200, 257 314 012 
E-mail: jiznicechy@lorm.cz, info@lorm.cz 
Internetové stránky: www.lorm.cz 
Věková struktura klientů: od 10 let  

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením; osoby se sluchovým 
postižením; osoby se zrakovým postižením 

 
Poskytovatel: Město Jindřichův Hradec  
Název zařízení: Rodinná poradna Jindřichův Hradec  
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Janderova 147, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 702 148 771, 702 005 983, 724 102 788 
E-mail: poradna@jh.cz 
Internetové stránky: www.jh.cz 

Věková struktura klientů: 
děti předškolního věku (1 – 6 let), mladší děti (7 – 10 let), 
starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), mladí dospělí 
(19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 
let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; oběti domácího násilí; oběti trestné 
činnosti; osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách; osoby s chronickým duševním 
onemocněním; osoby s chronickým onemocněním; osoby 
s jiným zdravotním postižením; osoby s mentálním 
postižením; osoby v krizi; rodiny s dítětem/dětmi; senioři 
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Poskytovatel: Metha, z. ú.  
Název zařízení: Adiktologická poradna  
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 775 567 704 
E-mail: havlova@osmeta.cz 
Internetové stránky: www.osmeta.cz  

Věková struktura klientů: mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11 – 15 let), dorost (16 –
 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; osoby bez přístřeší; osoby ohrožené 
závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby, které 
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy; senioři; etnické menšiny 

 
Poskytovatel: THEIA – krizové centrum o.p.s.  
Název zařízení: THEIA – Odborná pomoc Jindřichův Hradec 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 723 359 708, 775 202 421, 771 127 869, 728 008 771 
E-mail: info@theia.cz, emr@theia.cz, pomoc@theia.cz 
Internetové stránky: www.theia.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 
Cílová skupina klientů: oběti trestné činnosti; osoby v krizi 

okres Písek  
Poskytovatel: Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. 
Název zařízení: Adiktologické poradenství Arkáda  
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Jungmannova 32/7, 397 01 Písek 
Telefon: 775 588 533, 382 211 300 
E-mail: aporadenstvi@arkada-pisek.cz, info@arkada-pisek.cz 
Internetové stránky: www.arkadacentrum.cz  

Věková struktura klientů: 
starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy 
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Poskytovatel: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR, z.s. Klub Krteček v Písku 

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

Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Družstevní 61, Hradiště, 397 01 Písek 
Telefon: 731 571 131, 380 424 264 
E-mail: krtecek@krtecek-pi.cz 
Internetové stránky: www.krtecek-pi.cz  

Věková struktura klientů: 
děti předškolního věku (1 – 6 let), mladší děti (7 – 10 let), 
starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se 
sluchovým postižením; osoby se zdravotním postižením; 
osoby se zrakovým postižením; rodiny s dítětem/dětmi 

 
Poskytovatel: Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie  
Název zařízení: Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie  
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 

Kontaktní adresa zařízení: Karla Čapka 589, 397 01 Písek 
Za Krejcárkem 150, 399 01 Milevsko 

Telefon: 774 858 487, 774 209 515 (Milevsko) 
E-mail: kontakt@hospic-pisek.cz, sindelarova@hospic-pisek.cz 
Internetové stránky: www.hospic-pisek.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let 
Cílová skupina klientů: osoby v krizi 
 
Poskytovatel: Charita Písek 
Název zařízení: Oblastní poradna Písek 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Bakaláře 43/6, 397 01 Písek 
Telefon: 382 212 998, 734 360 974, 731 161 073, 382 214 828  

E-mail: oblastniporadna@pisek.charita.cz, info@pisek.charita.cz, 
reditel@pisek.charita.cz 

Internetové stránky: www.pisek.charita.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let  

Cílová skupina klientů: 
osoby bez přístřeší; osoby v krizi; osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; senioři; 
etnické menšiny 
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Poskytovatel: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory o.p.s. 

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

Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Nádražní 2129, 397 01 Písek 
Telefon: 722 922 397, 382 212 343 
E-mail: pisek@jczps.cz 
Internetové stránky: www.jczps.webnode.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením; senioři 
 

Poskytovatel: Sociální služby Města Milevska, příspěvková 
organizace 

Název zařízení: Sociální služby Města Milevska  
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: 5. května 1510, 399 01 Milevsko 
Telefon: 382 505 259, 702 133 122 

E-mail: poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz, 
reditelka@socsluzbymilevsko.cz 

Internetové stránky: www.socsluzbymilevsko.cz  
Věková struktura klientů: od 15 let  

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi; rodiny 
s dítětem/dětmi; senioři 

 

 Poskytovatel: THEIA – krizové centrum o.p.s.  
Název zařízení: THEIA – Odborná pomoc Písek 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Heydukova 97/15, 397 01 Písek 
Telefon: 778 030 905, 775 202 421, 771 127 869, 728 008 771  
E-mail: info@theia.cz, vanickova@theia.cz, pomoc@theia.cz 
Internetové stránky: www.theia.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku  

Cílová skupina klientů: oběti trestné činnosti;  
osoby v krizi 
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okres Prachatice  
Poskytovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

Název zařízení: PORADNA - Hospic sv. Jana N. Neumanna 
Domácí hospic sv. Jakuba 

Forma poskytování:  ambulantní  

Kontaktní adresa zařízení: Neumannova 144, 383 01 Prachatice (PORADNA) 
Horní 138, 383 01 Prachatice (Domácí hospic sv. Jakuba) 

Telefon: 731 604 432, 388 311 726 (PORADNA) 
732 182 466 (Domácí hospic sv. Jakuba) 

E-mail: vzdelavani@hospicpt.cz (PORADNA) 
info@hospicjakub.cz (Domácí hospic sv. Jakuba) 

Internetové stránky: www.hospicpt.cz (PORADNA) 
www.hospicjakub.cz (Domácí hospic sv. Jakuba) 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi; 
senioři 

 

Poskytovatel: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory o.p.s.  

Název zařízení: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory o.p.s., pracoviště Prachatice 

Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: SNP 559, 383 01 Prachatice 
Telefon: 721 001 422, 388 316 009,  
E-mail: prachatice@jczps.cz 
Internetové stránky: www.jczps.webnode.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 
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Poskytovatel: KreBul, o.p.s. 

Název zařízení: 

Občanská poradna Prachatice 
Občanská poradna Prachatice, detašované pracoviště 
Vimperk 
Občanská poradna Prachatice, detašované pracoviště 
Strunkovice nad Blanicí 
Občanská poradna Prachatice, detašované pracoviště 
Husinec 
Občanská poradna Prachatice, detašované pracoviště 
Lenora 
Občanská poradna Prachatice, detašované pracoviště 
Volary 

Forma poskytování:  ambulantní  

Kontaktní adresa zařízení: 

Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice  
Nad Stadiónem 199, 385 01 Vimperk 
Strunkovice nad Blanicí 86, 384 26 Strunkovice nad Blanicí 
Prokopovo náměstí 1, 384 21 Husinec 
Lenora 36, 384 42 Lenora 
Náměstí 25, 384 51 Volary 

Telefon: 388 424 196, 723 123 093 
E-mail: poradna@krebul.cz, krebul@krebul.cz 
Internetové stránky: www.krebul.cz  
Věková struktura klientů: od 15 let  

Cílová skupina klientů: 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; oběti domácího násilí; oběti trestné 
činnosti; osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení 
pro výkon ústavní péče; osoby v krizi; osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách; rodiny s dítětem/dětmi; senioři 

 
Poskytovatel: PREVENT 99 z.ú.  
Název zařízení: Adiktologická poradna PREVENT 
Forma poskytování:  ambulantní   
Kontaktní adresa zařízení: Primátorská 76, 383 01 Prachatice 
Telefon: 702 050 789, 725 373 863 
E-mail: ap@prevent99.cz 
Internetové stránky: www.prevent99.cz/ap 

Věková struktura klientů: 
starší děti (11 – 15 let) – od 15 let, dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách 

 



  odborné sociální poradenství 

 - 30 -  

 

Poskytovatel: VIDA z.s.  
Název zařízení: VIDA centrum Prachatice 
Forma poskytování:  terénní   
Kontaktní adresa zařízení: Vodňanská 375, 383 01 Prachatice 
Telefon: 775 585 163 
E-mail: prachatice@vidacentrum.cz 
Internetové stránky: www.vidacr.cz 
Věková struktura klientů: od 15 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 

okres Strakonice  
Poskytovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
Název zařízení: Domácí hospic sv. Markéty 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 
Telefon: 731 680 439 
E-mail: info@hospicmarketa.cz 
Internetové stránky: www.hospicmarketa.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi; 
senioři 

 
Poskytovatel: Charita Strakonice 
Název zařízení: Odborné sociální poradenství 
Forma poskytování:  ambulantní 

Kontaktní adresa zařízení: Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice 
Zahradnická 171, 388 01 Blatná 

Telefon: 777 808 847 (Strakonice),  
777 808 985, 380 830 305 (Blatná) 

E-mail: andrea.kralova@strakonice.charita.cz (Strakonice),  
marie.maskova@strakonice.charita.cz (Blatná) 

Internetové stránky: www.charita-strakonice.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením; 
senioři 
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Poskytovatel: Charita Týn nad Vltavou 
Název zařízení: Odborné sociální poradenství 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Jiráskova 116, 389 01 Vodňany 
Telefon: 731 402 996, 731 402 995, 731 196 120, 385 731 553 
E-mail: poradna@tyn.charita.cz, info@tyn.charita.cz 
Internetové stránky: www.tyn.charita.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí; oběti trestné činnosti; osoby bez 
přístřeší; osoby v krizi; rodiny s dítětem/dětmi; senioři  

 

Poskytovatel: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory o.p.s. 

Název zařízení: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory o.p.s., pracoviště Strakonice 

Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Stavbařů 213, 386 01 Strakonice 
Telefon: 724 707 312, 383 321 931 
E-mail: strakonice@jczps.cz 
Internetové stránky: www.jczps.webnode.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 

Poskytovatel: 
Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 
psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní 
rozvoj, o.p.s.  

Název zařízení: Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy  
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Palackého náměstí 97, 386 01 Strakonice 
Telefon: 727 809 070, 724 046 602 
E-mail: poradna@ops-poradnastrakonice.cz 

Internetové stránky: www.rodinnaporadna-strakonice.cz,  
www.ops-poradnastrakonice.cz 

Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; oběti domácího násilí; osoby ohrožené 
závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby 
s chronickým duševním onemocněním; osoby s jiným 
zdravotním postižením; osoby se zdravotním postižením; 
osoby v krizi; rodiny s dítětem/dětmi; senioři 
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Poskytovatel: PREVENT 99 z.ú.  
Název zařízení: Adiktologická poradna PREVENT 
Forma poskytování: ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Bezděkovská 186, 386 01 Strakonice 
Telefon: 601 506 043, 725 373 863 
E-mail: ap@prevent99.cz 
Internetové stránky: www.prevent99.cz/ap 

Věková struktura klientů: 
starší děti (11 – 15 let) – od 15 let, dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
 
 Poskytovatel: THEIA – krizové centrum o.p.s.  
Název zařízení: THEIA – Odborná pomoc Strakonice 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Smetanova 533, 386 01 Strakonice 
Telefon: 778 030 905, 775 202 421, 771 127 869, 728 008 771  
E-mail: info@theia.cz, vanickova@theia.cz, pomoc@theia.cz 
Internetové stránky: www.theia.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku  
Cílová skupina klientů: oběti trestné činnosti; osoby v krizi 

okres Tábor  
Poskytovatel: ANA, z.ú. 
Název zařízení: ANA, z.ú. Adiktologické centrum 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Koželužská 140/3, 390 01 Tábor 
Telefon: 381 211 627, 777 796 667 
E-mail: ana@anatabor.cz 
Internetové stránky: www.anatabor.cz 

Věková struktura klientů: 
starší děti (11 – 15 let) – od 13 let věku, dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách; osoby v krizi 
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Poskytovatel: Člověk v tísni, o.p.s. 
Název zařízení: Člověk v tísni, o.p.s. 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Vančurova 2904, 390 01 Tábor 
Telefon: 731 690 978, 734 428 234, 702 182 617 

E-mail: michaela.simova@clovekvtisni.cz, 
jck.poradenstvi@clovekvtisni.cz 

Internetové stránky: www.clovekvtisni.cz 
Věková struktura klientů: od 15 let  
Cílová skupina klientů: osoby v krizi 
 
Poskytovatel: Domácí hospic JORDÁN, o.p.s. 
Název zařízení: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Bydlinského 2964, 390 02 Tábor 
Telefon: 725 414 931, 722 012 898 
E-mail: kontakt@hospicjordan.cz, eva.spallova@hospicjordan.cz 
Internetové stránky: www.hospicjordan.cz   
Věková struktura klientů: od 18 let 
Cílová skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením; osoby v krizi; senioři 
 
Poskytovatel: Charita Tábor 
Název zařízení: Adiktologická poradna Auritus 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Klokotská 114/2, 390 01 Tábor 
Telefon: 739 605 834, 381 255 999, 605 792 195 
E-mail: marie.pellarova@tabor.charita.cz, info@charita.tabor.cz 
Internetové stránky: www.tabor.charita.cz  

Věková struktura klientů: 

starší děti (11 – 15 let) – od 15 let (mladším pouze ve 
spolupráci s rodiči nebo jinými zákonnými zástupci), 
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy; rodiny s dítětem/dětmi 
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Poskytovatel: Charita Tábor 
Název zařízení: Občanská poradna Tábor 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Purkyňova 1085/2, 390 02 Tábor 
Telefon: 777 342 668, 732 485 038, 603 189 913 
E-mail: info@charita.tabor.cz, poradnatabor@dchcb.charita.cz 
Internetové stránky: www.tabor.charita.cz  

Věková struktura klientů: 
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby v krizi 
 
Poskytovatel: Charita Týn nad Vltavou  
Název zařízení: Odborné sociální poradenství  
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Budějovická 148, 391 81 Veselí nad Lužnicí 
Telefon: 731 402 996, 731 402 995, 731 196 120, 385 731 553 
E-mail: poradna@tyn.charita.cz, info@tyn.charita.cz 
Internetové stránky: www.tyn.charita.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí; oběti trestné činnosti; osoby bez 
přístřeší; osoby v krizi; rodiny s dítětem/dětmi; senioři 

 

Poskytovatel: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory o.p.s. 

Název zařízení: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory o.p.s., pracoviště Tábor 

Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Vančurova 2904, 390 01 Tábor 
Telefon: 702 281 480, 381 254 240 
E-mail: tabor@jczps.cz 
Internetové stránky: www.jczps.webnode.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 
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Poskytovatel: PorCeTa, o.p.s. 
Název zařízení: Manželská a rodinná poradna PorCeTa, o.p.s. 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Smetanova 1284/32, 390 02 Tábor 
Telefon: 777 882 002 
E-mail: horecka@porceta.cz 
Internetové stránky: www.porceta.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: osoby v krizi;  
rodiny s dítětem/dětmi 

 

Poskytovatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 
zapsaný spolek 

Název zařízení: Sociální poradna SONS ČR – Tábor 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Kvapilova 2289, 390 03 Tábor 
Telefon: 775 085 124, 381 231 447, 221 462 430 
E-mail: tabor-odbocka@sons.cz, pravni@sons.cz 
Internetové stránky: www.sons.cz  

Věková struktura klientů: 
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zrakovým postižením 
 
Poskytovatel: Sociální služby městyse Borotín 
Název zařízení: Sociální služby městyse Borotín 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Borotín 43, 391 35 Borotín u Tábora 
Telefon: 602 154 058 
E-mail: socialnisluzba@borotin.cz 
Internetové stránky: www.sosboro.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: 

osoby s jiným zdravotním postižením; osoby 
s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; 
osoby s tělesným postižením; osoby se zdravotním 
postižením; osoby v krizi; osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
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Poskytovatel: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 
Poradenské centrum Tábor, p.s. 

Název zařízení: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 
Poradenské centrum Tábor, p.s. 

Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Kvapilova 2289, 390 03 Tábor 
Telefon: 723 726 734, 381 231 122 
E-mail: snn_pc.ta@centrum.cz, snncr@snncr.cz 
Internetové stránky: www.snncr.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením;  
osoby se sluchovým postižením; osoby se zdravotním 
postižením; rodiny s dítětem/dětmi; senioři 
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Osobní asistence (§ 39) 
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním 
prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: 

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. 

okres České Budějovice  

Poskytovatel: Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z.ú.  

Název zařízení: Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z.ú.  

Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní zařízení: U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice 

Telefon: 385 777 017, 385 777 030, 777 027 230, 777 648 868, 
774 448 787, 385 777 011 

E-mail: info@arpida.cz, kopeckad@arpida.cz, novakj@arpida.cz, 
pekarkovaa@arpida.cz 

Internetové stránky: www.arpida.cz  
Věková struktura klientů: od 5 do 40 let  

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením;  
osoby s tělesným postižením 
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Poskytovatel: Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.  
Název zařízení: Asistence Pomoc a Péče Slunečnice 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Dříteň 162, 373 51 Dříteň 
Telefon: 723 900 285, 737 190 891 
E-mail: papslunecnice@seznam.cz 
Internetové stránky: www.appslunecnice.cz  
Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let); od 18 let  

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby 
s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby 
s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; 
osoby se zdravotním postižením; senioři 

 
Poskytovatel: Charita České Budějovice 
Název zařízení: Osobní asistence Městské charity České Budějovice 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 387 718 295, 731 604 411, 737 577 981, 387 718 208 (349) 

E-mail: 
osobní.asistence@cbudejovice.charita.cz, 
zuzana.plecerova@cbudejovice.charita.cz, 
info@cbudejovice.charita.cz 

Internetové stránky: www.cbudejovice.charita.cz 
Věková struktura klientů: od 3 let 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby 
s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby 
s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby 
se sluchovým postižením; osoby se zdravotním postižením; 
osoby se zrakovým postižením; senioři 
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Poskytovatel: Ledax o.p.s. 
Název zařízení: Ledax o.p.s. 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 725 064 309, 725 064 308, 725 071 958, 800 221 022  
E-mail: info@ledax.cz 
Internetové stránky: www.ledax.cz  
Věková struktura klientů: od 7 let  

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby 
s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby 
se sluchovým postižením; osoby se zdravotním postižením; 
osoby se zrakovým postižením; senioři 

okres Český Krumlov  
Poskytovatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s.  
Název zařízení: Osobní asistence Český Krumlov 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Urbinská 187, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 773 587 758, 380 712 202 
E-mail: asistence@krumlov.cz, icos@krumlov.cz 
Internetové stránky: www.asistence.krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz 

Věková struktura klientů: 
děti předškolního věku (1 – 6 let), mladší děti (7 – 10 let), 
starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 
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okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: Diecézní charita Brno 
Název zařízení: Osobní asistence Dačice 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Masarykova 295, 380 01 Dačice  
Telefon: 736 523 633 
E-mail: lenka.holcova@jihlava.charita.cz 
Internetové stránky: www.jihlava.charita.cz  

Věková struktura klientů: 
mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11 – 15 let),  
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), 
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: MESADA, z. s.  
Název zařízení: Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Kmentova 90, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 792 307 444, 608 860 010, 608 860 030 
E-mail: jhradec@mesada.eu 
Internetové stránky: www.mesada.eu  
Věková struktura klientů: děti od 3 let, dospělí od 18 let  

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 
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okres Písek 
Poskytovatel: MESADA, z. s.  
Název zařízení: Osobní asistence MESADA Písek  
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: nábřeží 1. máje 2518, 397 01 Písek 
Telefon: 608 860 256, 608 860 030, 724 057 926 
E-mail: pisek@mesada.eu 
Internetové stránky: www.mesada.eu  
Věková struktura klientů: děti od 3 let, dospělí od 18 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

okres Prachatice 
Poskytovatel: KreBul, o.p.s.  
Název zařízení: Osobní asistence Prachatice  
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice 
Telefon: 728 576 381 
E-mail: asistence@krebul.cz, krebul@krebul.cz 
Internetové stránky: www.krebul.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby 
s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby 
se sluchovým postižením; osoby se zdravotním postižením; 
osoby se zrakovým postižením; senioři 
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okres Strakonice  
Poskytovatel: Charita Strakonice 
Název zařízení: Osobní asistence 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice 
Telefon: 777 808 874, 383 325 808 
E-mail: helena.turkova@strakonice.charita.cz 
Internetové stránky: www.charita-strakonice.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let  

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 

Poskytovatel: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory o.p.s.  

Název zařízení: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory o.p.s., pracoviště Strakonice 

Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Stavbařů 213, 386 01 Strakonice 
Telefon: 724 707 312, 383 321 931, 702 281 483 
E-mail: strakonice@jczps.cz 
Internetové stránky: www.jczps.webnode.cz 
Věková struktura klientů: od 19 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby s 
tělesným postižením; osoby se zrakovým postižením; senioři 
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okres Tábor 
Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Rolnička 

Název zařízení: Osobní asistence Soběslav 
Osobní asistence Tábor 

Forma poskytování:  terénní 

Kontaktní adresa zařízení: Mrázkova 700, 392 01 Soběslav  
Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor 

Telefon: 739 570 420, 605 831 707, 381 522 054, 731 194 760 
E-mail: osa@rolnicka.cz, info@rolnicka.cz 
Internetové stránky: www.rolnicka.cz  

Věková struktura klientů: od 3 do 26 let (Osobní asistence Soběslav),  
od 16 do 35 let (Osobní asistence Tábor) 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 

 

Poskytovatel: Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel 
sociálních služeb, Kaňka o.p.s. 

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel 
sociálních služeb, Kaňka o.p.s. 

Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Helsinská 2731/1, 390 05 Tábor 
Telefon: 381 212 872, 607 278 092, 607 718 968 
E-mail: info@kanka.info 
Internetové stránky: www.kanka.info  
Věková struktura klientů: od 2 do 26 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se 
sluchovým postižením; osoby se zdravotním postižením; 
osoby se zrakovým postižením 
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Pečovatelská služba (§ 40) 
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve 
vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb. 

Služba obsahuje tyto základní 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. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: AC Facility, s.r.o.  
Název zařízení: AC Facility, s.r.o.  
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Husova tř. 1651/125b, 370 11 České Budějovice 
Telefon: 773 377 035 (036, 095, 050) 

E-mail: 
cb@alzheimercentrum.cz, socialni.cb@alzheimercentrum.cz, 
socialni2.cb@alzheimercentrum.cz, 
reditelka.cb@alzheimercentrum.cz 

Internetové stránky: www.alzheimercentrum.cz  

Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: ARCHA Borovany, o. p. s.   
Název zařízení: Profesionální podpora a pomoc v domácnosti 
Forma poskytování:  terénní  

Kontaktní adresa zařízení: Žižkovo nám. 149, 373 12 Borovany 
Nábřeží Svat. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny 

Telefon: 777 620 973, 399 499 936, 777 620 952 
E-mail: info@archaborovany.cz 
Internetové stránky: www.archaborovany.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby 
s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; 
osoby s tělesným postižením; osoby se zdravotním 
postižením; osoby se zrakovým postižením; senioři 
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Poskytovatel: Borůvka, Borovany spolek   
Název zařízení: Borůvka, Borovany spolek  
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Husova 274, 374 01 Trhové Sviny 
Telefon: 732 691 051, 604 186 588 
E-mail: info@boruvka-borovany.cz 
Internetové stránky: www.boruvka-borovany.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: 

osoby s jiným zdravotním postižením; osoby 
s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; 
osoby s tělesným postižením; osoby se sluchovým 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby se 
zrakovým postižením; senioři 

 

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Staroměstská 
České Budějovice, příspěvková organizace 

Název zařízení: Centrum sociálních služeb Staroměstská 
České Budějovice, příspěvková organizace 

Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice 
Telefon: 733 507 472,  387 001 157, 739 415 392, 387 436 628 
E-mail: socialni.vedouci@staromestska.cz, tetour@staromestska.cz  
Internetové stránky: www.staromestska.cz 
Věková struktura klientů: od 27 let 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: Domovy KLAS, o.p.s.  

Název zařízení: Středisko Temelín 
Středisko Chrášťany 

Forma poskytování:  terénní 

Kontaktní adresa zařízení: Temelín 15, 373 01 Temelín 
Chrášťany 5, 373 04 Chrášťany u Týna nad Vltavou 

Telefon: 774 709 113, 774 709 105 
E-mail: socialni@domovy-klas.cz, info@domovy-klas.cz 
Internetové stránky: www.domovy-klas.cz 

Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 
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Poskytovatel: Charita České Budějovice 
Název zařízení: Charitní pečovatelská služba 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice 

Telefon: 387 718 220 (211, 216), 731 604 510, 731 604 500, 
776 655 452, 604 177 867  

E-mail: 
pecovatelka@cbudejovice.charita.cz, 
jana.rehakova@cbudejovice.charita.cz, 
info@cbudejovice.charita.cz, chps@cbudejovice.charita.cz 

Internetové stránky: www.cbudejovice.charita.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby  
s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby  
s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby 
se zdravotním postižením; rodiny s dítětem/dětmi; senioři 

 
 Poskytovatel: Charita Týn nad Vltavou 
Název zařízení: Pečovatelská služba 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou 
Telefon: 733 676 684, 385 731 553, 731 402 991 

E-mail: pecovatelky@tyn.charita.cz, vedouci@tyn.charita.cz, 
info@tyn.charita.cz 

Internetové stránky: www.tyn.charita.cz  

Věková struktura klientů: 

děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního 
věku (1 – 6 let), mladí dospělí (19 – 26 let);  
rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, 
a to do věku 4 let těchto dětí;  
od 18 let v ORP Týn nad Vltavou 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi 
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Poskytovatel: Ledax o.p.s. 

Název zařízení: 

Ledax o.p.s. středisko České Budějovice 
Ledax o.p.s. středisko Kaplice 
Ledax o.p.s. středisko Prachatice 
Ledax o.p.s. středisko Trhové Sviny 
Ledax o.p.s. středisko Týn nad Vltavou 

Forma poskytování:  terénní  

Kontaktní adresa zařízení: 
Plzeňská 2175/42, 370 04 České Budějovice 
Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny 
Zámecké nádvoří 360, 375 01 Týn nad Vltavou 

Telefon: 

725 064 309, 725 071 956, 725 071 956 (Č. Budějovice) 
725 071 958, 725 342 656 (Trhové Sviny a Kaplice) 
725 064 308 (Týn nad Vltavou a Prachatice) 
800 221 022 (všechny střediska) 

E-mail: info@ledax.cz 
Internetové stránky: www.ledax.cz  

Věková struktura klientů: 

rodiny s dětmi do 4 let věku v případě narození trojčat nebo 
více dětí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby;  
dospělé osoby od 19ti let věku, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu stáří, chronického onemocnění nebo 
postižení 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby 
s tělesným postižením; osoby se sluchovým postižením; 
osoby se zdravotním postižením; osoby se zrakovým 
postižením; rodiny s dítětem/dětmi; senioři 

 

Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže 
České Budějovice 

Název zařízení: Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba 
ČČK Alice 

Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Husova tř. 1837/20, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 725 853 332, 387 318 552, 387 318 520 
E-mail: dpalice@cckcb.cz, ceskebudejovice@cervenykriz.eu 
Internetové stránky: www.adp-alice.cz, www.cckcb.cz  

Věková struktura klientů: 
bez omezení věku; rodiny s dětmi, ve kterých se narodí 
současně 3 a více dětí do 4 let věku těchto dětí; osoby se 
zdravotním postižením od 18 let; senioři od 65 let 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby s 
tělesným postižením; osoby se sluchovým postižením; osoby 
se zdravotním postižením; osoby se zrakovým postižením; 
rodiny s dítětem/dětmi; senioři 
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okres Český Krumlov  
Poskytovatel: Charita Kaplice 
Název zařízení: Charitní pečovatelská služba  
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Náměstí 42, 382 41 Kaplice 
Telefon: 731 604 449, 731 604 402 

E-mail: chps@kaplice.charita.cz, 
vilma.stepanova@kaplice.charita.cz 

Internetové stránky: www.kaplice.charita.cz  

Věková struktura klientů: 

rodiny s dětmi do 4 let věku (pokud se v rodině narodily 
současně 3 a více dětí), jejichž situace vyžaduje dočasnou 
pomoc jiné fyzické osoby; 
od 18 let, kteří se z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení nemohou postarat sami o sebe, 
svou domácnost nebo si zajistit běžné potřeby a vyřídit 
obvyklé záležitosti  

Cílová skupina klientů: 
osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi;  
senioři 

 
Poskytovatel: Město Horní Planá 
Název zařízení: Dům s pečovatelskou službou 
Forma poskytování: terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Sídliště Míru 350, 382 26 Horní Planá 
Telefon: 731 435 179, 380 724 416 
E-mail: socialni@horniplana.cz 
Internetové stránky: www.horniplana.cz 

Věková struktura klientů: děti do 4 let věku (při narození 3 nebo více dětí současně), 
osoby od 65 let věku 

Cílová skupina klientů: rodiny s dítětem/dětmi;  
senioři 
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Poskytovatel: Město Větřní 
Název zařízení: DPS 
Forma poskytování:  terénní  

Kontaktní adresa zařízení: Na Žofíně 214, 382 11 Větřní 
K Bazénu 231, 382 11 Větřní 

Telefon: 727 857 867, 728 282 447 (DPS) 
602 561 700, 380 731 544 (Město Větřní) 

E-mail: pecovatelky@mestovetrni.cz, matrika@mestovetrni.cz 
Internetové stránky: www.mestovetrni.cz, www.obecvetrni.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s tělesným postižením;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: Město Vyšší Brod 
Název zařízení: Dům s pečovatelskou službou 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: K Vltavě 380, 382 73 Vyšší Brod 
Telefon: 380 746 613 (212), 723 063 949, 723 582 326, 607 243 979 
E-mail: socialni.odbor@mestovyssibrod.cz 
Internetové stránky: www.mestovyssibrod.cz 

Věková struktura klientů: 
starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s tělesným postižením;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: Městys Křemže 
Název zařízení: Dům s pečovatelskou službou Křemže 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Náměstí 11, 382 03 Křemže 
Telefon: 603 586 747, 380 741 193 
E-mail: dps@kremze.cz 
Internetové stránky: www.dpskremze.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 
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Poskytovatel: Obec Brloh 
Název zařízení: Dům s pečovatelskou službou 
Forma poskytování: terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Brloh 17, 382 06 Brloh 
Telefon: 607 185 570, 380 745 126, 725 947 563 
E-mail: dps@obecbrloh.cz, starosta@obecbrloh.cz 
Internetové stránky: www.obecbrloh.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: Obec Loučovice 
Název zařízení: Pečovatelská služba 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Loučovice 60, 382 76 Loučovice 
Telefon: 724 763 432, 380 748 161, 601 349 663 
E-mail: pecovatelky@loucovice.info 
Internetové stránky: www.loucovice.info 
Věková struktura klientů: mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 
Cílová skupina klientů: senioři 
 
Poskytovatel: Sociální služby SOVY obecně prospěšná společnost  
Název zařízení: Sociální služby SOVY obecně prospěšná společnost 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Vyšehradská 260, 381 01 Český Krumlov 

Telefon: 736 634 491, 380 716 342 (pečovatelská služba), 
736 634 490, 383 134 445 (ředitelka) 

E-mail: info@sovyck.cz 
Internetové stránky: www.sovyck.cz 

Věková struktura klientů: 
Dolní věková struktura cílové skupiny je 19 let věku. Jsou-li 
služby poskytovány v rodinách, ve kterých se narodily 
současně 3 nebo více dětí, je horní věková hranice pro 
poskytnutí této sociální služby 4 roky věku těchto dětí. 

Cílová skupina klientů: 
osoby s tělesným postižením;  
osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi;  
senioři 
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okres Jindřichův Hradec  
 Poskytovatel: ARCHA Borovany, o. p. s. 
Název zařízení: Profesionální podpora a pomoc v domácnosti 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: U Stadionu 195, 378 10 České Velenice 
Telefon: 774 916 404, 399 499 387, 777 620 952 
E-mail: velenice@archaborovany.cz, info@archaborovany.cz 
Internetové stránky: www.archaborovany.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby 
s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; 
osoby s tělesným postižením; osoby se zdravotním 
postižením; osoby se zrakovým postižením; senioři 

 
Poskytovatel: Charita Třeboň 
Název zařízení: Pečovatelská služba Astra 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Chelčického 2, 379 01 Třeboň 
Telefon: 777 566 972 (1), 604 150 806, 384 721 427 
E-mail: psastra@trebon.charita.cz, info@trebon.charita.cz 
Internetové stránky: www.trebon.charita.cz  

Věková struktura klientů: 
děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního věku  
(1 – 6 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)  

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi;  
senioři 
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Poskytovatel: Ledax o.p.s. 

Název zařízení: 
Ledax o.p.s. středisko Jindřichův Hradec 
Ledax o.p.s. středisko Dačice 
Ledax o.p.s. středisko Třeboň 

Forma poskytování:  terénní  

Kontaktní adresa zařízení: 

Kosmonautů 47, 377 01 Jindřichův Hradec 
U Nemocnice 62, 377 01 Jindřichův Hradec 
Bratrská 221, 380 01 Dačice 
Táboritská 1288/II, 379 01 Třeboň 

Telefon: 

720 254 972, 723 460 310 (Jindřichův Hradec) 
725 064 310, 724 726 354 (Dačice) 
721 388 673 (Třeboň) 
800 221 022 (všechny střediska) 

E-mail: info@ledax.cz 
Internetové stránky: www.ledax.cz  

Věková struktura klientů: 

rodiny s dětmi do 4 let věku v případě narození trojčat nebo 
více dětí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby;  
dospělé osoby od 19ti let věku, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu stáří, chronického onemocnění nebo 
postižení 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby 
s tělesným postižením; osoby se sluchovým postižením; 
osoby se zdravotním postižením; osoby se zrakovým 
postižením; rodiny s dítětem/dětmi; senioři 

 
Poskytovatel: Město Nová Bystřice 
Název zařízení: Pečovatelské služby N. Bystřice 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Vídeňská 714, 378 33 Nová Bystřice 
Telefon: 725 922 397, 607 067 965, 727 813 546, 725 447 617 
E-mail: pecovatelske.sluzby@novabystrice.cz 
Internetové stránky: www.novabystrice.cz  

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi;  
senioři 
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Poskytovatel: Město Suchdol nad Lužnicí 
Název zařízení: Pečovatelské služby Města Suchdol nad Lužnicí 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí 
Telefon: 725 402 990, 384 781 143,  384 781 104 

E-mail: pecovatelske.sluzby@meu.suchdol.cz, 
podatelna@meu.suchdol.cz 

Internetové stránky: www.suchdol.cz  

Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi;  
senioři 

 
Poskytovatel: RESIDENT 2000 o.p.s.  
Název zařízení: RESIDENT 2000 o.p.s. 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Antonínská 85, 380 01 Dačice 
Telefon: 778 409 816 
E-mail: socialni@resident2000.cz  
Internetové stránky: www.resident2000.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se 
zdravotním postižením; senioři 

 
Poskytovatel: SLUNCE, Pečovatelská služba s.r.o.  
Název zařízení: SLUNCE, Pečovatelská služba s.r.o. 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Nádražní 478, 378 21 Kardašova Řečice 
Telefon: 721 047 092 
E-mail: pece.bouzarovi@seznam.cz  
Internetové stránky: ----------- 
Věková struktura klientů: mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 
Cílová skupina klientů: senioři 
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okres Písek  
Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Blanka 
Název zařízení: Terénní pečovatelská služba 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Jiráskovo nábř. 2443, 397 01 Písek  
Telefon: 734 688 697, 382 219 057, 739 343 709 
E-mail: teren@diakoniepisek.cz 
Internetové stránky: www.diakoniepisek.cz  
Věková struktura klientů: od 50 let osoby se zdravotním postižením, senioři nad 60 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s jiným zdravotním postižením;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: Charita Písek 
Název zařízení: Pečovatelská služba sv. Ludmily 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Klášterní 563, 399 01 Milevsko 
Telefon: 732 894 601, 382 214 828 

E-mail: pecovatelka.ludmila@pisek.charita.cz, info@pisek.charita.cz, 
reditel@pisek.charita.cz 

Internetové stránky: www.pisek.charita.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: Charita Písek 
Název zařízení: Charitní pečovatelská služba 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Budějovická 1962, 397 01 Písek 
Telefon: 731 598 977, 735 713 557, 382 214 828 

E-mail: pecovatelka@pisek.charita.cz, info@pisek.charita.cz, 
reditel@pisek.charita.cz 

Internetové stránky: www.pisek.charita.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 
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Poskytovatel: Město Protivín 
Název zařízení: Pečovatelská služba Protivín 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Masarykovo nám. 21, 398 11 Protivín 
Telefon: 775 862 900, 382 203 361 (362), 777 494 492 
E-mail: cvrckova@muprovitin.cz 
Internetové stránky: www.muprovitin.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi;  
senioři 

 
Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb  
Název zařízení: Městské středisko sociálních služeb 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek 
Telefon: 382 213 974, 721 400 030 
E-mail: info@pspisek.cz, pekarkova@pspisek.cz 
Internetové stránky: www.pspisek.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi;  
senioři 

 
Poskytovatel: MUDr. Bernotová Ludmila  
Název zařízení: Pečovatelská služba HUMANIKA 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Jarlochova 1371, 399 01 Milevsko 
Telefon: 736 536 522, 382 521 302 
E-mail: fialovahumanika@seznam.cz; ludmilabernotova@seznam.cz 
Internetové stránky: www.humanika.cz 

Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby 
s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby 
s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby 
se zdravotním postižením; senioři 
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Poskytovatel: PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, z.s. 
Název zařízení: PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, z.s. 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Mírová 146, 398 11 Protivín 
Telefon: 382 252 700, 776 144 696 
E-mail: sedmikráska.protivin.cz@seznam.cz 
Internetové stránky: www.sedmikraskaprotivin.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: SeneCura SeniorCentrum Písek a.s. 
Název zařízení: Pečovatelská služba  
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Čelakovského 8/4, 397 01 Písek 
Telefon: 603 800 109, 382 201 730, 732 874 017, 733 643 733 
E-mail: pisek@senecura.cz, info@senecura.cz 
Internetové stránky: www.senecura.cz 
Věková struktura klientů: od 55 let 
Cílová skupina klientů: senioři 
 

Poskytovatel: Sociální služby Města Milevska, příspěvková 
organizace 

Název zařízení: Sociální služby Města Milevska 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 

Kontaktní adresa zařízení: 5. května 1510, 399 01 Milevsko 
Libušina 1401, 399 01 Milevsko 

Telefon: 382 522 394, 773 939 293, 607 674 138, 723 076 654   

E-mail: vedoucips@socsluzbymilevsko.cz, 
reditelka@socsluzbymilevsko.cz 

Internetové stránky: www.socsluzbymilevsko.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let  

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 
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okres Prachatice  
Poskytovatel: Domov pro seniory Pohoda 
Název zařízení: Domov pro seniory Pohoda 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Budějovická 159, 384 11 Netolice 
Telefon: 702 066 733, 723 533 429, 388 385 330, 388 385 312 

E-mail: pecovatelska.pohoda@netolice.cz, 
reditelka.pohoda@netolice.cz 

Internetové stránky: www.pohodanetolice.cz  
Věková struktura klientů: děti do 4 let, dospělí od 18 let  

Cílová skupina klientů: 
osoby s tělesným postižením;  
osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi;  
senioři 

 
Poskytovatel: Charita Vimperk 
Název zařízení: Pečovatelská služba charity Vimperk 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Krátká 125/18, 385 01 Vimperk  
Telefon: 731 402 992, 731 604 434, 388 416 288 

E-mail: info@vimperk.charita.cz, vedouci.PS@vimperk.charita.cz, 
dana.vidlasova@vimperk.charita.cz 

Internetové stránky: www.vimperk.charita.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi;  
senioři 
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okres Strakonice  
Poskytovatel: Centrum sociální pomoci Vodňany 
Název zařízení: CSP Vodňany, pečovatelská služba 
Forma poskytování:  terénní 

Kontaktní adresa zařízení: Elektrárenská 35, 389 01 Vodňany 
Hvožďany 48, 389 01 Vodňany 

Telefon: 604 518 521, 778 410 843, 603 928 823 

E-mail: 
kamila.machackova@cspvodnany.cz, 
socialnipracovnice3@cspvodnany.cz, 
pecovatelky@cspvodnany.cz 

Internetové stránky: www.cspvodnany.cz  

Věková struktura klientů: 
děti do 4 let věku v rodinách, ve kterých se narodily 
současně 3 a více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně 
současně dvě děti; osoby od 27 let  

Cílová skupina klientů: 
osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi;  
senioři 

 
Poskytovatel: Domov pro seniory 
Název zařízení: Pečovatelská služba  
Forma poskytování:  terénní, ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Tyršova 436, 388 01 Blatná  
Telefon: 775 196 343, 383 422 653, 773 497 591 
E-mail: pecovatelska.dsblatna@seznam.cz 
Internetové stránky: www.domovblatna.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s 
chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se 
zdravotním postižením; rodiny s dítětem/dětmi; senioři 
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Poskytovatel: Charita Strakonice 
Název zařízení: Pečovatelská služba Charity Strakonice 
Forma poskytování:  terénní 

Kontaktní adresa zařízení: 
Zahradnická 171, 388 01 Blatná 
Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice 
Vimperská 595, 387 01 Volyně 

Telefon: 
777 808 985, 380 830 305 (Blatná), 
777 808 874, 383 325 808, 776 808 841 (Strakonice), 
777 808 947, 725 438 344 (Volyně) 

E-mail: 
marie.maskova@strakonice.charita.cz (Blatná), 
helena.turkova@strakonice.charita.cz (Strakonice), 
hana.pajdlova@strakonice.charita.cz (Volyně) 

Internetové stránky: www.charita-strakonice.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let  

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

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

Název zařízení: Pečovatelská služba Chelčického domova sv. Linharta, 
o.p.s. 

Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Chelčice 1, 389 01 Vodňany 
Telefon: 607 023 694, 775 382 477 

E-mail: pecovatelskasluzba@linhart-chelcice.cz,  
info@linhart-chelcice.cz 

Internetové stránky: www.linhart-chelcice.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby se zdravotním postižením;  
senioři;  
osoby s chronickým onemocněním 
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Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
Název zařízení: MěÚSS Strakonice – Pečovatelská služba 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Rybniční 1283, 386 01 Strakonice 
Telefon: 383 312 238, 739 155 856,  383 321 785 

E-mail: zlatuse.maleckova@muss.strakonice.eu, 
pecovatelska.sluzba@muss.strakonice.eu  

Internetové stránky: www.muss.strakonice.eu  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s tělesným 
postižením; osoby se sluchovým postižením; osoby se 
zdravotním postižením; osoby se zrakovým postižením; 
rodiny s dítětem/dětmi; senioři 

okres Tábor  

Poskytovatel: Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí,  
okres Tábor, příspěvková organizace 

Název zařízení: Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí,  
okres Tábor, příspěvková organizace 

Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí 
Telefon: 728 925 045, 723 470 640 
E-mail: dps@plananl.cz 
Internetové stránky: www.dpsplananl.cz 
Věková struktura klientů: děti do 4 let věku při narození trojčat; dospělí od 18 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi;  
senioři 

 
Poskytovatel: G-centrum Tábor 
Název zařízení: Pečovatelská služba 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Lidická 2355, 390 03 Tábor 
Telefon: 381 232 355, 607 770 155 
E-mail: pecovatelska.sluzba@gcentrum.cz, pstabor@centrum.cz 
Internetové stránky: www.gcentrum.cz  
Věková struktura klientů: od 27 let  

Cílová skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením;  
senioři 
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Poskytovatel: Město Bechyně 
Název zařízení: Pečovatelská služba 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Školní 1009, 391 65 Bechyně 
Telefon: 727 901 198, 381 477 025, 381 477 027, 381 477 010 
E-mail: posta@mestobechyne.cz 
Internetové stránky: www.mestobechyne.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi;  
senioři 

 
Poskytovatel: Město Chýnov 
Název zařízení: Pečovatelská služba města Chýnov 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov 
Telefon: 737 022 675, 381 297 025 
E-mail: pecovatelky@chynov.eu, podatelna@chynov.eu 
Internetové stránky: www.chynov.cz 

Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: Město Mladá Vožice 
Název zařízení: Pečovatelská služba 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Husovo náměstí 640, 391 43 Mladá Vožice 
Telefon: 381 215 255, 607 956 839, 602 946 644, 381 201 918  
E-mail: socialni@mu-vozice.cz 
Internetové stránky: www.mu-vozice.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi;  
senioři 
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Poskytovatel: Město Sezimovo Ústí 
Název zařízení: Pečovatelská služba Města Sezimovo Ústí 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 
Telefon: 777 794 874, 381 201 123, 734 265 659, 381 201 114 

E-mail: pecovatelky@sezimovo-usti.cz,  
e.urbanova@sezimovo-usti.cz 

Internetové stránky: www.sezimovo-usti.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním; osoby s tělesným 
postižením; osoby se sluchovým postižením; osoby 
se zdravotním postižením; osoby se zrakový postižením; 
senioři 

 
Poskytovatel: Senior-dům Soběslav 
Název zařízení: Senior-dům Soběslav 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Mrázkova 745, 392 01 Soběslav  
Telefon: 731 614 993, 381 506 186, 734 150 446, 381 506 110 

E-mail: dvorakova@seniorsobeslav.cz, 
petraskova@seniorsobeslav.cz 

Internetové stránky: www.seniorsobeslav.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby 
s tělesným postižením; osoby se sluchovým postižením; 
osoby se zdravotním postižením; rodiny s dítětem/dětmi; 
senioři 

 
Poskytovatel: TEP, centrum sociálních služeb, Veselí nad Lužnicí 
Název zařízení: Pečovatelská služba 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Třída Čs. armády 834, 391 81 Veselí nad Lužnicí 
Telefon: 604 247 573, 799 506 889, 799 506 890 
E-mail: pecovatelna@tep-veseli.cz 
Internetové stránky: www.tep-veseli.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby 
s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby 
se sluchovým postižením; osoby se zdravotním postižením; 
osoby se zrakovým postižením; osoby v krizi; rodiny 
s dítětem/dětmi; senioři 
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Tísňová péče (§ 41) 
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová 
a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví 
nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: Anděl Strážný, z.ú.  
Název zařízení: Anděl Strážný, z.ú. 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 773 745 667, 800 603 030 
E-mail: poptavka@andelstrazny.eu 
Internetové stránky: www.andelstrazny.eu 
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby se zdravotním postižením;  
osoby v krizi;  
senioři 

okres Prachatice  
Poskytovatel: Život Plus, z. ú.  
Název zařízení: Život Plus, z.ú. 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Špidrova 47/42, 385 01 Vimperk 
Telefon: 730 875 279, 724 182 325, 327 532 900 
E-mail: operator@zivotplus.cz 
Internetové stránky: www.zivotplus.cz 

Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 

osoby s jiným zdravotním postižením;  
osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s tělesným postižením;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 
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Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42) 
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované 
osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti 
orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby 
mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  

Poskytovatel: Česká maltézská pomoc SŘMR pod patronátem 
Velkopřevorství českého, stř. Č.B., o.p.s. 

Název zařízení: Česká maltézská pomoc SŘMR pod patronátem 
Velkopřevorství českého, stř. Č.B., o.p.s. 

Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Na Sadech 2035/19, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 602 469 466, 387 312 898 
E-mail: cmpcb@cmpcb.cz 
Internetové stránky: www.cmpcb.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 

osoby s jiným zdravotním postižením; osoby 
s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; 
osoby s tělesným postižením; osoby se sluchovým 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby se 
zrakovým postižením; senioři 

 
Poskytovatel: TyfloCentrum České Budějovice, o.p.s. 
Název zařízení: TyfloCentrum České Budějovice, o. p. s. 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní  

Kontaktní adresa zařízení: Roudenská 485/18, 370 01 České Budějovice 
Bezdrevská 1118/1, 370 11 České Budějovice 

Telefon: 386 460 660 (661,662,663), 775 658 117, 775 581 944 

E-mail: info@tyflokabinet-cb.cz, steringova@tyflokabinet-cb.cz, 
merunkova@tyflokabinet-cb.cz 

Internetové stránky: www.tyflokabinet-cb.cz 

Věková struktura klientů: 
mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11 – 15 let), dorost  
(16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s jiným zdravotním postižením; osoby 
s kombinovaným postižením; osoby se zdravotním 
postižením; osoby se zrakovým postižením; senioři 
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Podpora samostatného bydlení (§ 43) 
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
d) sociálně terapeutické činnosti, 
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: Domov sv. Anežky, o.p.s. 
Název zařízení: Domov sv. Anežky – Terénní sociální služby 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou 
Telefon: 601 299 112, 385 724 007 
E-mail: anezka@anezka-tyn.cz, vaclavbetak@anezka-tyn.cz 
Internetové stránky: www.anezka-tyn.cz  
Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s jiným 
zdravotním postižením; osoby s kombinovaným postižením; 
osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným postiženým; 
osoby se zdravotním postižením 
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Odlehčovací služby (§ 44) 
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je 
umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 

Služba obsahuje tyto základní 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) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

okres České Budějovice  

Poskytovatel: Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z.ú.  

Název zařízení: Odlehčovací služby centra Arpida 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Husova tř. 1651/125b, 370 11 České Budějovice 
Telefon: 385 777 031, 774 448 787, 385 777 011 
E-mail: info@arpida.cz, pekarkova@arpida.cz 
Internetové stránky: www.arpida.cz 
Věková struktura klientů: od 7 do 40 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením; osoby s tělesným postižením; osoby 
se zdravotním postižením 

 
Poskytovatel: Autis Centrum, o.p.s. 
Název zařízení: Autis Centrum, o.p.s. 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice 
Telefon: 775 566 081, 606 046 118 
E-mail: info@autiscentrum.cz 
Internetové stránky: www.autiscentrum.cz 
Věková struktura klientů: od 5 do 45 let 
Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením 
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Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Staroměstská 
České Budějovice, příspěvková organizace 

Název zařízení: Centrum sociálních služeb Staroměstská 
České Budějovice, příspěvková organizace 

Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice 
Telefon: 739 415 392, 387 436 628, 733 507 472 
E-mail: tetour@staromestska.cz, socialni.vedouci@staromestska.cz 
Internetové stránky: www.staromestska.cz  
Věková struktura klientů: od 65 let 
Cílová skupina klientů: senioři 
 
Poskytovatel: Domov důchodců „U Zlatého kohouta“ 
Název zařízení: Domov důchodců „U Zlatého kohouta“ 
Forma poskytování: pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Zborovská 857, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
Telefon: 774 728 010, 387 966 160, 602 451 110 
E-mail: domov.duchodcu@hluboka.cz 
Internetové stránky: www.hluboka.cz  

Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 

Poskytovatel: Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, 
příspěvková organizace 

Název zařízení: Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, 
příspěvková organizace 

Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice 
Telefon: 388 905 125, 602 527 650, 388 905 101, 702 133 135 

E-mail: j.plasil@domovproseniory-hvizdal.cz 
s.zigova@domovproseniory-hvizdal.cz 

Internetové stránky: www.dpshvizdal.cz 
Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let); od 40 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s jiným zdravotním postižením; osoby 
s kombinovaným postižením; osoby s tělesným postižením; 
osoby se sluchovým postižením; osoby se zdravotním 
postižením; osoby se zrakovým postižením; senioři 
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Poskytovatel: Domov pro seniory Máj České Budějovice, 
příspěvková organizace 

Název zařízení: Domov pro seniory Máj České Budějovice, 
příspěvková organizace 

Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Tylova 13/9, 370 01 České Budějovice 
Tylova 14/11, 370 01 České Budějovice 

Telefon: 388 902 111, 602 503 566 
E-mail: info@ddmajcb.cz, p.zimmelova@ddmajcb.cz 
Internetové stránky: www.ddmajcb.cz  
Věková struktura klientů: od 27 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby 
s chronickým onemocněním; osoby s kombinovaným 
postižením; osoby se zdravotním postižením; senioři 

 
Poskytovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
Název zařízení: Domácí hospic sv. Veroniky 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice 
Telefon: 731 648 328, 737 888 964 
E-mail: socialni@hospicveronika.cz, info@hospicveronika.cz 
Internetové stránky: www.hospicveronika.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi; 
senioři 

 
Poskytovatel: Ledax o.p.s. 
Název zařízení: Ledax o.p.s. 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny 
Telefon: 725 071 958, 800 221 022 
E-mail: info@ledax.cz, eva.sekalova@ledax.cz 
Internetové stránky: www.ledaxsluzby.cz 
Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let); od 40 let 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby se zdravotním postižením; senioři 
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Poskytovatel: Spolu spojit síly z. s. 
Název zařízení: Stella odlehčovací služba 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Stradonická 2311/6, 370 07 České Budějovice 
Telefon: 773 477 122, 777 518 200 
E-mail: info@sluzbastella.cz 
Internetové stránky: www.sluzbastella.cz 
Věková struktura klientů: od 3 do 18 let 
Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením 

okres Český Krumlov  
Poskytovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
Název zařízení: Domácí hospic sv. Víta 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Lipová 161, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 739 130 330, 739 250 320, 388 311 726 
E-mail: info@hospicvit.cz 
Internetové stránky: www.hospicvit.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi 

 
Poskytovatel: Sociální služby SOVY obecně prospěšná společnost  
Název zařízení: Sociální služby SOVY obecně prospěšná společnost 
Forma poskytování:  ambulantní, pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Vyšehradská 260, 381 01 Český Krumlov 
Za Soudem 490, 381 01 Český Krumlov 

Telefon: 730 104 175, 380 712 370 (odlehčovací služba) 
736 634 490, 383 134 445 (ředitelka) 

E-mail: info@sovyck.cz 
Internetové stránky: www.sovyck.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s tělesným postižením;  
senioři 
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okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: Domácí péče Dačice s.r.o.  

Název zařízení: Terénní odlehčovací služba při Mobilním Hospici 
Dačice 

Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Antonínská 85, 380 01 Dačice 
Telefon: 775 224 862, 384 358 206, 607 820 390 
E-mail: info@moje-sestra.cz 
Internetové stránky: www.moje-sestra.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním;  
senioři 

 
Poskytovatel: Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 
Název zařízení: Odlehčovací služby – Hospicová péče sv. Kleofáše 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň 
Telefon: 732 420 471, 739 341 087 
E-mail: socialni.sluzby@kleofas.cz, info@kleofas.cz 
Internetové stránky: www.kleofas.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: RESIDENT 2000 o.p.s.   
Název zařízení: Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Antonínská 85, 380 01 Dačice 
Telefon: 778 409 816 
E-mail: socialni@resident2000.cz 
Internetové stránky: www.resident2000.cz 
Věková struktura klientů: od 6 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaný postižením; osoby 
s tělesným postižením; osoby se sluchovým postižením; 
osoby se zdravotním postižením; senioři 
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okres Písek  
Poskytovatel: Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie 
Název zařízení: Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Karla Čapka 589, 397 01 Písek 
Telefon: 774 858 487 
E-mail: kontakt@hospic-pisek.cz 
Internetové stránky: www.hospic-pisek.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s jiným zdravotním postižením;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 

Poskytovatel: Sociální služby Města Milevska, příspěvková 
organizace 

Název zařízení: Sociální služby Města Milevska 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: 5. května 1510, 399 01 Milevsko 
Telefon: 382 505 250, 721 650 904, 382 505 287 

E-mail: socprac@socsluzbymilevsko.cz, 
reditelka@socsluzbymilevsko.cz 

Internetové stránky: www.socsluzbymilevsko.cz  
Věková struktura klientů: mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

okres Prachatice  
Poskytovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
Název zařízení: Domácí hospic sv. Jakuba 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Horní 138, 383 01 Prachatice 
Telefon: 732 182 466 
E-mail: info@hospicjakub.cz 
Internetové stránky: www.hospicjakub.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi; 
senioři 
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Poskytovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
Název zařízení: Hospic sv. Jana N. Neumanna 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Neumannova 144, 383 01 Prachatice 
Telefon: 734 682 436, 388 311 726 (727, 729) 

E-mail: socialni2@hospicpt.cz, info@hospicpt.cz, 
socialni@hospicpt.cz 

Internetové stránky: www.hospicpt.cz  

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s jiným zdravotním postižením;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

okres Strakonice  
Poskytovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
Název zařízení: Domácí hospic sv. Markéty 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 
Telefon: 731 680 439 
E-mail: info@hospicmarketa.cz 
Internetové stránky: www.hospicmarketa.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku  

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým postižením; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi; 
senioři 

okres Tábor  
Poskytovatel: APLA Jižní Čechy, z.ú. 
Název zařízení: Odlehčovací služba APLA Jižní Čechy 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Opařany 121, 391 61 Opařany 
Telefon: 608 666 167 
E-mail: info@aplajc.cz, stastka@aplajc.cz 
Internetové stránky: www.aplajc.cz  
Věková struktura klientů: od 3 do 30 let 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi 
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Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Rolnička 
Název zařízení: Odlehčovací služba 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Mrázkova 700, 392 01 Soběslav 
Telefon: 737 678 436, 381 522 054, 739 570 420 
E-mail: os-team@rolnicka.cz, info@rolnicka.cz 
Internetové stránky: www.rolnicka.cz 
Věková struktura klientů: děti od 3 let až dospělí do 50 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 

 
Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Rolnička 
Název zařízení: Odlehčovací služba 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor 
Telefon: 730 591 785, 730 597 889, 381 522 054 
E-mail: odlehcovaci@rolnicka.cz, info@rolnicka.cz 
Internetové stránky: www.rolnicka.cz 
Věková struktura klientů: od 15 do 50 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 

 
Poskytovatel: Domácí hospic JORDÁN, o.p.s. 
Název zařízení: ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Bydlinského 2964, 390 02 Tábor 
Telefon: 601 106 202, 725 414 931 
E-mail: lotterova@hospicjordan.cz, kontakt@hospicjordan.cz 
Internetové stránky: www.hospicjordan.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby s jiným zdravotním postižením;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 
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Poskytovatel: G-centrum Tábor 
Název zařízení: Odlehčovací služby 
Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Pionýrů 242, Čekanice, 390 02 Tábor 
Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor 

Telefon: 734 571 439, 381 478 255 
E-mail: odlehcovaci.sluzby@gcentrum.cz 
Internetové stránky: www.gcentrum.cz  

Věková struktura klientů: 
dospělí (27 – 64 let); osoby od 55 let, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich 
přirozeném sociálním prostředí 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením; senioři 

 
Poskytovatel: Sociální služby městyse Borotín 
Název zařízení: Sociální služby městyse Borotín 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Borotín 43, 391 35 Borotín u Tábora 
Telefon: 602 154 058 
Internetové stránky: socialnisluzba@borotin.cz 
E-mail: www.sosboro.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s jiným zdravotním postižením; osoby 
s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; 
osoby s tělesným postižením; osoby se zdravotním 
postižením 
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Centra denních služeb (§ 45) 
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
e) sociálně terapeutické činnosti, 
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: Nazaret – středisko Husitské diakonie 
Název zařízení: Nazaret – středisko Husitské diakonie 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany 
Telefon: 775 525 780, 380 123 602, 774 988 031 
E-mail: socialni.nazaret@gmail.com, informace.nazaret@gmail.com 
Internetové stránky: www.nazaret.cz  
Věková struktura klientů: od 18 do 80 let 
Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením 

okres Tábor  
Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Rolnička 
Název zařízení: Centrum denních služeb pro děti a dospělé 
Forma poskytování:  ambulantní 

Kontaktní adresa zařízení: 
Mrázkova 700, 392 01 Soběslav  
Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor 
Bezděkova 122/17, 392 01 Soběslav 

Telefon: 734 760 621, 381 522 054, 739 570 420 

E-mail: cds.mrazkova@rolnicka.cz, cds.bezdekova@rolnicka.cz, 
info@rolnicka.cz 

Internetové stránky: www.rolnicka.cz  

Věková struktura klientů: 
od 3 do 64 let (od 3 do 26 let v CDS Mrázkova 700, 
Soběslav; od 18 let v CDS Bezděkova 122/17, Soběslav; 
od 15 let v CDS Světlogorská 2771/3, Tábor) 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižení 
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Denní stacionáře (§ 46) 
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba obsahuje tyto základní 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, 
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  

Poskytovatel: Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z.ú.  

Název zařízení: Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním 
postižením v centru ARPIDA 

Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice 
Telefon: 777 027 230, 385 777 017, 778 954 423, 385 777 011  
E-mail: info@arpida.cz, kopeckad@arpida.cz, businskav@arpida.cz 
Internetové stránky: www.arpida.cz  
Věková struktura klientů: od 6 do 40 let  

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením; osoby s tělesným 
postižením 

 
Poskytovatel: Centrum BAZALKA, o.p.s. 
Název zařízení: Denní stacionář Centrum BAZALKA 
Forma poskytování:  ambulantní 

Kontaktní adresa zařízení: U Jeslí 198/13, 370 01 České Budějovice 
U Jeslí 619, 370 01 České Budějovice 

Telefon: 387 001 018, 734 235 248, 732 537 983 
E-mail: info@centrumbazalka.cz 
Internetové stránky: www.centrumbazalka.cz  
Věková struktura klientů: od 1 do 40 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením; osoby se zdravotním postižením 
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Poskytovatel: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie 
Název zařízení: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: M. Horákové 1437, 370 05 České Budějovice 
Telefon: 601 156 005, 724 979 228(230), 380 301 751 

E-mail: vedoucids@domovlibnic.cz, socialni@domovlibnic.cz, 
dennistacionar@domovlibnic.cz, info@domovlibnic.cz 

Internetové stránky: www.domovlibnic.cz  
Věková struktura klientů: od 6 do 50 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením 

 

Poskytovatel: Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková 
organizace 

Název zařízení: Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková 
organizace 

Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Tylova 13/9, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 388 902 111, 602 503 566 
E-mail: info@ddmajcb.cz, p.zimmelova@ddmajcb.cz 
Internetové stránky: www.ddmajcb.cz  
Věková struktura klientů: od 27 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby 
s chronickým onemocněním; osoby s kombinovaným 
postižením; osoby se zdravotním postižením; senioři 

 

Poskytovatel: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola 
a Střední škola 

Název zařízení: Rekreační středisko JÚŠ – denní stacionář 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Nové Hrady 21, 374 01 Trhové Sviny 
Telefon: 777 026 562, 241 083 111, 261 225 261 
E-mail: bukova@jus.cz, jus@jus.cz 
Internetové stránky: www.jus.cz 

Věková struktura klientů: 
děti předškolního věku (1 – 6 let), mladší děti (7 – 10 let), 
starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením; osoby s tělesným 
postižením; osoby se zdravotním postižením 
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okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 
Název zařízení: Domov seniorů Dačice 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Antonínská 101, 380 01 Dačice 
Telefon: 384 495 122, 384 496 477, 728 728 122 
E-mail: info@dsdacice.cz, vedouci@dsdacice.cz  
Internetové stránky: www.dsdacice.cz  
Věková struktura klientů: od 55 let  
Cílová skupina klientů: senioři 
 
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 
Název zařízení: Sociální služby Česká 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 384 397 709, 777 061 175, 384 397 706, 724 896 003 
E-mail: info@sscjh.cz, vedouci@sscjh.cz, socialni@sscjh.cz 
Internetové stránky: www.sscjh.cz 
Věková struktura klientů: od 5 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 

okres Písek  
Poskytovatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky 
Název zařízení: Denní stacionář Duha 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Jana Mukařovského 2309, 397 01 Písek 
Telefon: 382 210 013, 382 215 232, 606 286 986 
E-mail: vodickova@domovzbesicky.cz 
Internetové stránky: www.domovzbesicky.cz  
Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let); od 5 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 
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okres Strakonice  
Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Název zařízení: MěÚSS Strakonice – Denní stacionář pro mentálně 
postižené děti, mládež a dospělé 

Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Ellerova 160, 386 01 Strakonice 
Telefon: 383 322 241, 733 503 084, 602 123 163  
E-mail: karolina.hejtmankova@muss.strakonice.eu 
Internetové stránky: www.muss.strakonice.eu  

Věková struktura klientů: 
mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11 – 15 let),  
dorost (16 –18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 

okres Tábor  
Poskytovatel: Denní a týdenní stacionář Klíček 
Název zařízení: Denní a týdenní stacionář Klíček 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Záluží 17, 390 02 Tábor 
Telefon: 381 281 619, 381 282 287, 775 937 399 
E-mail: klicek-usp@iol.cz 
Internetové stránky: www.stacionarklicek.cz  
Věková struktura klientů: od 5 do 64 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 

 
Poskytovatel: G-centrum Tábor 
Název zařízení: Denní stacionář 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Pionýrů 242, Čekanice, 390 02 Tábor 
Telefon: 721 088 364, 381 204 560 
E-mail: denni.stacionar@centrum.cz 
Internetové stránky: www.gcentrum.cz  
Věková struktura klientů: od 50 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby se 
zdravotním postižením; senioři 
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Poskytovatel: Město Sezimovo Ústí 
Název zařízení: Denní stacionář Sezimovo Ústí 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: K Hájence 1500, 391 02 Sezimovo Ústí 
Telefon: 605 359 317, 381 201 114, 734 265 659 
E-mail: stacionar@sezimovo-usti.cz, e.urbanova@sezimovo-usti.cz 
Internetové stránky: www.sezimovo-usti.cz  

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním; osoby s tělesným 
postižením; osoby se sluchovým postižením; osoby se 
zdravotním postižením; osoby se zrakovým postižením; 
senioři 

 

Poskytovatel: Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel 
sociálních služeb, Kaňka o.p.s. 

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel 
sociálních služeb, Kaňka o.p.s. 

Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Helsinská 2731/1, 390 05 Tábor 
Telefon: 381 212 872, 607 278 092, 607 718 968 
E-mail: info@kanka.info 
Internetové stránky: www.kanka.info  
Věková struktura klientů: od 2 do 64 let 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby s 
mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby 
se sluchovým postižením; osoby se zdravotním postižením; 
osoby se zrakovým postižením 
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Týdenní stacionáře (§ 47) 
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) sociálně terapeutické činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: Centrum BAZALKA, o.p.s. 
Název zařízení: Týdenní stacionář Centrum BAZALKA 
Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: U Jeslí 198/13, 370 01 České Budějovice 
U Jeslí 619, 370 01 České Budějovice 

Telefon: 387 001 018, 734 235 248, 732 537 983 
E-mail: info@centrumbazalka.cz 
Internetové stránky: www.centrumbazalka.cz  

Věková struktura klientů: 
děti předškolního věku (1 – 6 let), mladší děti (7 – 10 let), 
starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením;  
osoby se zdravotním postižením 

 
Poskytovatel: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie 
Název zařízení: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice 
Telefon: 734 440 154, 724 979 228, 734 853 908, 380 301 751 

E-mail: vedoucits@domovlibnic.cz, socialni@domovlibnic.cz, 
tydennistacionar@domovlibnic.cz, info@domovlibnic.cz 

Internetové stránky: www.domovlibnic.cz  
Věková struktura klientů: od 6 do 50 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 
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Poskytovatel: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola 
a Střední škola 

Název zařízení: Rekreační středisko JÚŠ – týdenní stacionář  
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Nové Hrady 21, 374 01 Trhové Sviny 
Telefon: 777 026 562, 241 083 111, 261 225 261 
E-mail: bukova@jus.cz, jus@jus.cz 
Internetové stránky: www.jus.cz 

Věková struktura klientů: 
od 8 do 37 let - do 31. 3. 2022, 
od 14 do 37 let - od 1. 4 .2022 do 30. 6. 2022,  
od 14 do 35 let - od 1. 7. 2022 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s tělesným postižením 

okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 
Název zařízení: Sociální služby Česká 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 384 397 709, 777 061 175, 384 397 706, 724 896 003 
E-mail: info@sscjh.cz, vedouci@sscjh.cz, socialni@sscjh.cz  
Internetové stránky: www.sscjh.cz  
Věková struktura klientů: od 5 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 

okres Písek  
Poskytovatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky 
Název zařízení: Týdenní stacionář Duha 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Jana Mukařovského 2309, 397 01 Písek 
Telefon: 382 210 013, 382 215 232, 606 286 986 
E-mail: vodickova@domovzbesicky.cz 
Internetové stránky: www.domovzbesicky.cz  
Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let); od 5 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 
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okres Strakonice  
Poskytovatel: Domov Žlutý Petrklíč, z.s.  
Název zařízení: Domov Žlutý Petrklíč 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Nestanice 63, Libějovice, 389 01 Vodňany 
Telefon: 724 292 545, 606 109 108 
E-mail: domovzlutypetrklic@gmail.com 
Internetové stránky: www.domovzlutypetrklic.cz  

Věková struktura klientů: starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením;  
osoby se zdravotním postižením 

okres Tábor  
Poskytovatel: Denní a týdenní stacionář Klíček 
Název zařízení: Denní a týdenní stacionář Klíček 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Záluží 17, 390 02 Tábor 
Telefon: 381 281 619, 381 282 287, 775 937 399 
E-mail: klicek-usp@iol.cz 
Internetové stránky: www.stacionarklicek.cz 
Věková struktura klientů: od 5 do 64 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením  
(§ 48) 
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) sociálně terapeutické činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 
Název zařízení: Sociální služby Česká 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 384 397 709, 777 061 175, 384 397 706, 724 896 003 
E-mail: info@sscjh.cz, vedouci@sscjh.cz, socialni@sscjh.cz  
Internetové stránky: www.sscjh.cz  
Věková struktura klientů: od 15 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 
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okres Písek  
Poskytovatel: Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.  
Název zařízení: Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.  
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: 17. listopadu 2444, 397 01 Písek 
Telefon: 773 377 015, 773 377 020 

E-mail: 
pisek@alzheimercentrum.cz, 
socialni.pisek@alzheimercentrum.cz, 
reditelka.pisek@alzheimercentrum.cz  

Internetové stránky: www.alzheimercentrum.cz  

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením 
 
Poskytovatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky 
Název zařízení: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Zběšičky 23, 398 43 Bernartice u Milevska 
Telefon: 382 734 011, 382 734 010 
E-mail: kadlecova@domovzbesicky.cz 
Internetové stránky: www.domovzbesicky.cz  
Věková struktura klientů: od 5 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 

okres Prachatice  
Poskytovatel: BH – Nemocnice Vimperk a. s.  
Název zařízení: Domov Vimperk 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Pivovarská 158/26, 385 01 Vimperk 
Telefon: 736 670 621, 775 859 310, 388 400 145, 388 400 116 

E-mail: 
socialnisluzby@nemocnicevimperk.cz, 
doulova@nemocnicevimperk.cz,  
hanzlickova@nemocnicevimperk.cz 

Internetové stránky: www.nemocnicevimperk.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let; osoby s kombinovaným postižením od 27 do 64 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby s kombinovaným postižením;  
osoby se zdravotním postižením 
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Poskytovatel: Sociální pohoda, o.p.s. 
Název zařízení: DOMEČEK 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Javorník 74, Vacov, 384 73 Stachy 
Telefon: 388 433 829, 728 199 420 
E-mail: info@socialnipohoda.cz, reditel@socialnipohoda.cz 
Internetové stránky: www.socialnipohoda.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s mentálním postižením;  
osoby s tělesným postižením;  
osoby se zdravotním postižením 

okres Strakonice  
Poskytovatel: Domov PETRA Mačkov 
Název zařízení: Domov PETRA Mačkov 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Mačkov 79, 388 01 Blatná 
Telefon: 725 390 673, 383 413 111, 602 434 429 
E-mail: info@domovpetra.cz 
Internetové stránky: www.domovpetra.cz  
Věková struktura klientů: od 3 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 

 
Poskytovatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek 
Název zařízení: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Osek 1, 386 01 Strakonice 
Telefon: 383 411 022 (016, 041), 606 030 272, 724 077 187 

E-mail: podatelna@dozp-osek.cz, hajek@dozp-osek.cz, 
zarubova@dozp-osek.cz  

Internetové stránky: www.domovosek.cz  

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let); od 18 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 
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Domovy pro seniory (§ 49) 
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) aktivizační činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Staroměstská 
České Budějovice, příspěvková organizace 

Název zařízení: Centrum sociálních služeb Staroměstská 
České Budějovice, příspěvková organizace 

Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice 
Telefon: 733 507 472,  387 001 157, 739 415 392, 387 436 628 
E-mail: socialni.vedouci@staromestska.cz, tetour@staromestska.cz  
Internetové stránky: www.staromestska.cz  
Věková struktura klientů: od 65 let 
Cílová skupina klientů: senioři 
 
Poskytovatel: CSS Emausy s.r.o. 
Název zařízení: CSS Emausy 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Lázeňská 2438/77, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic 
Telefon: 778 482 408, 602 249 599 
E-mail: info@cssemausy.cz 
Internetové stránky: www.cssemausy.cz  
Věková struktura klientů: od 60 let 
Cílová skupina klientů: senioři 
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Poskytovatel: Domov důchodců Dobrá Voda 
Název zařízení: Domov důchodců Dobrá Voda 
Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda 
u Českých Budějovic 

Telefon: 387 721 111 (113, 123), 775 246 104,  775 246 103 

E-mail: reditel@domov-dobravoda.cz,  
socialni.vedouci@domov-dobravoda.cz 

Internetové stránky: www.domov-dobravoda.cz  
Věková struktura klientů: od 60 let 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: Domov důchodců „U Zlatého kohouta“ 
Název zařízení: Domov důchodců „U Zlatého kohouta“ 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Zborovská 857, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
Telefon: 774 728 010, 387 966 160, 602 451 110 
E-mail: domov.duchodcu@hluboka.cz 
Internetové stránky: www.hluboka.cz  
Věková struktura klientů: od 60 let 
Cílová skupina klientů: senioři 
 
Poskytovatel: Domov pro seniory Horní Stropnice 
Název zařízení: Domov pro seniory Horní Stropnice 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Generála Svobody 10/1986, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 386 327 130, 602 527 746, 386 327 377, 728 846 131 

E-mail: dps@domovstropnice.cz, socialni.prac@domovstropnice.cz, 
reditel@domovstropnice.cz 

Internetové stránky: www.domovstropnice.cz  
Věková struktura klientů: od 60 let 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 



  domovy pro seniory 

 - 89 -  

 

Poskytovatel: Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, 
příspěvková organizace 

Název zařízení: Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, 
příspěvková organizace 

Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice 
Telefon: 388 905 125, 602 527 650, 388 905 101, 702 133 135 

E-mail: j.plasil@domovproseniory-hvizdal.cz 
s.zigova@domovproseniory-hvizdal.cz 

Internetové stránky: www.dpshvizdal.cz 
Věková struktura klientů: od 60 let  
Cílová skupina klientů: senioři 
 
Poskytovatel: Domov pro seniory Chvalkov 
Název zařízení: Domov pro seniory Chvalkov 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Chvalkov 41, Čížkrajice, 374 01 Trhové Sviny 
Telefon: 386 323 137, 702 267 398, 727 890 544, 775 246 104 

E-mail: socialni.vedouci@domovchvalkov.cz, 
reditelka@domovchvalkov.cz 

Internetové stránky: www.domovchvalkov.cz  
Věková struktura klientů: mladší senioři (65 – 80 let); od 60 let  

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 

Poskytovatel: Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková 
organizace 

Název zařízení: Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková 
organizace 

Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Větrná 731/13, 370 05 České Budějovice 
Ant. Barcala 1252/4, 370 05 České Budějovice 

Telefon: 388 902 111, 602 503 566 
E-mail: info@ddmajcb.cz, p.zimmelova@ddmajcb.cz 
Internetové stránky: www.ddmajcb.cz  
Věková struktura klientů: od 60 let 
Cílová skupina klientů: senioři 
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okres Český Krumlov  
Poskytovatel: Czech one Prague s.r.o. 
Název zařízení: Czech one Prague – Dům pro seniory Wágnerka 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Nad Nemocnicí 153, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 776 364 005, 776 364 940 
E-mail: prokopcova.socialni@wagnerka.cz, info@wagnerka.cz 
Internetové stránky: www.wagnerka.cz  
Věková struktura klientů: od 45 let  

Cílová skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: Domov důchodců Horní Planá 
Název zařízení: Domov důchodců Horní Planá 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Komenského 6, 382 26 Horní Planá 
Telefon: 380 738 115, 380 700 121 (123), 606 810 023, 724 393 420 
E-mail: brezinova@ddhplana.cz, dvorakova@ddhplana.cz 
Internetové stránky: www.ddhplana.cz  
Věková struktura klientů: od 50 let 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: Domov pro seniory Kaplice 
Název zařízení: Domov pro seniory Kaplice 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Míru 366, 382 41 Kaplice 
Telefon: 602 193 210, 734 579 437 
E-mail: reditel@domovkaplice.cz, podatelna@domovkaplice.cz 
Internetové stránky: www.domovkaplice.cz 
Věková struktura klientů: od 55 let 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 
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okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 
Název zařízení: Domov seniorů Třeboň 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Daskabát 306/II, 379 01 Třeboň 
Telefon: 384 721 241, 602 879 448, 384 389 217, 725 339 647 
E-mail: vedouci@dstrebon.cz, socialni@dstrebon.cz 
Internetové stránky: www.dstrebon.cz  
Věková struktura klientů: od 55 let 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 
Název zařízení: Domov seniorů Jindřichův Hradec 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 384 322 067, 384 321 687, 380 130 086 
E-mail: vedouci@dsjh.cz 
Internetové stránky: www.dsjh.cz  
Věková struktura klientů: od 55 let  

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 
Název zařízení: Domov seniorů České Velenice 
Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Vitorazská 54, 378 10 České Velenice 
Vitorazská 55, 378 10 České Velenice 

Telefon: 380 130 110, 602 393 244, 380 130 112, 725 339 651 
E-mail: vedouci@dsvelenice.cz, socialni1@dsvelenice.cz 
Internetové stránky: www.dsvelenice.cz  
Věková struktura klientů: od 55 let  

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 
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Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 
Název zařízení: Domov seniorů Dačice  
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Antonínská 101, 380 01 Dačice  
Telefon: 384 495 122, 384 496 477, 728 728 122 
E-mail: info@dsdacice.cz, vedouci@dsdacice.cz  
Internetové stránky: www.dsdacice.cz  
Věková struktura klientů: od 55 let  

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením,  
senioři 

okres Písek  
Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Blanka 
Název zařízení: Domov pro seniory – Domovinka 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Jiráskovo nábř. 2443, 397 01 Písek 
Telefon: 607 591 979, 382 219 057, 734 688 698, 603 817 501 
E-mail: domovproseniory@diakoniepisek.cz 
Internetové stránky: www.diakoniepisek.cz  
Věková struktura klientů: od 60 let  
Cílová skupina klientů: senioři 
 
Poskytovatel: Domov pro seniory Světlo 

Název zařízení: Domov pro seniory Světlo 
Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek 

Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Zámek 44, Drhovle, 397 01 Písek 
Karla Čapka 2549, 397 01 Písek (pobočka Písek) 

Telefon: 
382 789 611, 722 184 368 (recepce) 
380 425 863, 380 425 858, 604 175 101 (Drhovle) 
382 789 624 (625), 702 219 584 (Písek) 

E-mail: reditelka@dps-svetlo.cz, socialdrhovle@dps-svetlo.cz, 
social@dps-svetlo.cz, socialni@dps-svetlo.cz 

Internetové stránky: www.dps-svetlo.cz  

Věková struktura klientů: 
osoby s chronickým onemocněním či jiný zdravotním 
postižením starší 55 let a senioři, kteří potřebují k zajištění 
svých potřeb jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat 
ve svém domácím prostředí 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby s jiným zdravotním postižením,  
senioři 
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Poskytovatel: SeneCura SeniorCentrum Písek a.s. 
Název zařízení: Domov pro seniory 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Čelakovského 8/4, 397 01 Písek 
Telefon: 603 800 109, 382 201 730, 733 643 733, 732 874 017 
E-mail: pisek@senecura.cz, info@senecura.cz 
Internetové stránky: www.senecura.cz 
Věková struktura klientů: od 55 let  
Cílová skupina klientů: senioři 
 

Poskytovatel: Sociální služby Města Milevska, příspěvková 
organizace 

Název zařízení: Sociální služby Města Milevska 
Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: 5. května 1372, 399 01 Milevsko 
5. května 1510, 399 01 Milevsko 

Telefon: 382 505 250; 721 650 904, 382 505 287 (255, 253) 

E-mail: socprac@socsluzbymilevsko.cz, 
reditelka@socsluzbymilevsko.cz 

Internetové stránky: www.socsluzbymilevsko.cz  
Věková struktura klientů: od 55 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

okres Prachatice  
Poskytovatel: BH – Nemocnice Vimperk a. s. 
Název zařízení: Domov seniorů Vimperk 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Pivovarská 158/26, 385 01 Vimperk 
Telefon: 736 670 621, 775 859 310, 388 400 145, 388 400 128 

E-mail: 
socialnisluzby@nemocnicevimperk.cz, 
doulova@nemocnicevimperk.cz, 
hanzlickova@nemocnicevimperk.cz 

Internetové stránky: www.nemocnicevimperk.cz  
Věková struktura klientů: mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 
Cílová skupina klientů: senioři 
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Poskytovatel: Domov pro seniory Pohoda 
Název zařízení: Domov pro seniory Pohoda 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Budějovická 159, 384 11 Netolice 
Telefon: 388 385 316, 728 959 833, 388 385 312, 606 741 110 
E-mail: socialni1.pohoda@netolice.cz, reditelka.pohoda@netolice.cz 
Internetové stránky: www.pohodanetolice.cz  
Věková struktura klientů: od 50 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby 
s tělesným postižením; osoby se zdravotním postižením; 
senioři 

 
Poskytovatel: Domov pro seniory Stachy - Kůsov 
Název zařízení: Domov pro seniory Stachy - Kůsov 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Kůsov 1, 384 73 Stachy 
Telefon: 606 617 053, 388 428 213, 606 617 053 
E-mail: socialni@domovkusov.cz, gal.ladislav@gmail.com 
Internetové stránky: www.domovkusov.cz  
Věková struktura klientů: od 50 let  

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby s kombinovaným postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice 
Název zařízení: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Bavorská 936, 383 01 Prachatice  

Telefon: 388 316 171, 606 325 984, 702 283 721, 388 310 640, 
388 317 875 

E-mail: domov@domovseniorupt.cz, socialni@domovseniorupt.cz, 
reditelka@domovseniorupt.cz 

Internetové stránky: www.domovseniorupt.cz  
Věková struktura klientů: od 55 let  
Cílová skupina klientů: senioři 
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Poskytovatel: Charita Vimperk 
Název zařízení: Dům klidného stáří Pravětín 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Pravětín 23, 385 01 Vimperk 
Telefon: 388 412 738, 731 402 993, 733 220 649, 731 604 549 

E-mail: info@vimperk.charita.cz, reditel@vimperk.charita.cz, 
socialni.DKS@vimperk.charita.cz 

Internetové stránky: www.vimperk.charita.cz  
Věková struktura klientů: od 60 let 
Cílová skupina klientů: senioři 
 
Poskytovatel: Marie Sporková  
Název zařízení: SENIORRESIDENZ  
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Řasnice 1, 384 43 Strážný 
Telefon: 777 004 174 
E-mail: sporkova@email.cz 
Internetové stránky: www.seniorenresidenz.cz 
Věková struktura klientů: od 60 let 
Cílová skupina klientů: senioři 
 
Poskytovatel: SENIOR HAUS VACOV s.r.o. 
Název zařízení: Senior Dom Vacov  
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Vlkonice 51, 384 86 Vacov 
Telefon: 736 187 602, 380 743 333 
E-mail: p.kabrna@seznam.cz, senior.vacov@seznam.cz 
Internetové stránky: www.senior-haus-vacov.webnode.cz 
Věková struktura klientů: od 55 let 

Cílová skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením; osoby s tělesným 
postižením; osoby se zdravotním postižením; senioři 
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okres Strakonice  
Poskytovatel: Centrum sociální pomoci Vodňany 
Název zařízení: CSP Vodňany, Domov pro seniory 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany  
Telefon: 725 831 677, 383 383 524, 383 382 625 
E-mail: daniela.davidova@cspvodnany.cz,   
Internetové stránky: www.cspvodnany.cz  
Věková struktura klientů: od 55 let 
Cílová skupina klientů: senioři 
 
Poskytovatel: Domov pro seniory 
Název zařízení: Domov pro seniory 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná 
Telefon: 608 609 018, 380 706 213, 608 609 017, 380 706 215 
E-mail: socialni@domovblatna.cz, reditelka@domovblatna.cz 
Internetové stránky: www.domovblatna.cz  

Věková struktura klientů: 
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let); od 60 let; osobám mladším mohou 
být služby poskytnuty po zvážení a posouzení jejich 
individuálních potřeb a sociální situace. 

Cílová skupina klientů: senioři 
 
Poskytovatel: Charita Strakonice 
Název zařízení: Dům klidného stáří sv. Anny 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Sousedovice 40, 386 01 Strakonice 
Telefon: 777 887 158, 383 323 281, 773 979 004, 383 327 459 

E-mail: reditel@strakonice.charita.cz, 
sabina.leskova@strakonice.charita.cz 

Internetové stránky: www.charita-strakonice.cz 
Věková struktura klientů: od 65 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 
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Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
Název zařízení: MěÚSS Strakonice – Domov pro seniory 
Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Rybniční 1282, 386 01 Strakonice 
Lidická 189, 386 01 Strakonice 

Telefon: 
383 312 281 (280), 383 312 293, 739 155 370 (Rybniční), 
383 376 364, 383 376 367, 383 321 199 (Lidická), 
739 155 859, 383 312 270 (ředitelka) 

E-mail: 
jana.nevarilova@muss.strakonice.eu (Rybniční), 
jana.smrhova@muss.strakonice.eu (Lidická), 
lenka.kratochvilova@muss.strakonice.eu (ředitelka) 

Internetové stránky: www.muss.strakonice.eu 
Věková struktura klientů: od 50 let 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením; senioři 

okres Tábor  
Poskytovatel: Domov pro seniory Bechyně 
Název zařízení: Domov pro seniory Bechyně 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Na Libuši 999, 391 65 Bechyně  
Telefon: 381 211 024, 605 057 680, 381 200 650, 381 200 638 
E-mail: info@ddbechyne.cz 
Internetové stránky: www.ddbechyne.cz  
Věková struktura klientů: od 60 let 
Cílová skupina klientů: senioři 
 
Poskytovatel: Domov pro seniory Chýnov 

Název zařízení: Domov pro seniory Chýnov 
Domov pro seniory Budislav 

Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Zámecká 1, 391 55 Chýnov 
Budislav 1, 392 01 Soběslav 

Telefon: 739 563 969, 381 406 213, 775 246 104, 381 406 216 
E-mail: socialni.vedouci@dschynov.cz, reditel@dschynov.cz 
Internetové stránky: www.dschynov.cz 
Věková struktura klientů: mladší senioři (65 – 80 let); od 50 let 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením; senioři 
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Poskytovatel: G-centrum Tábor 
Název zařízení: Domov pro seniory 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor 
Telefon: 381 478 211, 381 478 216 
E-mail: info@gcentrum.cz, milena.prchlikova@gcentrum.cz 
Internetové stránky: www.gcentrum.cz  
Věková struktura klientů: mladší senioři (65 – 80 let) 
Cílová skupina klientů: senioři 
 
Poskytovatel: Senior-dům Soběslav 
Název zařízení: Senior-dům Soběslav 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Mrázkova 748, 392 01 Soběslav  
Telefon: 732 376 433, 381 506 110 (111) 
E-mail: petraskova@seniorsobeslav.cz 
Internetové stránky: www.seniorsobeslav.cz  

Věková struktura klientů: 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let); 
od 50 let osoby s chronickým onemocněním 
či s kombinovaným postižením 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním;  
osoby s kombinovaným postižením; senioři 

 
Poskytovatel: TEP, centrum sociálních služeb, Veselí nad Lužnicí 
Název zařízení: Domov pro seniory 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: K Zastávce 647, 391 81 Veselí nad Lužnicí 
Telefon: 725 519 344,  728 702 364, 381 209 200 
E-mail: socialni@tep-veseli.cz, vavricek@tep-veseli.cz 
Internetové stránky: www.tep-veseli.cz  
Věková struktura klientů: od 50 let 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s tělesným postižením; senioři 
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Domovy se zvláštním režimem (§ 50) 
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových 
látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je 
přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) aktivizační činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: AC Facility, s.r.o.  
Název zařízení: AC Facility, s.r.o.  
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Husova tř. 1651/125a, 370 11 České Budějovice 
Telefon: 773 377 035 (036, 095, 050) 

E-mail: 
cb@alzheimercentrum.cz, socialni.cb@alzheimercentrum.cz, 
socialni2.cb@alzheimercentrum.cz, 
reditelka.cb@alzheimercentrum.cz 

Internetové stránky: www.alzheimercentrum.cz 
Věková struktura klientů: od 40 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním  
 
Poskytovatel: CSS Emausy s.r.o. 
Název zařízení: CSS Emausy 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Lázeňská 2438/77, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic 
Telefon: 778 482 408, 602 249 599 
E-mail: info@cssemausy.cz 
Internetové stránky: www.cssemausy.cz  
Věková struktura klientů: mladší senioři (65 – 80 let); od 55 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
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Poskytovatel: Domov důchodců Dobrá Voda 
Název zařízení: Domov důchodců Dobrá Voda 
Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda 
u Českých Budějovic 

Telefon: 387 721 111(113, 123), 775 246 104,  775 246 103 

E-mail: reditel@domov-dobravoda.cz,  
socialni.vedouci@domov-dobravoda.cz 

Internetové stránky: www.domov-dobravoda.cz  
Věková struktura klientů: od 55 let 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním;  
senioři 

 
Poskytovatel: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie 
Název zařízení: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Libníč 17, 373 71 Rudolfov 
Telefon: 723 774 547, 604 267 187, 380 301 751 

E-mail: vedoucidzr@domovlibnic.cz, socialnidzr1@domovlibnic.cz, 
info@domovlibnic.cz 

Internetové stránky: www.domovlibnic.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním;  
osoby s kombinovaným postižením 

 

Poskytovatel: Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, 
příspěvková organizace 

Název zařízení: Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, 
příspěvková organizace 

Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice 
Telefon: 388 905 125, 602 527 650, 388 905 101, 702 133 135 

E-mail: j.plasil@domovproseniory-hvizdal.cz 
s.zigova@domovproseniory-hvizdal.cz 

Internetové stránky: www.dpshvizdal.cz  
Věková struktura klientů: mladší senioři (65 – 80 let); od 50 let 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s jiným 
zdravotním postižením; osoby s kombinovaným postižením; 
osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; 
osoby se sluchovým postižením; osoby se zdravotním 
postižením; osoby se zrakovým postižením; senioři 
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Poskytovatel: Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková 
organizace 

Název zařízení: Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková 
organizace 

Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Větrná 731/13, 370 05 České Budějovice 
Na Zlaté stoce 32/28, 370 05 České Budějovice 

Telefon: 388 902 111, 602 503 566 
E-mail: info@ddmajcb.cz, p.zimmelova@ddmajcb.cz 
Internetové stránky: www.ddmajcb.cz  
Věková struktura klientů: od 45 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 

okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 
Název zařízení: Domov seniorů Jindřichův Hradec 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 384 322 067, 384 321 687, 380 130 086 
E-mail: vedouci@dsjh.cz 
Internetové stránky: www.dsjh.cz  
Věková struktura klientů: od 50 let 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

okres Písek  
Poskytovatel: ALZHEIMER HOME z.ú.  
Název zařízení: ALZHEIMER HOME PÍSEK 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Vladislavova 490, 397 01 Písek 
Telefon: 702 287 033, 702 287 351, 722 961 444 
E-mail: lenka.nemcova@alzheimerhome.cz, info@alzheimerhome.cz 
Internetové stránky: www.alzheimerhome.cz 
Věková struktura klientů: od 40 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
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Poskytovatel: Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.  
Název zařízení: Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.  
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Nádražní 506/40, 397 01 Písek 
Telefon: 773 377 015, 773 377 020 

E-mail: 
pisek@alzheimercentrum.cz, 
socialni.pisek@alzheimercentrum.cz, 
reditelka.pisek@alzheimercentrum.cz 

Internetové stránky: www.alzheimercentrum.cz 
Věková struktura klientů: od 40 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
 
Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Blanka 
Název zařízení: Domov se zvláštním režimem – Vážka 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Jiráskovo nábř. 2443, 397 01 Písek  
Telefon: 607 591 979, 382 219 057, 739 343 709 
E-mail: vazka@diakoniepisek.cz 
Internetové stránky: www.diakoniepisek.cz  
Věková struktura klientů: od 50 let 
Cílová skupina klientů: senioři 
 
Poskytovatel: Domov pro seniory Světlo 
Název zařízení: Domov pro seniory Světlo 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Zámek 44, Drhovle, 397 01 Písek 

Telefon: 382 789 611, 722 184 368 (recepce) 
380 425 863, 380 425 858, 604 175 101 

E-mail: reditelka@dps-svetlo.cz, socialdrhovle@dps-svetlo.cz, 
Internetové stránky: www.dps-svetlo.cz  
Věková struktura klientů: od 55 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
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Poskytovatel: PORSL s.r.o. 
Název zařízení: Domov Rakovice 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Rakovice 32, 398 04 Čimelice 
Telefon: 725 606 028, 725 606 030, 725 606 029 

E-mail: info@domovrakovice.cz, socialni@domovrakovice.cz 
reditelka@domovrakovice.cz 

Internetové stránky: www.domovrakovice.cz  
Věková struktura klientů: od 50 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
 
Poskytovatel: PREMIUM BUSINESS s.r.o. 
Název zařízení: Pomněnka Protivín 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Ve Školce 839, 398 11 Protivín 
Telefon: 778 045 157, 778 065 157, 778 085 157 

E-mail: reditelka@pomnenkaprotivin.cz, 
socialni@pomnenkaprotivin.cz, pece@pomnenkaprotivin.cz 

Internetové stránky: www.pomnenkaprotivin.cz 

Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 

okres Prachatice  
Poskytovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. 
Název zařízení: Domov Matky Vojtěchy 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Hradební 163, 383 01 Prachatice  
Telefon: 388 310 231, 388 310 241, 734 435 486 
E-mail: info@alzheimerpt.cz, socialni@alzheimerpt.cz 
Internetové stránky: www.alzheimerpt.cz  

Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
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Poskytovatel: Senior house Eden s.r.o.  
Název zařízení: Senior house Eden s.r.o.  
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Vodňanská 1321, 383 01 Prachatice 
Telefon: 777 989 169, 727 948 598, 776 546 407 
E-mail: info@sheden.eu, m.kocan@sheden.eu 
Internetové stránky: www.sheden.eu 
Věková struktura klientů: od 55 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 

okres Strakonice  
Poskytovatel: Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.  
Název zařízení: Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.  
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Radčice 58, 389 01 Vodňany 
Telefon: 773 377 025, 773 377 020 

E-mail: 
louckymlyn@alzheimercentrum.cz, 
socialni.louckymlyn@alzheimercentrum.cz 
reditelka.pisek@alzheimercentrum.cz 

Internetové stránky: www.alzheimercentrum.cz 
Věková struktura klientů: od 40 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
 
Poskytovatel: Domov Kunšov s.r.o.  
Název zařízení: Domov Kunšov 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Albrechtice u Drahonic – Samota 16, 389 01 Vodňany 
Telefon: 730 172 847, 602 851 771 
E-mail: socialni@domovkunsov.cz, reditelka@domovkunsov.cz 
Internetové stránky: domovkunsov.cz 

Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
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Poskytovatel: Kotva při strakonické nemocnici, z.s.  
Název zařízení: Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 
Telefon: 728 199 420, 724 573 165 

E-mail: martin.karas.strakonice@seznam.cz, 
karas@kotva-strakonice.cz 

Internetové stránky: www.kotva-strakonice.cz 

Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením;  
osoby s kombinovaným postižením 

 
Poskytovatel: Kotva při strakonické nemocnici, z.s.  
Název zařízení: Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 
Telefon: 728 199 420, 724 573 165 

E-mail: martin.karas.strakonice@seznam.cz, 
karas@kotva-strakonice.cz 

Internetové stránky: www.kotva-strakonice.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let 

Cílová skupina klientů: 

osoby bez přístřeší; osoby s chronickým onemocněním; 
osoby s jiným zdravotním postižením; osoby 
s kombinovaným postižením; osoby v krizi; osoby, které 
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy 

 
Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
Název zařízení: MěÚSS Strakonice – Domov se zvláštním režimem 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Rybniční 1282, 386 01 Strakonice 
Telefon: 383 312 281 (280), 383 312 293, 383 312 270 
E-mail: jana.nevarilova@muss.strakonice.eu 
Internetové stránky: www.muss.strakonice.eu 
Věková struktura klientů: od 50 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
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okres Tábor  
Poskytovatel: Domov pro seniory Chýnov 
Název zařízení: Domov pro seniory Chýnov 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Zámecká 1, 391 55 Chýnov 
Telefon: 739 563 969, 381 406 213, 775 246 104, 381 406 216 
E-mail: socialni.vedouci@dschynov.cz, reditel@dschynov.cz 
Internetové stránky: www.dschynov.cz 
Věková struktura klientů: mladší senioři (65 – 80 let); od 50 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým duševním onemocněním;  
osoby s chronickým onemocněním;  
senioři 
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Chráněné bydlení (§ 51) 
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, 
popřípadě individuálního bydlení. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) sociálně terapeutické činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 
Název zařízení: Chráněné bydlení Naplno 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Hůrecká 1006/35c, 373 72 Lišov u Českých Budějovic 
Telefon: 737 236 929, 384 389 004, 733 129 661 
E-mail: info@chbnaplno.cz, vedouci@chbnaplno.cz 
Internetové stránky: www.chbnaplno.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s mentálním postižením 
 
Poskytovatel: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie 
Název zařízení: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie 
Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice  
Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice 

Telefon: 601 156 005, 602 619 232, 731 651 707, 380 301 751 

E-mail: vedoucichb@domovlibnic.cz, socialnichb@domovlibnic.cz, 
chranenebydleni@domovlibnic.cz, info@domovlibnic.cz 

Internetové stránky: www.domovlibnic.cz  
Věková struktura klientů: od 18 do 50 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 
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Poskytovatel: FOKUS České Budějovice, z.ú.  
Název zařízení: BYDLENÍ K-Pax 
Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Branišovská 15/4, 370 05 České Budějovice 
Žerotínova 19/9, 370 04 České Budějovice 

Telefon: 774 496 930, 774 683 260, 383 136 220 
E-mail: chb@fokus-cb.cz, t.trajer@fokus-cb.cz, fokus@fokus-cb.cz 
Internetové stránky: www.fokus-cb.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním  

okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 
Název zařízení: Sociální služby Česká 
Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: 

Větrná 179, 377 01 Jindřichův Hradec 
Tyršova 696, 378 16 Lomnice nad Lužnicí 
U Světa 1316, 379 01 Třeboň 
Tyršova 697, 378 16 Lomnice nad Lužnicí 
Třebického 740, 377 01 Jindřichův Hradec 
sídliště U Nádraží 791, 377 01 Jindřichův Hradec 
Sládkova 436, 377 01 Jindřichův Hradec 
nám. Míru 174, 377 01 Jindřichův Hradec 
Hvězdná 38, 377 01 Jindřichův Hradec 
Táboritská 1104, 379 01 Třeboň 
Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň 
Francouzská 1262, 377 01 Jindřichův Hradec 
Dr. Fr. Kuny 593, 378 16 Lomnice nad Lužnicí 
sídliště Vajgar 557, 377 01 Jindřichův Hradec 
Kosmonautů 31, 377 01 Jindřichův Hradec 

Telefon: 737 236 929, 384 389 004, 733 129 661 
E-mail: info@chbnaplno.cz, vedouci@chbnaplno.cz 
Internetové stránky: www.chbnaplno.cz  

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s mentálním postižením 
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Poskytovatel: Otevřená OKNA, z. ú.  

Název zařízení: Chráněné bydlení Okénko 
Chráněné bydlení Dačické okénko 

Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Na Piketě 742, 377 01 Jindřichův Hradec 
Třída 9. května 572, 380 01 Dačice 

Telefon: 724 594 724, 774 473 887 
E-mail: okna@okenko.eu, maly@okenko.eu 
Internetové stránky: www.otevrenaokna.cz 
Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let); od 18 let  

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se 
zdravotním postižením 

okres Písek  
Poskytovatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky 

Název zařízení: Chráněné bydlení Duha 
Chráněné bydlení Pod Duhou 

Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Jana Mukařovského 2309, 397 01 Písek 
Karla Čapka 328, 397 01 Písek 

Telefon: 382 210 013, 382 215 232, 606 286 986 
E-mail: vodickova@domovzbesicky.cz 
Internetové stránky: www.domovzbesicky.cz  
Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let); od 18 let 
Cílová skupina klientů: osoby s mentálním postižením 

okres Strakonice  
Poskytovatel: Domov PETRA Mačkov 
Název zařízení: Domov PETRA Mačkov 
Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Mačkov 79, 388 01 Blatná 
Nerudova 505, 388 01 Blatná 

Telefon: 602 683 278, 383 413 105, 383 413 111, 725 390 673 
E-mail: info@domovpetra.cz, ocenaskova@domovpetra.cz 
Internetové stránky: www.domovpetra.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let  

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 
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okres Tábor  
Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Rolnička 

Název zařízení: Chráněné bydlení Soběslav  
Chráněné bydlení Tábor 

Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: 

Bezděkova 105, 392 01 Soběslav 
Komenského 2/1, 392 01 Soběslav 
Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 
Havanská 2809/3, 390 05 Tábor 
Minská 2785/5, 390 05 Tábor 
Havanská 2823/2, 390 05 Tábor 

Telefon: 731 516 404, 381 522 482, 739 570 421, 381 522 054 
E-mail: bydleni@rolnicka.cz, info@rolnicka.cz 
Internetové stránky: www.rolnicka.cz  
Věková struktura klientů: od 19 do 50 let (v okamžiku přijetí do služby) 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 

 
Poskytovatel: Diecézní charita České Budějovice 
Název zařízení: Dům sv. Františka – chráněné bydlení 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: K Zastávce 646, 391 81 Veselí nad Lužnicí 
Telefon: 731 441 761, 739 529 374, 731 631 953 

E-mail: 
chranene.bydleni@dchcb.charita.cz, 
socialni.veseli@dchcb.charita.cz, 
PSSvedouci.veseli@dchcb.charita.cz 

Internetové stránky: www.dchcb.cz  
Věková struktura klientů: od 30 let  

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením;  
osoby se zdravotním postižením 
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Poskytovatel: FOKUS Tábor, z.s.   
Název zařízení: Chráněné bydlení FOKUS Tábor 
Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: 

Berlínská 2747/1, 390 05 Tábor 
Berlínská 2748/2, 390 05 Tábor 
Havanská 2823/2, 390 05 Tábor 
Havanská 2824/4, 390 05 Tábor 
Brigádníků 2554, 390 02 Tábor 
Budějovická 2246, 390 02 Tábor 

Telefon: 603 401 576, 777 706 029, 739 203 363 
E-mail: sos@fokustabor.cz, fokustabor@fokustabor.cz 
Internetové stránky: www.fokustabor.cz 
Věková struktura klientů: od 18 do 64 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
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Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče (§ 52) 
Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, 
které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny 
se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického 
zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou 
fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb 
anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutická činnost, 
g) aktivizační činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres Český Krumlov  
Poskytovatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s. 
Název zařízení: Nemocnice Český Krumlov, a.s. 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 380 761 111 
E-mail: info@nemck.cz 
Internetové stránky: www.nemck.cz  

Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se sluchovým 
postižením; osoby se zdravotním postižením; senioři 
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okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: Nemocnice Dačice, a. s. 
Název zařízení: Nemocnice Dačice, a. s. 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Antonínská 85, 380 01 Dačice 
Telefon: 725 835 614, 384 358 238, 384 358 211 
E-mail: info@nemda.cz 
Internetové stránky: www.nemdac.cz  

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením,  
senioři 

 
Poskytovatel: Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. 
Název zařízení: Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: U Nemocnice 380, 377 01 J. Hradec 
Telefon: 384 376 241(8), 607 671 331, 727 948 597, 384 376 111 
E-mail: sekretariat@nemjh.cz 
Internetové stránky: www.nemjh.cz  

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s jiným zdravotním postižením; osoby s kombinovaným 
postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se sluchovým 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby se 
zrakovým postižením; osoby v krizi; senioři 
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okres Písek  
Poskytovatel: Nemocnice Písek, a.s. 
Název zařízení: Nemocnice Písek, a.s. 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Karla Čapka 589, 397 01 Písek 
Telefon: 382 772 111, 382 772 621(2), 382 772 619 
E-mail: info@nemopisek.cz, sekretariat@nemopisek.cz 
Internetové stránky: www.nemopisek.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby 
s tělesným postižením; osoby se zdravotním postižením; 
senioři 

okres Prachatice  
Poskytovatel: BH – Nemocnice Vimperk, a.s. 
Název zařízení: BH – Nemocnice Vimperk, a.s. 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Pivovarská 158/26, 385 01 Vimperk 
Telefon: 736 670 621, 775 859 310, 388 400 145, 388 400 113 

E-mail: 
socialnisluzby@nemocnicevimperk.cz, 
info@nemocnicevimperk.cz,  
doulova@nemocnicevimperk.cz, 
hanzlickova@nemocnicevimperk.cz 

Internetové stránky: www.nemocnicevimperk.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby 
s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby 
s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby 
se sluchovým postižením; osoby se zdravotním postižením; 
osoby se zrakovým postižením; senioři 
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Poskytovatel: Nemocnice Prachatice, a.s. 
Název zařízení: Nemocnice Prachatice, a.s. 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice 
Telefon: 388 600 111, 388 600 281, 388 600 412, 702 290 568 
E-mail: sekretariat@nempt.cz 
Internetové stránky: www.nempt.cz  

Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby s jiným zdravotním postižením;  
senioři 

okres Strakonice  
Poskytovatel: Nemocnice Strakonice, a.s. 
Název zařízení: Nemocnice Strakonice, a.s. 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 
Telefon: 383 314 367, 383 314 111, 383 314 120, 383 314 410 
E-mail: sekretariat@nemst.cz 
Internetové stránky: www.nemocnice-st.cz 

Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby s jiným zdravotním postižením;  
senioři 
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Poskytovatel: Nemocnice Volyně, s.r.o. 
Název zařízení: Nemocnice Volyně, s.r.o. 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Husova 401, 387 01 Volyně 
Telefon: 383 372 864, 734 799 070 

E-mail: info@volynskalecebna.cz, 
alena.doulova@volynskalecebna.cz 

Internetové stránky: www.volynskalecebna.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby 
s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby 
s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby 
se sluchovým postižením; osoby se zdravotním postižením; 
osoby se zrakovým postižením; senioři 

okres Tábor  
Poskytovatel: Nemocnice Tábor, a.s. 
Název zařízení: Nemocnice Tábor, a.s. 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Kpt. Jaroše 2000/10, 390 03 Tábor 
Telefon: 381 608 001, 381 608 111 
E-mail: sekretariat@nemta.cz 
Internetové stránky: www.nemta.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením 
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Raná péče (§ 54) 
Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, služba 
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. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: APLA Jižní Čechy, z.ú.  
Název zařízení: Raná péče APLA Jižní Čechy  
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Jírovcova 1339/43, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 608 666 167 
E-mail: info@aplajc.cz, stastka@aplajc.cz 
Internetové stránky: www.aplajc.cz 
Věková struktura klientů: děti předškolního věku (1 – 7 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s jiným zdravotním postižením;  
osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi 

 

Poskytovatel: Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z.ú. 

Název zařízení: Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z.ú. 

Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice 
Telefon: 385 777 017, 777 027 230, 774 391 903, 385 777 011 
E-mail: info@arpida.cz, kopeckad@arpida.cz, horskap@arpida.cz 
Internetové stránky: www.arpida.cz  
Věková struktura klientů: děti do 7 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s tělesným postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi 
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Poskytovatel: Autis Centrum, o.p.s. 
Název zařízení: Autis Centrum, o.p.s. 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice 
Telefon: 778 044 746, 606 046 118 
E-mail: info@autiscentrum.cz 
Internetové stránky: www.autiscentrum.cz  

Věková struktura klientů: 
děti předškolního věku (1 - 6 let); služba je pro rodiny, příp. 
další pečující osoby dětí do 7 let věku s diagnostikovanou 
poruchou autistického spektra nebo s podezřením na tuto 
poruchu (dále jen PAS) a dětem s PAS 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi 

 
Poskytovatel: Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice 
Název zařízení: Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 385 520 088, 777 478 742, 777 234 032 
E-mail: budejovice@ranapece.cz 
Internetové stránky: www.ranapece.cz  
Věková struktura klientů: od 0 do 7 let  

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením;  
osoby se zrakovým postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi 

okres Tábor  
Poskytovatel: APLA Jižní Čechy, z.ú.  
Název zařízení: Raná péče APLA Jižní Čechy  
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Farského 887/17, 390 02 Tábor 
Telefon: 608 666 167 
E-mail: info@aplajc.cz, stastka@aplajc.cz 
Internetové stránky: www.aplajc.cz  
Věková struktura klientů: děti předškolního věku (1 – 7 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s jiným zdravotním postižením;  
osoby se zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi 
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Poskytovatel: I MY, o.p.s.  
Název zařízení: Raná péče I MY  
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, 392 01 Soběslav  
Telefon: 775 162 898, 775 104 920 
E-mail: imy@imypomahame.cz, lea@IMYpomahame.cz 
Internetové stránky: www.imypomahame.cz 
Věková struktura klientů: děti od narození do 7 let   

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se 
zdravotním postižením; rodiny s dítětem/dětmi 

 

Poskytovatel: Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel 
sociálních služeb, Kaňka o. p. s.  

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel 
sociálních služeb, Kaňka o. p. s.  

Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Helsinská 2731/1, 390 05 Tábor 
Telefon: 732 358 136, 381 212 872, 607 278 092, 607 718 968 
E-mail: info@kanka.info, strelkova@kanka.info 
Internetové stránky: www.kanka.info  
Věková struktura klientů: do 7 let   

Cílová skupina klientů: 

osoby s jiným zdravotním postižením; osoby 
s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; 
osoby s tělesným postižením; osoby se sluchovým 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby se 
zrakovým postižením 
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Telefonická krizová pomoc (§ 55) 
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu 
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní 
situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) telefonickou krizovou pomoc, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  

Poskytovatel: Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka 
důvěry České Budějovice o.p.s.  

Název zařízení: Linka důvěry České Budějovice, o.p.s.  
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Nádražní 105/47, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 387 313 030 
E-mail: spramv@gmail.com 
Internetové stránky: www.rodinnaporadnacb.cz  

Věková struktura klientů: 
mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11 – 15 let),  
dorost (16  – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), 
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; imigranti a azylanti; oběti domácího násilí; 
oběti trestné činnosti; osoby bez přístřeší; osoby komerčně 
zneužívané; osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách; osoby s chronickým duševním 
onemocněním; osoby s chronickým onemocněním; osoby 
s jiným zdravotním postižením; osoby s kombinovaným 
postižením; osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby se 
zrakovým postižením; osoby v krizi; osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; rodiny 
s dítětem/dětmi; senioři; etnické menšiny 
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Tlumočnické služby (§ 56) 
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám 
s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje 
běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: STŘEP, z.s. 
Název zařízení: STŘEP, z.s. 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: U Černé věže 71/4, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 605 575 716 
E-mail: brabcova504@seznam.cz 
Internetové stránky: www.tlumocenistrep.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby se sluchovým postižením 

 
Poskytovatel: Tichý svět, o.p.s. 
Název zařízení: Komunikace bez bariér  
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Zátkovo nábř.. 448/7, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 722 980 331, 702 053 139, 720 996 089, 605 253 123 

E-mail: info@tichysvet.cz, tlumoceni@tichysvet.cz, 
marie.horakova@tichysvet.cz, prepis@tichysvet.cz 

Internetové stránky: www.tichysvet.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby se sluchovým postižením 
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okres Jindřichův Hradec 
Poskytovatel: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. 
Název zařízení: Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec  
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Na Točně 1, 377 01 Jindřichův Hradec  
Telefon: 777 764 200, 257 314 012 
E-mail: jiznicechy@lorm.cz, info@lorm.cz 
Internetové stránky: www.lorm.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením;  
osoby se sluchovým postižením,  
osoby se zrakovým postižením 
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Azylové domy (§ 57) 
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: Charita České Budějovice 
Název zařízení: Dům svatého Pavla 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Riegrova 1901/32, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 776 655 305, 731 604 437, 387 315 388, 387 718 208 (349) 

E-mail: 
vedouci.ad@cbudejovice.charita.cz, 
info@cbudejovice.charita.cz, 
martina.nemcova@cbudejovice.charita.cz 

Internetové stránky: www.cbudejovice.charita.cz 
Věková struktura klientů: muži od 18 let 

Cílová skupina klientů: osoby bez přístřeší;  
osoby v krizi 

 

Poskytovatel: Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, 
příspěvková organizace 

Název zařízení: Azylový dům Filia 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Nerudova 809/7, 370 04 České Budějovice 
Telefon: 387 427 168, 602 719 536, 602 719 536, 602 719 554 
E-mail: ADN.CB@seznam.cz 
Internetové stránky: www.jazcb.cz  

Věková struktura klientů: 
děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního věku 
(1 – 6 let), mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11 – 15 let), 
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let)  

Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí; osoby bez přístřeší; osoby v krizi; 
rodiny s dítětem/dětmi 

 



  azylové domy 

 - 124 -  

 

Poskytovatel: Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, 
příspěvková organizace 

Název zařízení: Azylový dům Filia 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Nerudova 809/7, 370 04 České Budějovice 
Telefon: 387 427 168, 602 719 536, 602 719 536, 602 719 554 
E-mail: ADN.CB@seznam.cz 
Internetové stránky: www.jazcb.cz  
Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let)  

Cílová skupina klientů: 
oběti domácího násilí;  
osoby bez přístřeší;  
osoby v krizi 

 
Poskytovatel: Jihočeská RŮŽE z.s.  
Název zařízení: Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Kostelec 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
Telefon: 602 148 876, 385 725 063 
E-mail: osjihoceskaruze@centrum.cz 
Internetové stránky: www.jihoceskaruze.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
oběti domácího násilí; osoby bez přístřeší; osoby v krizi; 
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy; rodiny s dítětem/dětmi 

okres Český Krumlov  
Poskytovatel: Město Český Krumlov 
Název zařízení: Centrum Kamínek  
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Plešivecké náměstí 75, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 724 374 333, 606 635 249, 380 711 472 
E-mail: dmd.ck@centrum.cz 
Internetové stránky: www.ckrumlov.cz/cz/centrum-kaminek/ 

Věková struktura klientů: 
děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního věku  
(1 – 6 let), mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11 – 15 let), 
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí  (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 
oběti domácího násilí;  
osoby bez přístřeší;  
osoby v krizi 
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okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: Město Jindřichův Hradec 
Název zařízení: Domov pro matky s dětmi 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Políkno 47, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 384 326 320, 702 005 983 
E-mail: dmd.polikno@seznam.cz 
Internetové stránky: www.jh.cz 

Věková struktura klientů: 
děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního věku  
(1 – 6 let), mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11 – 15 let), 
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí  (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: osoby bez přístřeší; osoby v krizi 
 
Poskytovatel: Rybka, o. p. s. 
Název zařízení: Azylový dům Rybka Studená 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Tyršova 10, 378 56 Studená 
Telefon: 384 391 001, 725 444 174, 723 981 614  
E-mail: rybka.studena@seznam.cz 
Internetové stránky: www.rybka-az.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
oběti domácího násilí;  
osoby bez přístřeší;  
rodiny s dítětem/dětmi;  
etnické menšiny 
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okres Písek  
Poskytovatel: Charita Veselíčko 
Název zařízení: Charita Veselíčko – Domov sv. Alžběty pro matku a dítě 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Veselíčko 22, 398 42 Veselíčko u Milevska 
Telefon: 382 589 108, 606 588 729, 605 910 679 
E-mail: dmd@veselicko.charita.cz 
Internetové stránky: www.veselicko.charita.cz  

Věková struktura klientů: 

děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního věku 
(1 – 6 let), mladší děti (7 –10 let), starší děti (11 – 15 let), 
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let); děti – od 0 let do ukončení povinné 
školní docházky; rodič – od 18 let 

Cílová skupina klientů: 
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; oběti domácího násilí; oběti obchodu 
s lidmi; osoby bez přístřeší; osoby v krizi; rodiny 
s dítětem/dětmi 

okres Prachatice  
Poskytovatel: Charita Prachatice 
Název zařízení: Dům sv. Petra pro muže 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Záblatí 38, 384 33 Záblatí u Prachatic 
Telefon: 732 140 224, 732 122 071, 388 310 979 

E-mail: azyl.muzi@prachatice.charita.cz, 
vedouci.azyl.muzi@prachatice.charita.cz 

Internetové stránky: www.prachatice.charita.cz  
Věková struktura klientů: od 18 do 64 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby bez přístřeší;  
osoby v krizi;  
etnické menšiny 
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Poskytovatel: Charita Prachatice 
Název zařízení: Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Slunečná 1135, 383 01 Prachatice  
Telefon: 731 604 442, 731 604 441, 732 122 071 

E-mail: azyl.matky@prachatice.charita.cz, 
vedouci.azyl.matky@prachatice.charita.cz 

Internetové stránky: www.prachatice.charita.cz  

Věková struktura klientů: 
děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního věku  
(1 – 6 let), mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11 – 15 let), 
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí  (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí; oběti obchodu s lidmi; osoby bez 
přístřeší; osoby v krizi 

 
Poskytovatel: Rybka, o. p. s. 
Název zařízení: Azylový dům Rybka Husinec 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Komenského 73, 384 21 Husinec 
Telefon: 388 331 274, 725 444 164, 723 981 614  
E-mail: az.rybka@iol.cz 
Internetové stránky: www.rybka-az.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí; osoby bez přístřeší;  
rodiny s dítětem/dětmi; etnické menšiny 

okres Strakonice  
Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
Název zařízení: MěÚSS Strakonice – Azylový dům 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Budovatelská 613, 386 01 Strakonice 
Telefon: 383 323 639, 603 326 069, 731 285 547 
E-mail: petr.cerny@muss.strakonice.eu 
Internetové stránky: www.muss.strakonice.eu  

Věková struktura klientů: 
děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního věku  
(1 – 6 let), mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11 – 15 let), 
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí  (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí; osoby bez přístřeší; osoby v krizi; 
rodiny s dítětem/dětmi 
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okres Tábor  
Poskytovatel: G-centrum Tábor 
Název zařízení: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Vídeňská 2761/11, 390 05 Tábor 
Telefon: 381 271 109, 381 261 575 
E-mail: ad@gcentrum.cz 
Internetové stránky: www.gcentrum.cz  

Věková struktura klientů: 
od 0 do 62 let (děti ve věku od 0 do 18 let, pokud dítě 
studuje, tak po celou dobu studií, max. do 26 let; ženy nebo 
matky od 18 do 62 let) 

Cílová skupina klientů: 
oběti domácího násilí;  
osoby bez přístřeší;  
osoby v krizi 

 
Poskytovatel: TEP, centrum sociálních služeb Veselí nad Lužnicí 
Název zařízení: Azylový dům pro muže 
Forma poskytování:  pobytová  
Kontaktní adresa zařízení: U vodárny 170, 391 81 Veselí nad Lužnicí 
Telefon: 381 209 200, 606 612 989, 604 247 573 
E-mail: vavricek@tep-veseli.cz 
Internetové stránky: www.tep-veseli.cz  

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby bez přístřeší;  
osoby v krizi 
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Domy na půl cesty (§ 58) 
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po 
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou 
propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování 
sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 

okres Český Krumlov  
Poskytovatel: Město Český Krumlov 
Název zařízení: Centrum Kamínek 
Forma poskytování:  pobytová  
Kontaktní adresa zařízení: Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 724 374 333, 606 635 249, 380 715 286 
E-mail: dnpc@centrum.cz 
Internetové stránky: www.ckrumlov.cz/cz/centrum-kaminek/ 
Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let) 

Cílová skupina klientů: osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon 
ústavní péče 
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Kontaktní centra (§ 59) 
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby 
osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a 
zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) sociálně terapeutické činnosti, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: PREVENT 99 z.ú.  
Název zařízení: Kontaktní centrum Prevent České Budějovice 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: tř. 28. října 1312/16, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 387 201 738, 724 070 783 
E-mail: kccb@prevent99.cz 
Internetové stránky: www.prevent99.cz/kccb 

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let); od 15 let 

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách 

okres Písek  
Poskytovatel: Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. 
Název zařízení: Kontaktní centrum Arkáda  
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Jungmannova 32/7, 397 01 Písek 
Telefon: 775 588 533, 382 211 300 
E-mail: kacko@arkada-pisek.cz, info@arkada-pisek.cz 
Internetové stránky: www.arkadacentrum.cz  
Věková struktura klientů: od 15 let  

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách 
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okres Prachatice  
Poskytovatel: PREVENT 99 z.ú.  
Název zařízení: Kontaktní centrum Prevent Prachatice  
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Primátorská 76, 383 01 Prachatice  
Telefon: 388 310 147, 724 194 410 
E-mail: kcpt@prevent99.cz, vindis@prevent99.cz 
Internetové stránky: www.prevent99.cz/kcpt 

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let); od 15 let 

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách 

okres Strakonice  
Poskytovatel: PREVENT 99 z.ú.  
Název zařízení: Kontaktní centrum Prevent Strakonice  
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Komenského 174, 386 01 Strakonice 
Telefon: 383 322 357, 725 839 389 
E-mail: kcst@prevent99.cz, vacikova@prevent99.cz 
Internetové stránky: www.prevent99.cz/kcst 

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let); od 15 let 

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách 

okres Tábor  
Poskytovatel: Charita Tábor 
Název zařízení: Auritus – centrum adiktologických služeb 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Klokotská 114/2, 390 01 Tábor 
Telefon: 381 255 999, 775 255 389, 381 255 998 
E-mail: auritus@tabor.charita.cz, info@tabor.charita.cz 
Internetové stránky: www.tabor.charita.cz  

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let); od 15 let 

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách 
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Krizová pomoc (§ 60) 
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná 
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou 
řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  

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

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

Forma poskytování:  ambulantní, terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Jiráskovo nábř. 1549/10, 370 04 České Budějovice 
Telefon: 776 763 176 
E-mail: pomoc@ditevkrizi.cz 
Internetové stránky: www.ditevkrizi.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; oběti domácího násilí; oběti trestné 
činnosti; osoby v krizi; rodiny s dítětem/dětmi 

 
Poskytovatel: THEIA – krizové centrum o. p. s.  
Název zařízení: THEIA – Pomoc v krizi 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 728 008 771, 775 202 421, 724 243 726 
E-mail: info@theia.cz, pomoc@theia.cz, mertlikova@theia.cz 
Internetové stránky: www.theia.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: oběti trestné činnosti;  
osoby v krizi 

 



  krizová pomoc 

 - 133 -  

 

okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: THEIA – krizové centrum o. p. s.  
Název zařízení: THEIA – Pomoc v krizi 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec  
Telefon: 723 359 708, 775 202 421, 728 008 771 
E-mail: info@theia.cz, pomoc@theia.cz, emr@theia.cz 
Internetové stránky: www.theia.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: oběti trestné činnosti;  
osoby v krizi 

okres Písek  
Poskytovatel: Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.  
Název zařízení: Krizové centrum 
Forma poskytování:  ambulantní  

Kontaktní adresa zařízení: Husovo nám. 2/24, 397 01 Písek 
nám. E. Beneše 123, 399 01 Milevsko 

Telefon: 382 211 300 (Písek), 382 521 300 (Milevsko) 
E-mail: info@arkada-pisek.cz (Písek), milevsko@arkada-pisek.cz 
Internetové stránky: www.arkadacentrum.cz  
Věková struktura klientů: od 11 let 

Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí;  
osoby v krizi 
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okres Prachatice  
Poskytovatel: Charita Vimperk   
Název zařízení: NEXUS 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Krátká 125/18, 385 01 Vimperk 
Telefon: 732 122 071, 739 739 886 
E-mail: nexus@vimperk.charita.cz, info@vimperk.charita.cz 
Internetové stránky: www.vimperk.charita.cz 

Věková struktura klientů: 
mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11 – 15 let), 
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; oběti domácího násilí; oběti obchodu 
s lidmi; oběti trestné činnosti; osoby bez přístřeší; osoby 
do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní 
péče; osoby komerčně zneužívané; osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových látkách; osoby v krizi; osoby 
žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy; pachatelé trestné činnosti; etnické menšiny 

 
Poskytovatel: Portus Prachatice, o.p.s.  
Název zařízení: Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Starokasárenská 192, 383 01 Prachatice  
Telefon: 736 213 002 
E-mail: krizac@portusprachatice.cz 
Internetové stránky: www.portusprachatice.cz  
Věková struktura klientů: od 6 let  
Cílová skupina klientů: osoby v krizi 
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Intervenční centra (§ 60a) 
Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu je osobě 
ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od 
doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního 
centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním 
jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, 
co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chování dozví. Sociální služby 
v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) sociálně terapeutické činnosti, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Pokud je služba poskytována formou pobytových služeb obsahuje dále ještě tyto základní 
činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: Diecézní charita České Budějovice 

Název zařízení: Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím 

Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 731 604 591, 603 281 300, 731 604 592, 734 683 278 
E-mail: ic@dchcb.charita.cz, intervencnicentrum@dchcb.charita.cz 
Internetové stránky: www.dchcb.cz  
Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let) 
Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí 
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okres Strakonice  
Poskytovatel: Diecézní charita České Budějovice 
Název zařízení: Detašované pracoviště Strakonice 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Smetanova 533, 386 01 Strakonice 
Telefon: 731 619 844, 603 281 300 
E-mail: icstrakonice@dchcb.charita.cz 
Internetové stránky: www.dchcb.cz  
Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let) 
Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí 

okres Tábor  
Poskytovatel: Diecézní charita České Budějovice 
Název zařízení: Detašované pracoviště Tábor 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Vančurova 2904, 390 01 Tábor 
Telefon: 731 619 842, 603 281 300 
E-mail: ictabor@dchcb.charita.cz 
Internetové stránky: www.dchcb.cz  
Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let) 
Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí 
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Nízkoprahová denní centra (§ 61) 
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez 
přístřeší. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: Charita České Budějovice 
Název zařízení: Dům svatého Pavla 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Riegrova 1901/32, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 776 655 305, 774 655 355, 387 315 388, 387 718 208 (349) 

E-mail: 
vedouci.ad@cbudejovice.charita.cz, 
dsp@cbudejovice.charita.cz, info@cbudejovice.charita.cz, 
ivana.korytova@cbudejovice.charita.cz 

Internetové stránky: www.cbudejovice.charita.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let 
Cílová skupina klientů: osoby bez přístřeší 

okres Písek  
Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb 
Název zařízení: Městské středisko sociálních služeb 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Sedláčkova 450/5, 397 01 Písek 
Telefon: 734 693 478, 384 972 151, 382 213 974 
E-mail: vejsicka@pspisek.cz, info@pspisek.cz 
Internetové stránky: www.pspisek.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let 
Cílová skupina klientů: osoby bez přístřeší 
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby 
dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je 
zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik 
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být 
poskytována osobám anonymně. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: Domeček - středisko Husitské diakonie 
Název zařízení: Domeček - středisko Husitské diakonie 
Forma poskytování:  ambulantní  

Kontaktní adresa zařízení: Branka 588, 374 01 Trhové Sviny 
Nábřeží Svat. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny 

Telefon: 386 322 545, 607 814 868 
E-mail: domecek@domecek.org 
Internetové stránky: www.domecek.org  

Věková struktura klientů: 
od 6 do 20 let – místo poskytování Branka 588, T. Sviny 
od 12 do 20 let – místo poskytování Nábřeží Svat. Čecha 664, 
T. Sviny 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

 
Poskytovatel: Charita České Budějovice 
Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Skuherského 1418/70, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 731 604 494, 731 604 436, 387 718 208 (349, 202) 

E-mail: jitka.borovkova@cbudejovice.charita.cz, 
vip@cbudejovice.charita.cz, info@cbudejovice.charita.cz 

Internetové stránky: www.cbudejovice.charita.cz 
Věková struktura klientů: děti a mládež od 6 do 26 let 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; etnické menšiny 
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Poskytovatel: Charita Týn nad Vltavou 
Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: náměstí Míru 85, 375 01 Týn nad Vltavou 
Telefon: 731 196 120, 385 731 553, 731 604 474, 731 604 450 

E-mail: bongo@tyn.charita.cz, info@tyn.charita.cz, 
vedouci.prevence@tyn.charita.cz 

Internetové stránky: www.tyn.charita.cz  
Věková struktura klientů: od 10 do 26 let 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

 
Poskytovatel: Charita Zliv 
Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež No. 10 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: náměstí Míru 10, 373 44 Zliv 
Telefon: 604 203 230, 733 676 683 (682), 737 202 248 

E-mail: nzdm@zliv.charita.cz, vedouci@zliv.charita.cz, 
info@zliv.charita.cz, reditel@zliv.charita.cz 

Internetové stránky: www.zliv.charita.cz  
Věková struktura klientů: od 6 do 26 let 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

 

 Poskytovatel: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže 
České Budějovice 

Název zařízení: NZDM V kostce 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 

Kontaktní adresa zařízení: Ant. Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice 
Fr. Ondříčka 1855/42, 370 11 České Budějovice 

Telefon: 734 435 031, 910 441 242 

E-mail: katerina.burianova@sasmcb.cz 
sasmcb@sasmcb.cz 

Internetové stránky: www.sasmcb.cz 
Věková struktura klientů: děti a mládež od 6 do 26 let 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 
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okres Český Krumlov  
Poskytovatel: Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. 
Název zařízení: Nízkoprahový klub pro děti a mládež Bouda 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní   
Kontaktní adresa zařízení: T. G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 734 443 923 (4), 731 479 326, 733 765 844, 380 712 427 
E-mail: bouda@cpdm.cz 
Internetové stránky: www.bouda.cpdm.cz, www.cpdm.cz, www.icmck.cz 

Věková struktura klientů: mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11 – 15 let),  
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let) 

Cílová skupina klientů: 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; osoby v krizi; osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; etnické 
menšiny 

 
Poskytovatel: Charita Kaplice 
Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DéDéčko 
Forma poskytování:  ambulantní   
Kontaktní adresa zařízení: Dolní Dvořiště 171, 382 72 Dolní Dvořiště 
Telefon: 731 604 505, 739 383 480, 734 435 181 

E-mail: 
nzdm.dedecko@kaplice.charita.cz, 
vedouci.nzdm@kaplice.charita.cz, 
katerina.krivohlavkova@kaplice.charita.cz 

Internetové stránky: www.kaplice.charita.cz 
Věková struktura klientů: od 6 do 18 let 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 
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Poskytovatel: Charita Kaplice 
Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Molo 
Forma poskytování:  ambulantní   
Kontaktní adresa zařízení: Družstevní 596, 382 32 Velešín 
Telefon: 731 604 505, 731 604 452, 734 435 181 

E-mail: 
nzdm.dedecko@kaplice.charita.cz, 
vedouci.nzdm@kaplice.charita.cz, 
katerina.krivohlavkova@kaplice.charita.cz 

Internetové stránky: www.kaplice.charita.cz 
Věková struktura klientů: od 8 do 22 let 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

 
Poskytovatel: Charita Kaplice 
Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo 
Forma poskytování:  ambulantní   
Kontaktní adresa zařízení: Horská 740, 382 41 Kaplice 
Telefon: 731 604 505, 734 435 181 

E-mail: 
nzdm.dedecko@kaplice.charita.cz, 
vedouci.nzdm@kaplice.charita.cz, 
katerina.krivohlavkova@kaplice.charita.cz 

Internetové stránky: www.kaplice.charita.cz 
Věková struktura klientů: od 8 do 18 let 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

 
Poskytovatel: KoCeRo – komunitní centrum Rovnost o.p.s. 
Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA 
Forma poskytování:  ambulantní  

Kontaktní adresa zařízení: 

Hřbitovní 425, 381 01 Český Krumlov 
Vyšehrad 182, 381 01 Český Krumlov 
Rožmberská 46, 382 11 Větřní  
Šumavská 1, 382 11 Větřní 

Telefon: 721 033 794, 602 433 628, 722 003 335 
E-mail: info@kocero.cz 
Internetové stránky: www.kocero.cz  

Věková struktura klientů: 
od 6 do 26 let,  
od 6 do 18 let na adrese Rožmberská 46, Větřní a Šumavská 
1, Větřní 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; etnické menšiny 
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okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: Charita Jindřichův Hradec 
Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Arch. Teplého 1306, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 730 540 628, 605 849 877, 739 848 478, 731 604 554 

E-mail: nzdm@jhradec.charita.cz, info@jhradec.charita.cz, 
reditel@jhradec.charita.cz 

Internetové stránky: www.jindrichuvhradec.charita.cz 
Věková struktura klientů: od 7 do 22 let 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

 
Poskytovatel: Temperi, o.p.s.  
Název zařízení: Temperi – Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Vitorazská 77, 378 10 České Velenice 
Telefon: 380 831 414, 702 571 757, 704 000 739 
E-mail: branacv@tempericb.cz, tempericb@tempericb.cz 
Internetové stránky: www.tempericb.cz 
Věková struktura klientů: od 6 do 26 let 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

okres Písek  
Poskytovatel: Charita Písek 

Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka 
z Assisi 

Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Hůrecká cesta 227, 399 01 Milevsko 
Telefon: 730 811 950, 731 604 444, 382 214 828 

E-mail: nzdm.fanous@pisek.charita.cz, info@pisek.charita.cz, 
reditel@pisek.charita.cz 

Internetové stránky: www.pisek.charita.cz 
Věková struktura klientů: od 6 do 26 let 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 
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Poskytovatel: NADĚJE  
Název zařízení: Středisko Naděje Písek 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 

Kontaktní adresa zařízení: nábřeží 1. máje 1401, 397 01 Písek 
Svatoplukova 211/1, 397 01 Písek 

Telefon: 775 889 706, 608 729 630, 736 772 321 

E-mail: hana.sefrankova@nadeje.cz, lucie.bertokova@nadeje.cz, 
andrea.storkova@nadeje.cz, nabrezi.pisek@nadeje.cz 

Internetové stránky: www.nadeje.cz  
Věková struktura klientů: od 6 do 26 let 

Cílová skupina klientů: 
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách 

okres Prachatice  
Poskytovatel: Portus Prachatice, o.p.s. 
Název zařízení: KLUB I.P. 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice  
Telefon: 723 206 051 
E-mail: klubip@portusprachatice.cz, bartova@portusprachatice.cz 
Internetové stránky: www.portusprachatice.cz  
Věková struktura klientů: od 6 do 20 let 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

okres Strakonice  
Poskytovatel: PREVENT 99 z.ú.  

Název zařízení: CROSS Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Prevent 

Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Lidická 193, 386 01 Strakonice 
Telefon: 607 038 141, 601 536 872 
E-mail: cross@prevent99.cz, frydl@prevent99.cz 
Internetové stránky: www.prevent99.cz/cross 
Věková struktura klientů: od 12 do 26 let 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 
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Poskytovatel: PREVENT 99 z.ú.  
Název zařízení: SPOT NZDM Prevent 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Zeyerovy sady 963, 389 01 Vodňany 
Telefon: 606 089 789 
E-mail: spot@prevent99.cz, velharticka@prevent99.cz 
Internetové stránky: www.prevent99.cz/spot 

Věková struktura klientů: starší děti (11 – 15 let) – od 15 let, dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let) – do 21 let věku (včetně) 

Cílová skupina klientů: 
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; osoby, které vedou rizikový způsob života 
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

 
Poskytovatel: PREVENT 99 z.ú.  

Název zařízení: Station 17 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Prevent 

Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Spálená 727, 388 01 Blatná 
Telefon: 725 952 177, 601 531 511 
E-mail: station17@prevent99.cz, kolman@prevent99.cz 
Internetové stránky: www.prevent99.cz/station17 
Věková struktura klientů: od 12 do 26 let 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

okres Tábor  
Poskytovatel: Cheiron T, o.p.s. 
Název zařízení: Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T 
Forma poskytování:  ambulantní  

Kontaktní adresa zařízení: Děkanská 302, 390 01 Tábor 
Světlogorská 2768/10, 390 05 Tábor 

Telefon: 775 959 236, 778 000 382, 603 526 246 

E-mail: sebankova@cheiront.cz, cheiront@cheiront.cz, 
varga@cheiront.cz 

Internetové stránky: www.cheiront.cz  
Věková struktura klientů: od 6 do 26 let 

Cílová skupina klientů: 
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; osoby, které vedou rizikový způsob života 
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; etnické menšiny 
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Noclehárny (§ 63) 
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 
hygienického zařízení a přenocování. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
b) poskytnutí přenocování. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: Charita České Budějovice 
Název zařízení: Dům svatého Pavla 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Riegrova 1901/32, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 776 655 305, 774 655 355, 387 315 388, 387 718 208 (349) 

E-mail: 
vedouci.ad@cbudejovice.charita.cz, 
petra.vohlidalova@cbudejovice.charita.cz 
ivana.korytova@cbudejovice.charita.cz, 
info@cbudejovice.charita.cz 

Internetové stránky: www.cbudejovice.charita.cz 
Věková struktura klientů: muži od 18 let 
Cílová skupina klientů: osoby bez přístřeší 

okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: Charita Jindřichův Hradec 
Název zařízení: Noclehárna sv. Antonína 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Nežárecká 115, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 605 791 113, 732 739 512, 731 604 554 

E-mail: nocleharna@jhradec.charita.cz, info@jhradec.charita.cz, 
reditel@jhradec.charita.cz 

Internetové stránky: www.jindrichuvhradec.charita.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let 
Cílová skupina klientů: osoby bez přístřeší 
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okres Písek  
Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb 
Název zařízení: Městské středisko sociálních služeb 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Sedláčkova 450/5, 397 01 Písek 
Telefon: 734 693 478, 384 972 151, 382 213 974 
E-mail: vejsicka@pspisek.cz, info@pspisek.cz 
Internetové stránky: www.pspisek.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let 
Cílová skupina klientů: osoby bez přístřeší 

okres Strakonice  
Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
Název zařízení: MěÚSS Strakonice – Noclehárna pro osoby bez přístřeší 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Budovatelská 613, 386 01 Strakonice 
Telefon: 383 323 639, 731 285 547 
E-mail: petr.cerny@muss.strakonice.eu 
Internetové stránky: www.muss.strakonice.eu 
Věková struktura klientů: od 18 let 
Cílová skupina klientů: osoby bez přístřeší 

okres Tábor  
Poskytovatel: Charita Tábor 
Název zařízení: Noclehárna Tábor 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Zavadilská 2842, 390 02 Tábor 
Telefon: 603 189 247, 603 189 913, 381 255 998  

E-mail: nocleharna@tabor.charita.cz, 
vaclav.vondrus@tabor.charita.cz, info@tabor.charita.cz 

Internetové stránky: www.tabor.charita.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let 
Cílová skupina klientů: osoby bez přístřeší 
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Služby následné péče (§ 64) 
Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám 
s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které 
absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí 
podrobují, nebo osobám, které abstinují. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) sociálně terapeutické činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Pokud je služba poskytována formou pobytových služeb v zařízeních následné péče obsahuje 
dále ještě tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: Charita České Budějovice 
Název zařízení: Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Jizerská 281/4, 370 11 České Budějovice 
Telefon: 776 655 343, 731 604 479 (184), 387 718 208 (349, 202) 

E-mail: 
domino@cbudejovice.charita.cz, 
denisa.kroupova@cbudejovice.charita.cz, 
info@cbudejovice.charita.cz 

Internetové stránky: www.cbudejovice.charita.cz 
Věková struktura klientů: od 18 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
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Poskytovatel: PREVENT 99 z.ú. 
Název zařízení: Doléčovací centrum Prevent 
Forma poskytování:  ambulantní, pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: 
Tylova 156/23, 370 01 České Budějovice 
Heydukova 505/3, 370 01 České Budějovice 
U Zámečku 196, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou 

Telefon: 725 349 353, 386 350 380 
E-mail: dc@prevent99.cz 
Internetové stránky: www.prevent99.cz/dc 

Věková struktura klientů: 
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let); ambulantní forma: od 15 let; 
pobytová forma: od 18 let 

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

okres Písek  
Poskytovatel: Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. 
Název zařízení: Program následné péče 
Forma poskytování:  ambulantní  
Kontaktní adresa zařízení: Husovo nám. 2/24, 397 01 Písek 
Telefon: 382 211 300 
E-mail: info@arkada-pisek.cz 
Internetové stránky: www.arkadacentrum.cz  
Věková struktura klientů: od 16 let 
Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

okres Tábor  
Poskytovatel: ANA, z.ú. 
Název zařízení: ANA, z.ú. Adiktologické centrum 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Koželužská 140/3, 390 01 Tábor 
Telefon: 381 211 627, 777 796 667 
E-mail: ana@anatabor.cz 
Internetové stránky: www.anatabor.cz 

Věková struktura klientů: 
starší děti (11 – 15 let) – od 13 let věku, dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách; osoby v krizi 
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Poskytovatel: Charita Tábor 
Název zařízení: Následná péče Auritus 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Klokotská 114/2, 390 01 Tábor 
Telefon: 739 605 834, 381 255 999, 381 255 998 
E-mail: marie.pellarova@tabor.charita.cz, info@tabor.charita.cz 
Internetové stránky: www.tabor.charita.cz  
Věková struktura klientů: od 15 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy 
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
(§ 65) 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 
poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě 
krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého 
existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: Charita České Budějovice 
Název zařízení: SASANKA 
Forma poskytování:  terénní 

Kontaktní adresa zařízení: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice 
Skuherského 1418/70, 370 01 České Budějovice 

Telefon: 731 604 494, 775 655 422, 733 755 933, 387 718 208 (349) 

E-mail: 
sasanka@cbudejovice.charita.cz, 
jitka.borovkova@cbudejovice.charita.cz, 
info@cbudejovice.charita.cz 

Internetové stránky: www.cbudejovice.charita.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 
Cílová skupina klientů: rodiny s dítětem/dětmi 
 
Poskytovatel: Temperi, o.p.s. 
Název zařízení: Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Jar. Haška 1818/1, 370 04 České Budějovice 
Telefon: 778 168 970, 380 831 415 
E-mail: tempericb@tempericb.cz 
Internetové stránky: www.tempericb.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 
Cílová skupina klientů: rodiny s dítětem/dětmi 
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okres Český Krumlov  
Poskytovatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s.  
Název zařízení: PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ  
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Urbinská 184, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 734 440 422, 380 712 202 
E-mail: podporarodin@krumlov.cz, icos@krumlov.cz 
Internetové stránky: www.podporarodin.krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; rodiny s dítětem/dětmi 

okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: Charita Jindřichův Hradec 
Název zařízení: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi sv. Rity 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Arch. Teplého 1306, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 605 876 183, 733 741 816, 735 180 785, 731 604 554 

E-mail: sasrd@jhradec.charita.cz, info@jhradec.charita.cz, 
reditel@jhradec.charita.cz 

Internetové stránky: www.jindrichuvhradec.charita.cz 

Věková struktura klientů: 
děti předškolního věku (1 – 6 let), mladší děti (7 – 10 let), 
starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let) 

Cílová skupina klientů: rodiny s dítětem/dětmi 
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Poskytovatel: Pomoc rodinám, z.s.  
Název zařízení: Pomoc rodinám, z.s.  
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Nová 385, 378 62 Kunžak 
Telefon: 607 320 133, 607 320 140 
E-mail: pomocrodinam@hotmail.com, pomocrodinam@email.cz 
Internetové stránky: www.porod.tode.cz 

Věková struktura klientů: 
děti předškolního věku (1 - 6 let), mladší děti (7 –10 let), 
starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let),  
mladí dospělí (19 – 26 let); 
rodina minimálně s jedním nezletilým dítětem 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; rodiny s dítětem/dětmi 

 
Poskytovatel: Temperi, o.p.s. 
Název zařízení: Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Vitorazská 77, 378 10 České Velenice 
Telefon: 778 168 970, 380 831 415, 704 000 719, 704 000 729 
E-mail: tempericb@tempericb.cz 
Internetové stránky: www.tempericb.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 
Cílová skupina klientů: rodiny s dítětem/dětmi 

okres Písek  
Poskytovatel: Charita Písek  
Název zařízení: Sociální aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rozárka 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Hůrecká cesta 227, 399 01 Milevsko 
Telefon: 730 811 950, 382 214 828 

E-mail: sas.rozarka@milevsko.charita.cz, info@pisek.charita.cz, 
reditel@pisek.charita.cz 

Internetové stránky: www.pisek.charita.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 
Cílová skupina klientů: rodiny s dítětem/dětmi 
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Poskytovatel: NADĚJE  
Název zařízení: Středisko NADĚJE Písek 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 

Kontaktní adresa zařízení: 
Svatoplukova 211/1, 397 01 Písek 
Žižkova třída 381/61, 397 01 Písek 
Roháčova 2572, 397 01 Písek 

Telefon: 

736 772 321 (všechny adresy),  
775 889 705, 382 270 107 (Svatoplukova) 
773 754 760, 773 754 761 (Žižkova třída) 
777 470 947, 777 504 284 (Roháčova) 

E-mail: 

andrea.storkova@nadeje.cz (všechna adresy), 
lucie.nezbedova@nadeje.cz (Svatoplukova), 
zuzana.sachova@nadeje.cz (Svatoplukova) 
barbora.matasova@nadeje.cz (Žižkova třída), 
veronika.janochova@nadeje.cz (Žižkova třída), 
veronika.lexova@nadeje.cz (Roháčova) 
monika.stachova@nadeje.cz (Roháčova), 
zuzana.pesek@nadeje.cz (Roháčova) 

Internetové stránky: www.nadeje.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách;  
rodiny s dítětem/dětmi;  
etnické menšiny 

okres Prachatice  
Poskytovatel: Charita Vimperk 
Název zařízení: Služba pro rodiny s dětmi 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Krátká 125/18, 385 01 Vimperk  
Telefon: 732 122 071, 739 739 886, 731 604 489, 388 412 738 
E-mail: SASR@vimperk.charita.cz, info@vimperk.charita.cz 
Internetové stránky: www.vimperk.charita.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; oběti domácího násilí; rodiny 
s dítětem/dětmi; etnické menšiny 
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okres Strakonice  
Poskytovatel: PREVENT 99 z.ú.  
Název zařízení: Služby pro rodiny s dětmi PREVENT 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 

Kontaktní adresa zařízení: Velké náměstí 216, 386 01 Strakonice 
Jiráskova 116, 389 01 Vodňany 

Telefon: 725 456 750, 383 323 920 (Strakonice) 
601 539 723, 383 323 920 (Vodňany) 

E-mail: sas@prevent99.cz 
Internetové stránky: www.prevent99.cz/sas 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; rodiny s dítětem/dětmi 

okres Tábor  
Poskytovatel: Centrum sanace rodin s dětmi – spolek  
Název zařízení: Centrum sanace rodin s dětmi – spolek  
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: nám. F. Křižíka 2840, 390 01 Tábor 
Telefon: 728 518 647 
E-mail: zenklova@sanacerodin.cz 
Internetové stránky: www.sanacerodin.cz  

Věková struktura klientů: bez omezení věku; služba není určena rodinám s dětmi 
staršími 18 let 

Cílová skupina klientů: 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 
jsou tímto způsobem života ohroženy; rodiny s dítětem/dětmi; 
etnické menšiny 

 



  sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 - 155 -  

 

Poskytovatel: Cheiron T, o.p.s. 

Název zařízení: 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Cheiron T 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Forma poskytování:  ambulantní, terénní 

Kontaktní adresa zařízení: Děkanská 302, 390 01 Tábor 
Světlogorská 2768/10, 390 05 Tábor 

Telefon: 777 683 338, 778 099 786, 608 467 450, 603 526 246 

E-mail: machova@cheiront.cz, cheiront@cheiront.cz, 
varga@cheiront.cz 

Internetové stránky: www.cheiront.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách;  
rodiny s dítětem/dětmi;  
etnické menšiny 

 
 



sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 - 156 -  

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením (§ 66) 
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám 
v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: APLA Jižní Čechy, z.ú.  
Název zařízení: Sociálně aktivizační služby APLA Jižní Čechy 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Jírovcova 1339/43, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 608 666 168 
E-mail: info@aplajc.cz, stastka@aplajc.cz 
Internetové stránky: www.aplajc.cz 

Věková struktura klientů: 
děti předškolního věku (1 – 6 let), mladší děti (7 – 10 let), 
starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let),  
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi 

 
Poskytovatel: Autis Centrum, o.p.s.  
Název zařízení: Autis Centrum, o.p.s.  
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice 
Telefon: 775 566 081, 606 046 118 
E-mail: info@autiscentrum.cz 
Internetové stránky: www.autiscentrum.cz  
Věková struktura klientů: od 1 do 45 let 
Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením  
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okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.   
Název zařízení: Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec  
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Na Točně 1, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 777 764 200, 257 314 012 
E-mail: jiznicechy@lorm.cz, info@lorm.cz 
Internetové stránky: www.lorm.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku   

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením;  
osoby se sluchovým postižením;  
osoby se zrakovým postižením 

okres Písek  

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

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

Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Družstevní 61, Hradiště, 397 01 Písek 
Telefon: 731 571 131, 380 424 264 
E-mail: krtecek@krtecek-pi.cz 
Internetové stránky: www.krtecek-pi.cz  
Věková struktura klientů: od 3 do 40 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se sluchovým 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby se 
zrakovým postižením; rodiny s dítětem/dětmi 
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 Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb 
Název zařízení: Městské středisko sociálních služeb 
Forma poskytování:  ambulantní 

Kontaktní adresa zařízení: nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek 
Topělecká 424, 397 01 Písek 

Telefon: 384 972 271, 731 140 810, 382 213 974 
E-mail: nikodemova@pspisek.cz, info@pspisek.cz 
Internetové stránky: www.pspisek.cz 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním;  
osoby se zdravotním postižením;  
senioři 

okres Strakonice  
Poskytovatel: Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.  

Název zařízení: 
Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením Chelčického domova sv. 
Linharta 

Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Chelčice 1, 389 01 Vodňany 
Telefon: 775 382 488, 775 382 477 
E-mail: info@linhart-chelcice.cz 
Internetové stránky: www.linhart-chelcice.cz 

Věková struktura klientů: starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let),  
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby 
s chronickým onemocněním; osoby s kombinovaným 
postižením; osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným 
postižením 
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okres Tábor  
Poskytovatel: APLA Jižní Čechy, z.ú.  
Název zařízení: Sociálně aktivizační služby APLA Jižní Čechy 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Farského 887/17, 390 02 Tábor 
Telefon: 608 666 168 
E-mail: info@aplajc.cz, stastka@aplajc.cz 
Internetové stránky: www.aplajc.cz 

Věková struktura klientů: 
děti předškolního věku (1 – 6 let), mladší děti (7 – 10 let), 
starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením;  
rodiny s dítětem/dětmi 

 
Poskytovatel: RYBKA – Tábor, z.s.  
Název zařízení: Středisko pracovní a sociální rehabilitace Rybka 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Čsl. armády 925/33, 390 03 Tábor 
Telefon: 704 751 667, 722 007 625 
E-mail: RYBKA-Tabor@seznam.cz 
Internetové stránky: www.rybka-tabor.cz 

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 

 

Poskytovatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 
zapsaný spolek 

Název zařízení: Pracoviště SONS ČR Tábor 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Kvapilova 2289, 390 03 Tábor 
Telefon: 775 085 124, 381 231 447, 221 462 430 
E-mail: tabor-odbocka@sons.cz 
Internetové stránky: www.sons.cz  

Věková struktura klientů: 
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby se zrakovým postižením 
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Sociálně terapeutické dílny (§ 67) 
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění, 
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 

okres České Budějovice  

Poskytovatel: Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z.ú. 

Název zařízení: Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z.ú. 

Forma poskytování:  ambulantní 

Kontaktní adresa zařízení: U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice 
Hirzova 1411/10, 370 05 České Budějovice 

Telefon: 603 265 491, 385 777 072(1), 603 715 714, 385 777 011 
E-mail: info@arpida.cz, sestakj@arpida.cz, sukdolovab@arpida.cz 
Internetové stránky: www.arpida.cz  
Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let); od 16 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se 
zdravotním postižením 

 
Poskytovatel: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie 
Název zařízení: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Libníč 17, 373 71 Rudolfov 
Telefon: 725 020 060, 604 267 187, 380 301 751 

E-mail: kontrolor@domovlibnic.cz, socialnistd@domovlibnic.cz, 
info@domovlibnic.cz 

Internetové stránky: www.domovlibnic.cz  
Věková struktura klientů: od 18 do 80 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s jiným 
zdravotním postižením; osoby s mentálním postižením; osoby 
s tělesným postižením; osoby se zdravotním postižením; 
senioři 
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Poskytovatel: Domov sv. Anežky, o.p.s. 

Název zařízení: 
Domov sv. Anežky – Centrum pracovní a sociální 
rehabilitace 
U svaté Kateřiny 

Forma poskytování:  ambulantní 

Kontaktní adresa zařízení: Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou 
Ke Hradu 109, 375 01 Týn nad Vltavou 

Telefon: 601 299 112, 385 724 007 
E-mail: anezka@anezka-tyn.cz, vaclavbetak@anezka-tyn.cz 
Internetové stránky: www.anezka-tyn.cz  

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s jiným 
zdravotním postižením; osoby s kombinovaným postižením; 
osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; 
osoby se sluchovým postižením; osoby se zdravotním 
postižením 

 
Poskytovatel: FOKUS České Budějovice, z.ú. 
Název zařízení: Sociálně terapeutická dílna Fokus České Budějovice 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Novohradská 1058/71, 370 08 České Budějovice 
Telefon: 777 798 324, 383 136 220, 774 683 260 
E-mail: std@fokus-cb.cz, fokus@fokus-cb.cz, t.trajer@fokus-cb.cz 
Internetové stránky: www.fokus-cb.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
 
Poskytovatel: Nazaret – středisko Husitské diakonie 
Název zařízení: Sociálně terapeutická dílna Nazaret 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany 
Telefon: 775 525 780, 380 123 602, 774 988 031 
E-mail: socialni.nazaret@gmail.com, informace.nazaret@gmail.com 
Internetové stránky: www.nazaret.cz  
Věková struktura klientů: od 18 do 80 let 
Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením 
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okres Český Krumlov  
Poskytovatel: FOKUS České Budějovice, z. ú. 

Název zařízení: Sociálně terapeutická dílna Fokus České Budějovice, 
středisko Český Krumlov 

Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Nad Nemocnicí 424, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 732 126 340, 383 136 220, 774 683 260 
E-mail: std@fokus-cb.cz, fokus@fokus-cb.cz, t.trajer@fokus-cb.cz 
Internetové stránky: www.fokus-cb.cz  
Věková struktura klientů: od 18 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 

okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: Charita Třeboň 
Název zařízení: Sociálně terapeutické dílny Motýl 
Forma poskytování:  ambulantní 

Kontaktní adresa zařízení: Chelčického 1, 379 01 Třeboň 
Chelčického 2, 379 01 Třeboň 

Telefon: 775 566 971, 604 150 806, 736 503 164(3) 
E-mail: stdmotyl@trebon.charita.cz, info@trebon.charita.cz 
Internetové stránky: www.trebon.charita.cz  

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 
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Poskytovatel: Otevřená OKNA, z. ú.  

Název zařízení: 

Sociálně terapeutická dílna Dačické okénko – 
U Nemocnice 
Sociálně terapeutická dílna Dačické okénko – 
B. Smetany 

Forma poskytování:  ambulantní 

Kontaktní adresa zařízení: U Nemocnice 87, 380 01 Dačice 
B. Smetany 192, 380 01 Dačice 

Telefon: 774 473 887, 724 594 724 
E-mail: okna@okenko.eu, maly@okenko.eu 
Internetové stránky: www.otevrenaokna.cz 

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se 
zdravotním postižením 

 
Poskytovatel: Otevřená OKNA, z. ú.  
Název zařízení: Sociálně terapeutická dílna Okénko 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Pražská 104/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 774 473 887, 724 594 724 
E-mail: okna@okenko.eu, maly@okenko.eu 
Internetové stránky: www.otevrenaokna.cz 

Věková struktura klientů: starší dětí (11 – 15 let) – od 15 let, dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se 
zdravotním postižením 

okres Písek  
Poskytovatel: FOKUS – Písek, z.ú. 
Název zařízení: Sociálně terapeutická dílna Klubko 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Kollárova 485/13, 397 01 Písek 
Telefon: 734 200 970, 774 482 769, 774 483 769 

E-mail: dilna@fokus-pisek.cz, asistent@fokus-pisek.cz, info@fokus-
pisek.cz 

Internetové stránky: www.fokus-pisek.cz 
Věková struktura klientů: od 16 do 80 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
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Poskytovatel: HORIZONT, z.ú.  
Název zařízení: Centrum sociálních služeb HORIZONT 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Karlova 111/4, 397 01 Písek 
Telefon: 382 224 105, 605 416 913 
E-mail: oshorizont@oshorizont.cz 
Internetové stránky: www.oshorizont.cz  

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 

 
Poskytovatel: HORIZONT, z.ú. 
Název zařízení: Centrum sociálních služeb HORIZONT 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Masarykovo nám. 21, 398 11 Protivín 
Telefon: 736 272 448, 605 416 913 
E-mail: oshorizont@oshorizont.cz 
Internetové stránky: www.oshorizont.cz  

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 

okres Prachatice  
Poskytovatel: Spolek Slunečnice  
Název zařízení: Spolek Slunečnice  
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: 1.máje 74, 385 01 Vimperk 
Telefon: 736 628 158, 774 966 533, 606 610 585 
E-mail: spolek.slunecnice@seznam.cz 
Internetové stránky: www.spolekslunecnice.cz 

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let); od 15 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením;  
osoby se zdravotním postižením 
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Poskytovatel: STROOM DUB o. p. s. 
Název zařízení: STROOM DUB o. p. s. 
Forma poskytování:  ambulantní 

Kontaktní adresa zařízení: Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic 
Křišťanova 111, 383 01 Prachatice 

Telefon: 
724 746 525, 606 387 882 (obě adresy služby), 
606 035 814, 724 981 250, 388 328 159 (STD Dub), 
725 027 779 (STD Prachatice) 

E-mail: info@stroomdub.cz, socialni@stroomdub.cz 
Internetové stránky: www.stroomdub.cz  

Věková struktura klientů: 16 – 64 let (STD Dub u Prachatic),  
od 15 let (STD Prachatice) 

Cílová skupina klientů: 

osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon 
ústavní péče; osoby s chronickým onemocněním; osoby 
s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; 
osoby s tělesným postižením; osoby se sluchovým 
postižením; osoby se zrakovým postižením; rodiny 
s dítětem/dětmi; senioři; etnické menšiny 

okres Strakonice  
Poskytovatel: Domov PETRA Mačkov 
Název zařízení: Domov PETRA Mačkov 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Mačkov 79, 388 01 Blatná 
Telefon: 602 683 278, 383 413 105, 383 413 111, 725 390 673 
E-mail: info@domovpetra.cz, ocenaskova@domovpetra.cz 
Internetové stránky: www.domovpetra.cz  
Věková struktura klientů: od 15 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením;  
senioři 

 
Poskytovatel: FOKUS – Písek, z.ú. 
Název zařízení: Sociálně terapeutická dílna Kopretina 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Lidická 1081, 386 01 Strakonice 
E-mail: dilnast@fokus-pisek.cz, info@fokus-pisek.cz 
Telefon: 734 200 971, 608 271 800 
Internetové stránky: www.fokus-pisek.cz  
Věková struktura klientů: od 18 do 80 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
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Poskytovatel: Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 
Název zařízení: Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Chelčice 1, 389 01 Vodňany 
Telefon: 775 382 488, 775 382 477 
E-mail: std@linhart-chelcice.cz, info@linhart-chelcice.cz 
Internetové stránky: www.linhart-chelcice.cz  

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením;  
osoby s tělesným postižením 

okres Tábor  
Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko Rolnička 

Název zařízení: Sociálně terapeutické dílny Soběslav 
Sociálně terapeutické dílny Tábor 

Forma poskytování:  ambulantní 

Kontaktní adresa zařízení: Bezděkova 122/17, 392 01 Soběslav 
Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor 

Telefon: 734 265 166, 381 522 482, 381 522 054 
E-mail: std@rolnicka.cz, info@rolnicka.cz 
Internetové stránky: www.rolnicka.cz  
Věková struktura klientů: od 18 do 64 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby s mentálním postižením 

 
Poskytovatel: Domov sv. Anežky, o.p.s. 
Název zařízení: U sv. Františka 
Forma poskytování:  ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Klášterní 3, 391 65 Bechyně 
Telefon: 601 299 112, 385 724 007 
E-mail: anezka@anezka-tyn.cz, vaclavbetak@anezka-tyn.cz 
Internetové stránky: www.anezka-tyn.cz  

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s jiným 
zdravotním postižením; osoby s kombinovaným postižením; 
osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; 
osoby se sluchovým postižením; osoby se zdravotním 
postižením 
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Terapeutické komunity (§ 68) 
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé 
na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem  
o začlenění do běžného života. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
d) sociálně terapeutické činnosti, 
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: Společnost Podané ruce o. p. s. 
Název zařízení: Terapeutická komunita v Podcestném Mlýně 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice 
Telefon: 777 916 273, 384 420 172, 777 443 585 
E-mail: komunita@podaneruce.cz, info@podaneruce.cz 
Internetové stránky: www.podaneruce.cz  
Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách 

okres Písek  
Poskytovatel: SANANIM z.ú.  
Název zařízení: Terapeutická komunita Karlov 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Karlov 3, Smetanova Lhota, 398 04 Čimelice 
Telefon: 605 915 990, 702 036 243, 605 212 175, 702 036 237 
E-mail: karlov@sananim.cz, info@sananim.cz 
Internetové stránky: www.sananim.cz  

Věková struktura klientů: 
děti kojeneckého věku (do 1 roku), 
děti předškolního věku (1 – 6 let), dorost (16 – 18 let), 
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách; rodiny s dítětem/dětmi 
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Poskytovatel: SANANIM z.ú.  
Název zařízení: Terapeutická komunita Němčice 
Forma poskytování:  pobytová 

Kontaktní adresa zařízení: Heřmaň 36, 398 11 Protivín  
Heřmaň 58, 398 11 Protivín 

Telefon: 777 196 120, 383 396 120, 607 082 095 
E-mail: nemcice@sananim.cz 
Internetové stránky: www.sananim.cz  
Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách 
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Terénní programy (§ 69) 
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny 
osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby 
je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám 
poskytována anonymně. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

okres České Budějovice  
Poskytovatel: Charita České Budějovice 
Název zařízení: Terénní program 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 731 604 457, 387 718 208 (349, 202), 734 695 598 

E-mail: teren@cbudejovice.charita.cz, info@cbudejovice.charita.cz 
ingrid.dulawova@cbudejovice.charita.cz 

Internetové stránky: www.cbudejovice.charita.cz 
Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let); od 18 let  

Cílová skupina klientů: 
osoby bez přístřeší; osoby v krizi;  
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy; etnické menšiny 

 
 Poskytovatel: PREVENT 99 z.ú.  
Název zařízení: Jihočeský streetwork Prevent 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Nová 2026/14, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 602 570 366, 724 393 258, 723 527 512 
E-mail: js@prevent99.cz 
Internetové stránky: www.prevent99.cz/js 

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let); od 15 let 

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách 
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Poskytovatel: ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 
Název zařízení: Terénní programy R-R 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Česká 195/20, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 775 133 133, 777 180 188 
E-mail: budejovicko@rozkosbezrizika.cz 
Internetové stránky: www.rozkosbezrizika.cz  
Věková struktura klientů: od 18 do 64 let 

Cílová skupina klientů: 
oběti obchodu s lidmi; osoby komerčně zneužívané; osoby, 
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy 

okres Český Krumlov  
Poskytovatel: Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. 
Název zařízení: Terénní program Viktorie 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: T. G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov 
E-mail: kcentrum@icmck.cz, cpdm@icmck.cz 
Telefon: 739 310 379, 736 634 126, 380 712 427, 380 713 042 
Internetové stránky: www.cpdm.cz, www.icmck.cz  

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),   
dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 
oběti obchodu s lidmi; osoby komerčně zneužívané; osoby 
žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy 

 
Poskytovatel: Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. 
Název zařízení: Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: T. G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 736 634 126, 731 479 326, 380 712 427  
E-mail: streetwork@icmck.cz, cpdm@icmck.cz 
Internetové stránky: www.cpdm.cz, www.icmck.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: 
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách; osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
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Poskytovatel: KoCeRo – komunitní centrum Rovnost o.p.s. 
Název zařízení: Terénní programy ZMĚNA 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Hřbitovní 425, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 602 433 628, 721 033 794, 722 003 335 
E-mail: info@kocero.cz 
Internetové stránky: www.kocero.cz  
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách;  
etnické menšiny 

okres Písek  
Poskytovatel: Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. 
Název zařízení: Terénní programy Arkáda  
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Jungmannova 32/7, 397 01 Písek 
Telefon: 775 588 534, 775 588 535, 382 211 300 
E-mail: kacko@arkada-pisek.cz, info@arkada-pisek.cz 
Internetové stránky: www.arkadacentrum.cz  

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let); od 15 let  

Cílová skupina klientů: 
oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby bez 
přístřeší, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené 
závislostí nebo závislé na návykových látkách 

 
Poskytovatel: NADĚJE  
Název zařízení: Středisko Naděje Písek 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Roháčova 2572, 397 01 Písek 
Telefon: 736 772 321, 775 889 704, 773 070 589 
E-mail: andrea.storkova@nadeje.cz, teren.pisek@nadeje.cz 
Internetové stránky: www.nadeje.cz 

Věková struktura klientů: 
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby bez přístřeší;  
osoby v krizi;  
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
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okres Prachatice  
Poskytovatel: Charita Prachatice 
Název zařízení: Most naděje 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Vodňanská 375, 383 01 Prachatice  
Telefon: 774 608 811, 731 598 765 
E-mail: most.nadeje@prachatice.charita.cz 
Internetové stránky: www.prachatice.charita.cz  
Věková struktura klientů: do 68 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby bez přístřeší;, osoby v krizi; osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; rodiny 
s dítětem/dětmi; etnické menšiny 

okres Tábor  
 Poskytovatel: Charita Tábor 
Název zařízení: Street program Auritus 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Klokotská 114/2, 390 01 Tábor 
Telefon: 381 255 999, 739 605 834, 775 255 389 
E-mail: info@tabor.charita.cz, marie.pellarova@tabor.charita.cz 
Internetové stránky: www.tabor.charita.cz  
Věková struktura klientů: od 15 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy 
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 Poskytovatel: Charita Tábor 
Název zařízení: Terénní program Tábor 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Klokotská 114/2, 390 01 Tábor 
Telefon: 737 234 443, 381 255 999 (8), 603 189 913 
E-mail: info@tabor.charita.cz, jan.vraspir@tabor.charita.cz 
Internetové stránky: www.tabor.charita.cz  

Věková struktura klientů: 
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby bez přístřeší; osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách 

 
 Poskytovatel: Cheiron T, o. p. s.   
Název zařízení: Terénní program Cheiron T 
Forma poskytování:  terénní  
Kontaktní adresa zařízení: Děkanská 302, 390 01 Tábor 
Telefon: 774 149 088, 777 128 591 

E-mail: cheiront@cheiront.cz, prokupek@cheiront.cz, 
cejkova@cheiront.cz 

Internetové stránky: www.cheiront.cz 
Věková struktura klientů: od 10 do 26 let 

Cílová skupina klientů: 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; osoby v krizi; osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; etnické 
menšiny 
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Sociální rehabilitace (§ 70) 
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 
Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 
pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začlenění, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Pokud je služba poskytována formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních 
služeb, obsahuje vedle základních činností uvedených výše dále ještě tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

okres České Budějovice  

 Poskytovatel: Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z.ú.  

Název zařízení: Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z.ú. 

Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice 

Telefon: 385 777 072,  603 265 491, 385 777 069,  601 395 521, 
385 777 011 

E-mail: info@arpida.cz, sestakj@arpida.cz, svitakovai@arpida.cz 
Internetové stránky: www.arpida.cz  
Věková struktura klientů: od 7 do 50 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se 
zdravotním postižením 

 



  sociální rehabilitace 

 - 175 -  

 

Poskytovatel: Domov sv. Anežky, o. p. s. 

Název zařízení: Domov sv. Anežky – Centrum pracovní a sociální 
rehabilitace 

Forma poskytování:  pobytová, ambulantní 
Kontaktní adresa zařízení: Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou 
Telefon: 601 299 112, 385 724 007 
E-mail: anezka@anezka-tyn.cz, vaclavbetak@anezka-tyn.cz 
Internetové stránky: www.anezka-tyn.cz  

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s jiným 
zdravotním postižením; osoby s kombinovaným postižením; 
osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; 
osoby se sluchovým postižením; osoby se zdravotním 
postižením 

 
Poskytovatel: FOKUS České Budějovice, z.ú. 
Název zařízení: Komunitní tým   
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Novohradská 1058/71, 370 08 České Budějovice 
Telefon: 777 798 325, 383 136 220, 774 683 260 
E-mail: kot@fokus-cb.cz, fokus@fokus-cb.cz, t.trajer@fokus-cb.cz 
Internetové stránky: www.fokus-cb.cz  
Věková struktura klientů: od 12 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
 
Poskytovatel: KONÍČEK, o.p.s.  
Název zařízení: KONÍČEK, o.p.s.  
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 

Kontaktní adresa zařízení: Ant. Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice 
U Smaltovny 775/2b, 370 01 České Budějovice 

Telefon: 774 528 855, 774 429 779 
Email: konicekcb@seznam.cz, weinrebova@konicekcb.cz 
Internetové stránky: www.konicekcb.webnode.cz 
Věková struktura klientů: od 15 do 64 let 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením;  
osoby v krizi 
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 Poskytovatel: Mezi proudy o.p.s. 
Název zařízení: Sociální rehabilitace mezi proudy 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Komenského 71/15, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 775 684 570, 775 570 399, 778 518 309 
Email: info@meziproudy.cz, kaisersot@meziproudy.cz 
Internetové stránky: www.meziproudy.cz  
Věková struktura klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let) 
Cílová skupina klientů: osoby v krizi  
 
Poskytovatel: Tichý svět, o.p.s. 
Název zařízení: Zvyšování sociálních dovedností  
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Zátkovo nábř.. 448/7, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 722 980 331, 702 053 139, 720 996 089, 605 253 123 
Email: info@tichysvet.cz, marie.horakova@tichysvet.cz 
Internetové stránky: www.tichysvet.cz 

Věková struktura klientů: 
starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let),  
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), 
mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby se sluchovým postižením 

 
Poskytovatel: TyfloCentrum České Budějovice, o.p.s. 
Název zařízení: TyfloCentrum České Budějovice, o. p. s. 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 

Kontaktní adresa zařízení: Roudenská 485/18, 370 01 České Budějovice 
Bezdrevská 1181/1, 370 11 České Budějovice 

Telefon: 386 460 660 (661,662,663), 773 823 030, 775 581 944 

Email: info@tyflokabinet-cb.cz, steringova@tyflokabinet-cb.cz, 
sulcikova@tyflokabinet-cb.cz 

Internetové stránky: www.tyflokabinet-cb.cz 

Věková struktura klientů: 
mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11 – 15 let),  
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby s jiným zdravotním postižením; osoby s kombinovaným 
postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby se 
zrakovým postižením; senioři 
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Poskytovatel: Tyfloservis, o.p.s. 

Název zařízení: Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko  
Č. Budějovice 

Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Zachariášova 686/6, 370 04 České Budějovice 
Telefon: 387 331 598 
Email: c.budejovice@tyfloservis.cz 
Internetové stránky: www.tyfloservis.cz  
Věková struktura klientů: od 15 let 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením;  
osoby se zrakovým postižením 

okres Český Krumlov  
Poskytovatel: FOKUS České Budějovice, z.ú. 
Název zařízení: Komunitní tým   
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Nad Nemocnicí 424, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 732 126 340, 383 136 220, 774 683 260 
E-mail: kot@fokus-cb.cz, fokus@fokus-cb.cz, t.trajer@fokus-cb.cz 
Internetové stránky: www.fokus-cb.cz  
Věková struktura klientů: od 12 let 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
 
Poskytovatel: Charita Kaplice 
Název zařízení: Sociální rehabilitace Tolerance  
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Kostelní 128, 382 41 Kaplice 
Telefon: 731 604 507 (506) 

E-mail: socialnirehabilitace@kaplice.charita.cz, 
stepanka.faflova@kaplice.charita.cz 

Internetové stránky: www.kaplice.charita.cz  
Věková struktura klientů: od 16 do 80 let 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby 
s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; 
osoby se zdravotním postižením 
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okres Jindřichův Hradec  
Poskytovatel: FOKUS Tábor, z.s.  
Název zařízení: Komunitní tým 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 

Kontaktní adresa zařízení: Václavská 130, 377 01 Jindřichův Hradec 
Chelčického 2, 379 01 Třeboň 

Telefon: 777 721 703 (705), 777 706 094, 739 203 363  
E-mail: sos@fokustabor.cz, fokustabor@fokustabor.cz 
Internetové stránky: www.fokustabor.cz  

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním;  
osoby v krizi 

 
Poskytovatel: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.  
Název zařízení: Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Na Točně 1, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 777 764 200, 257 314 012 
E-mail: jiznicechy@lorm.cz, info@lorm.cz 
Internetové stránky: www.lorm.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením; osoby se sluchovým 
postižením; osoby se zrakovým postižením 

 
Poskytovatel: MESADA, z. s. 
Název zařízení: Sociální rehabilitace MESADA Jindřichův Hradec 
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Kmentova 90, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 608 860 010 
E-mail: jhradec@mesada.eu 
Internetové stránky: www.mesada.eu  

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby 
s chronickým onemocněním; osoby s kombinovaným 
postižení; osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným 
postižením; osoby se sluchovým postižením; osoby se 
zrakovým postižením 
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okres Písek  
Poskytovatel: FOKUS – Písek, z.ú.  
Název zařízení: FOKUS Písek 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 

Kontaktní adresa zařízení: Kollárova 485/13, 397 01 Písek 
Vladislavova 250, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 1 

Telefon: 774 483 769, 774 407 769, 774 799 769, 608 442 697 

E-mail: teren@fokus-pisek.cz, info@fokus-pisek.cz, terenpi@fokus-
pisek.cz, terenpisek@fokus-pisek.cz 

Internetové stránky: www.fokus-pisek.cz  
Věková struktura klientů: od 16 do 80 let  
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
 
Poskytovatel: MESADA, z. s. 
Název zařízení: Sociální rehabilitace MESADA Písek  
Forma poskytování:  terénní 
Kontaktní adresa zařízení: nábřeží 1. máje 2518, 397 01 Písek  
Telefon: 608 860 030, 724 057 926 
E-mail: pisek@mesada.eu 
Internetové stránky: www.mesada.eu  

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby 
s chronickým onemocněním; osoby s kombinovaným 
postižením; osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným 
postižením; osoby se sluchovým postižením; osoby se 
zrakovým postižením 
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Poskytovatel: Romodrom, o.p.s. 
Název zařízení: Sociální rehabilitace – Jihočeský kraj 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Rokycanova 345/4, 397 01 Písek 
Telefon: 775 593 945, 226 521 495 
E-mail: cinova@romodrom.cz, info@romodrom.cz 
Internetové stránky: www.romodrom.cz  

Věková struktura klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let) 

Cílová skupina klientů: 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které 
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy; etnické menšiny 

okres Prachatice  
 Poskytovatel: STROOM DUB o. p. s. 
Název zařízení: STROOM DUB o. p. s. 
Forma poskytování:  ambulantní, pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic 
Telefon: 724 746 525, 388 328 159, 606 387 882 
Email: info@stroomdub.cz, socialni@stroomdub.cz 
Internetové stránky: www.stroomdub.cz 

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby 
s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby 
s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby 
se sluchovým postižením; osoby se zdravotním postižením; 
osoby se zrakovým postižením; osoby, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
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okres Strakonice  
Poskytovatel: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. 
Název zařízení: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. 
Forma poskytování:  pobytová 
Kontaktní adresa zařízení: Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 
Telefon: 728 199 420, 771 224 287, 383 314 334 
E-mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz 
Internetové stránky: www.dcjk.cz  

Věková struktura klientů: 
děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního věku 
(1 – 6 let), mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11 – 15 let), 
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: rodiny s dítětem/dětmi  
 
Poskytovatel: FOKUS – Písek, z.ú. 
Název zařízení: Fokus Písek, pobočka Strakonice 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Lidická 1081, 386 01 Strakonice 
Telefon: 608 271 800, 608 784 769, 774 044 769 

E-mail: terenst@fokus-pisek.cz, terenst2@fokus-pisek.cz, 
info@fokus-pisek.cz 

Internetové stránky: www.fokus-pisek.cz  
Věková struktura klientů: od 16 do 80 let  
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
 
Poskytovatel: Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 

Název zařízení: Sociální rehabilitace Chelčického domova 
sv. Linharta, o.p.s. 

Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Chelčice 1, 389 01 Vodňany 
Telefon: 725 951 695, 734 622 200, 775 382 477 
E-mail: sr@linhart-chelcice.cz, info@linhart-chelcice.cz 
Internetové stránky: www.linhart-chelcice.cz 

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let) – od 18 let, mladí dospělí (19 – 26 let), 
dospělí (27 – 64 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocnění;  
osoby se zdravotním postižením 
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okres Tábor  
Poskytovatel: AUDIOHELP z. s.  

Název zařízení: Středisko služeb pro osoby se sluchovým postižením 
v Táboře 

Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Kvapilova 2289, 390 03 Tábor 
Telefon: 723 726 734 
E-mail: audiohelp-tabor@volny.cz, entlicherova@centrum.cz  
Internetové stránky: www.audiohelp.cz 
Věková struktura klientů: bez omezení věku 
Cílová skupina klientů: osoby se sluchovým postižením 
 
Poskytovatel: FOKUS Tábor, z.s. 
Název zařízení: Komunitní tým 
Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
Kontaktní adresa zařízení: Mostecká 2087/17, 390 02 Tábor 
Telefon: 731 209 156, 739 203 363 
E-mail: sos@fokustabor.cz, fokustabor@fokustabor.cz 
Internetové stránky: www.fokustabor.cz  

Věková struktura klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let) 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním;  
osoby v krizi 
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