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Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku představuje přehled nabídky
sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň. Naleznete v něm
především kontaktní informace a základní informace o činnosti sociálních i doprovodných služeb na
Třeboňsku. Katalog obsahuje rovněž informace o vybraných sociálních službách v blízkém okolí
regionu.
Katalog vznikl jako jeden z výstupů zakázky „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň“ v rámci projektu „Plánování sociálních
služeb v Jihočeském kraji“.
Materiál je členěn do několika částí:
1) Úvodní informace (obecné informace o sociálních službách, vysvětlení důležitých pojmů
a přehled typů sociálních služeb)
2) Sociální služby dostupné na Třeboňsku – jedná se o služby poskytované podle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách dostupné na území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Třeboň
3) Sociální služby dostupné v okolí Třeboňska – jedná se o služby poskytované podle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v okolí ORP Třeboň
4) Doprovodné a související služby dostupné na Třeboňsku
5) Úřady na Třeboňsku
6) Lékaři na Třeboňsku
7) Krizové linky, havarijní a tísňová čísla

Služby jsou v kapitolách řazeny abecedně, podle názvu poskytovatele. Pro lepší orientaci v katalogu
slouží obsah, kde najdete služby řazené jak abecedně, tak podle cílové skupiny uživatelů - tedy podle
toho, komu je služba určena.
Věříme, že Vám katalog usnadní orientaci v nabízených službách v sociální oblasti. Pro více informací
o sociálních službách na Třeboňsku navštivte webové stránky Jihočeské rozvojové o.p.s. (www.jrspolecnost.cz), města Třeboně (www.mesto-trebon.cz) nebo stránky jednotlivých poskytovatelů
sociálních služeb (viz dále v dokumentu).

Mgr. Eva Čejková
Jihočeská rozvojová o.p.s.

Mgr. Terezie Jenisová
Město Třeboň
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Úvodní informace
Sociální služby pomáhají lidem při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomáhají při
zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomáhají s výchovou, poskytováním informací,
zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Dále je prostřednictvím sociálních služeb
poskytována psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.
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.
Cíle sociálních služeb jsou mimo jiné:
-

podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do
vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu

-

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

-

snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů

Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální
situace nebo jejího předcházení má nárok každá osoba.
Kdo sociální služby poskytuje:
Sociální služby poskytují nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, obce, kraje a Ministerstvo
práce a sociálních věcí, které vlastní tzv. oprávnění k poskytování sociálních služeb.
Obce a kraje dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména zjišťováním
skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; kromě toho sami zřizují organizace poskytující
sociální služby.
Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum služeb, jsou rovněž
významnými poskytovateli sociálních služeb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti specializovaných ústavů sociální péče.
Pokud službu poskytuje nestátní nezisková organizace, uzavírá její uživatel s poskytovatelem
smlouvu. V rozhodnutí, respektive smlouvě je také stanovena finanční spoluúčast uživatele na
poskytování služby.
Informace o sociálních službách a jejich poskytování lze získat např. na městských, případně
obecních nebo krajských úřadech (odbory sociálních věcí), v občanských nebo jiných specializovaných
poradnách anebo přímo u poskytovatelů sociálních služeb.
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Sociální služby dostupné na Třeboňsku
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Adresa poskytovatele:

Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1

Domov seniorů České Velenice

Poskytované služby:

Domov pro seniory, odlehčovací služby

Kontaktní adresa:

Vitorazská 54, 378 10 České Velenice

Provozní doba:

Nepřetržitě

Kontaktní osoba:

Mgr. Kamila Večeřová

Telefon:

384 794 381

E-mail:

dd.cv.vecerova@seznam.cz

Webové stránky:

www.ddceskevelenice.cz

Úhrada:

Hradí uživatel

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: osoby se zdravotním postižením a senioři, od 55 let věku
Popis činnosti:
Domov pro seniory poskytuje klientům ubytování, stravování a služby péče (pomoc při osobní
hygieně, při péči o vlastní osobu, sociální poradenství, volnočasové aktivity, pomoc při uplatňování
práv a oprávněných zájmů). Odlehčovací služby zahrnují poskytování ubytování, stravování a služeb
péče na dobu určitou, nejdéle na tři měsíce, jako odlehčení osobám, které o klienta pečují v domácím
prostředí a z nějakého důvodu po určitou dobu pečovat nemohou.
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Domov seniorů Třeboň

Poskytované služby:

Domov pro seniory

Kontaktní adresa:

Daskabát 306, Třeboň II, 379 01 Třeboň

Provozní doba:

Nepřetržitě

Kontaktní osoba:

Ing. Lenka Krakowitzerová

Telefon:

384 721 241, 602 879 448

E-mail:

vedouci@dstrebon.cz

Webové stránky:

www.dstrebon.cz

Úhrada:

Hradí uživatel

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: osoby starší 55-ti let, které vzhledem ke svému věku, dlouhodobě
nepříznivému zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou péči, podporu,
pomoc jiné fyzické osoby k zajištění důstojného, pokud možno aktivního a plnohodnotného života.
Popis činnosti:
Domov pro seniory poskytuje klientům tyto základní činnosti: ubytování, stravování, pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí. Domov dále zajišťuje: odbornou lékařskou péči (pravidelnou
návštěvní službou praktického lékaře a psychiatra, s ostatními specialisty může být zprostředkován
kontakt), nepřetržitou ošetřovatelskou a obslužnou péči (odborně způsobilým personálem přímé
péče dle platných právních předpisů, na základě sjednané smlouvy s klientem, s ohledem na
zdravotní stav klienta, dle ordinace lékaře), základní rehabilitaci na základě indikace ošetřujícího
lékaře. Fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti.
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Federace rodičů a přátel sluchově postižených o. s.
Středisko rané péče Tamtam – Praha

Poskytované služby:

Raná péče

Adresa poskytovatele/
Kontaktní adresa:

Hábova 1571/22, Stodůlky, 155 00 Praha

Provozní doba:

Terénní forma: Po – Pá: 7.00 – 19.00 hod.
Ambulantní forma: Čt: 8.00 – 16.00 hod.

Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Péčová – vedoucí střediska

Telefon:

251 510 744, 235 517 313

E-mail:

ranapece@tamtam-praha.cz

Webové stránky:

http://www.tamtam-praha.cz, http://www.frpsp.cz

Úhrada:

Inforamce u poskytovatele

Bezbariérový přístup:

-

Cílová skupina uživatelů:
Osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním
postižením, rodiny s dítětem/dětmi. Věková kategorie klientů: děti kojeneckého věku (do 1 roku),
děti předškolního věku (1 - 6 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let)
Popis činnosti:
Středisko rané péče Tamtam Praha FRPSP je jediným poskytovatelem terénní služby rané péče
rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let na území devíti
krajů ČR. Služby jsou poskytovány formou pravidelných odborných konzultací přímo v rodinách
v rozmezí jednou za 4 - 6 týdnů. Středisko Tamtam Praha poskytuje rodinám psychologické,
pedagogické a sociální poradenství, poradenství ohledně výběru a použití vhodné kompenzační
pomůcky, podporuje vzájemnou komunikaci všech členů rodiny i psychomotorický vývoj dítěte,
pomáhá s vytvářením vhodné komunikační strategie, vedoucí k rozvoji řeči, a s výběrem vhodného
předškolního zařízení pro dítě. Každá rodina má svého odborného poradenského pracovníka, na
kterého se může i v období mezi jednotlivými konzultacemi obracet telefonicky nebo e-mailem.
Poradci zapůjčují dětem do domácího použití různé vhodné pomůcky a hračky. Pokud má rodina
zájem, může dostat kontakt na jinou rodinu. Veškeré standardní služby jsou klientům poskytovány
zdarma. Cílem služeb je posílit rodinu tak, aby překonala všechny nelehké situace, které ji při výchově
sluchově postiženého dítěte potkají, a aby její fungování a vztahy mezi jednotlivými členy rodiny byly
co nejméně narušeny. Kapacita služby je 120 klientů (terénní forma), 20 klientů (ambulantní forma).
Dostupnost služby (terénní forma): celý Jihočeský kraj
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FOKUS České Budějovice, o.s.
Sociální rehabilitace – komunitní tým

Poskytované služby:

Sociální rehabilitace

Adresa poskytovatele:

Bezdrevská 1118/1, 370 11 České Budějovice

Kontaktní adresa:

České Budějovice, Bezdrevská 1118/1
Třeboň, Palackého nám. 106/II

Provozní doba:

České Budějovice:
pracovní dny: 7.00 – 18.00 hod.
Třeboň:
St: 13.00 – 16.00 hod. (na základě individuální domluvy i mimo tuto dobu)

Kontaktní osoba:

Tomáš Trajer, Pavel Hrabě

Telefon:

774 683 260, 777 798 324

E-mail:

fokus@fokus-cb.cz; t.trajer@fokus-cb.cz; p.hrabe@fokus-cb.cz

Webové stránky:

www.fokus-cb.cz

Úhrada:

Bezplatně

Bezbariérový přístup:

-

Cílová skupina uživatelů: osoby s duševním onemocněním starší 18 let
Popis činnosti:
Komunitní tým o. s. FOKUS České Budějovice podporuje lidi s duševním onemocněním při řešení
jejich životní situace, při zvládání života s nemocí, při hledání možných cest pro uplatnění se ve
společnosti, pomáhá jim udržet a rozvíjet kvalitu života podle jejich individuálních potřeb.
Služby komunitního týmu jsou poskytovány terénní formou, zahrnují sociální poradenství a dále
podporu a pomoc při využívání běžných služeb (veřejných služeb, jednání u zaměstnavatelů,
v pracovních agenturách, na úřadech, vyhledávání informací na internetu), při udržování běžných
sociálních kontaktů. A to pomocí tréninku dovedností (komunikace, sebeprezentace, práce
s počítačem, apod.), asistence, podpory při zvládání běžných činností (péče o domácnost, péče
o členy rodiny), doprovodu, vyjednávání v prospěch klienta. Pracovník komunitního týmu se stává
spojencem při zvládání života s nemocí a podporuje klienty na cestě k zotavení. Služby komunitního
týmu jsou poskytovány na základě individuálně domluvené spolupráce a jsou bezplatné.
Dostupnost služby: všechny obce Třeboňska. Službu je možné využívat v místě klientova bydliště,
popř. si lze domluvit schůzku v kontaktním místě v Třeboni nebo v sídle občanského sdružení
v Českých Budějovicích.
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Ledax, o.p.s.
Pečovatelská služba Ledax o.p.s., Středisko Třeboň

Poskytované služby:

Pečovatelská služba

Adresa poskytovatele:

Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice

Kontaktní adresa:

Chelčického 2, 379 01 Třeboň

Provozní doba:

Po - Pá: 7.00 – 18.00 hod.
So – Ne: 7.00 – 16.00 hod.

Kontaktní osoba:

Mgr. Dita Zavadilová

Telefon:

721 388 673

E-mail:

dita.zavadilova@ledax.cz

Webové stránky:

www.ledax.cz

Úhrada:

S příspěvkem uživatele

Bezbariérový přístup:

Ano

Popis činnosti:
Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo postižení a rodinám v případě narození trojčat, jejichž situace
vyžaduje pomoc druhé osoby. Služba je poskytována dospělým osobám od 19 let a rodinám s trojčaty
do 4 let věku.
Posláním Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči osobám se
sníženou soběstačností, zejména seniorům, při každodenních činnostech. Služba se snaží o zachování
důstojného života uživatelů v jejich vlastních domácnostech.
Pečovatelská služba poskytuje činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, doplnkové činnosti (např. pedikúra, využití vozidla poskytovatele).
Součástí nabízených služeb je I základní sociální poradenství.
Dostupnost služby: Třeboň, Cep, Branná, Domanín, Dunajovice, Frahelž, Hamr, Hrachoviště, Chlum
u Třeboně, Klec, Lužnice, Majdalena, Novosedly nad Nežárkou, Ponědraž, Ponědrážka, Smržov,
Staňkov, Stříbřec, Suchdol nad Lužnicí, Záblatí, České Velenice, Nová Ves nad Lužnicí, Dvory nad
Lužnicí, Halámky, Rapšach.
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Oblastní charita Třeboň

Adresa poskytovatele:

Chelčického 2, Třeboň II, 379 01 Třeboň

Kontaktní osoba:

Mgr. Lucie Bicková

Telefon:

384 721 427, 777 566 971

E-mail:

charita.trebon@seznam.cz

Webové stránky:

www.trebon.charita.cz

Bezbariérový přístup:

Ano

Občanská poradna

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství

Kontaktní adresa:

Chelčického 2, Třeboň II, 379 01 Třeboň
Po: 9.00 - 11.30, 12.00 - 16.00 hod.

Provozní doba:

St: 9.00 - 11.30, 12.00 - 16.00 hod.
Čt: 8.00 - 12.00 hod.

Úhrada:

Bezplatně

Cílová skupina uživatelů: Osoby starší 16 let nacházející se v tíživé životní situaci
Popis činnosti:
Občanská poradna se sídlem v Třeboni je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné
pomoci. Nabízí podporu při zvládání a řešení obtížných životních situací člověka a pomoc při lepší
orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech a povinnostech. Služba poskytuje dle zákona základní
a odborné sociální poradenství v oblastech: sociální problematika, domácí násilí, problematika
rodiny, pracovněprávní vztahy, mezilidské vztahy, bydlení, předluženost, zaměstnanost, lidská práva
a jiné.
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Pečovatelská služba Astra

Poskytované služby:

Pečovatelská služba

Kontaktní adresa:

Chelčického 2, Třeboň II, 379 01 Třeboň

Provozní doba:
Úhrada:

Po – Pá: 7.30 - 16.00, 18.00 - 20.00 hod.
So - Ne, svátky: 7.00, 13.00 hod.
S příspěvkem uživatele dle vyhlášky č. 505 zákona o soc. službách

Cílová skupina uživatelů: senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním
postižením (osoby ve věku 19 a více let) a rodiny s dětmi (narození minimálně trojčat)
Popis činnosti:
Pečovatelská služba je poskytována kvalifikovaným personálem v domácnostech uživatelů a nabízí
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, pomoc při zajištění
stravy včetně donášky obědů, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím. Dalšími činnostmi jsou dohled nad uživatelem, jeho aktivizace, odvoz
uživatele vozidlem včetně doprovodu např. k lékaři, péče o domácí zvíře, úklid společných prostor
domu a další.
Dostupnost služby: obce ve vzdálenosti do 15 km od Třeboně
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Rozkoš bez Rizika o. s.
Poradenské a zdravotnické centrum

Poskytované služby:

Terénní program, Odborné sociální poradenství

Adresa poskytovatele:

Česká 20, 370 01 České Budějovice

Kontaktní adresa:

Česká 20, 370 01 České Budějovice

Provozní doba:

Poradna:
Út: 16.00 - 18.00 hod. (testování veřejnosti na HIV)
St: 17.00 – 20.00 hod. (pro klientky)
(Terénní program: 4x měsíčně)

Kontaktní osoba:

Mgr.et Bc. Olga Hynoušová

Telefon:

775 133 133, 777 180 188

E-mail:

hynousova@rozkosbezrizika.cz

Webové stránky:

www.rozkosbezrizika.cz

Úhrada:

Bezplatně

Bezbariérový přístup:

Ne

Cílová skupina uživatelů: ženy, pracující v sexbyznysu, ostatní osoby působící v prostituční scéně –
manažeři, zákazníci, osoby ohrožené rizikovým chováním – gay komunita a veřejnost (osoby od
18 let)
Popis činnosti:
Terénní sociální práce - Terénní práce se uskutečňuje na místech s nabídkou placených sexuálních
služeb a to jak na uzavřené scéně sexbyznysu - kluby, priváty, tak na otevřené scéně: ulice,
parkoviště. Jedná se o kombinaci sociálně zdravotní služby.
Odborné sociální poradenství - Služba navazuje na terénní práci a prohlubuje práci s klientkami.
Cílové skupině nabízíme různé typy poradenství zaměřené na řešení nepříznivé sociální situace –
psychosociální, edukačně-preventivní, prevenci násilí, pomoc při hledání ubytování a zaměstnání,
předání kontaktů na jiné služby včetně předání informačních matriálů, asistenční služby atd.
Testování veřejnosti - Cílem projektu je zajistit veřejnosti službu sociálního poradenství v oblasti
prevence HIV/AIDS, a pohlavně přenosných infekcí. Zároveň poskytnout možnost anonymního
otestování na protilátky HIV.
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Sdružení Meta, o.s.
Adresa poskytovatele:

P. Centrum, Masarykovo nám. 168/II. 377 01 Jindřichův Hradec

Webové stránky:

www.osmeta.cz

Odborné sociální poradenství

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství

Kontaktní adresa:

P. Centrum, Pravdova 837/II. 377 01 Jindřichův Hradec

Provozní doba:

Po, St: 8.00 – 16.30 hod.

Kontaktní osoba:

Mgr. Milan Týmal

Telefon:

775 567 705

E-mail:

p.centrum@centrum.cz

Úhrada:

Bezplatně

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: blízké osoby uživatelů návykových látek, uživatelé drog (osoby starší 18 let)
Popis činnosti: Odborné sociální poradenství je poskytováno ambulantně a zahrnuje poradenství
a terapii.

Terénní program

Poskytované služby:

Terénní programy

Kontaktní adresa:

P.Centrum, Pravdova 837/II. 377 01 Jindřichův Hradec

Provozní doba:

Út, Čt: 14.00 – 17.00 hod.

Kontaktní osoba:

Petr Uličný

Telefon:

775 567 706

E-mail:

tpmeta@centrum.cz

Úhrada:

Bezplatně

Cílová skupina uživatelů: uživatelé drog (osoby starší 18 let)
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Popis činnosti: Terénní program je anonymní terénní služba pro uživatele drog. Služba zahrnuje
základní zdravotní a sociální poradenství, výměnný program jehel a stříkaček a zdravotního
materiálu, reference do léčby, informace o rizicích užívání a prevenci infekčních chorob.
Dostupnost služby: Třeboň, České Velenice

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

Poskytované služby:

Raná péče

Adresa poskytovatele/
kontaktní adresa:

Kněžská 410/8, 370 01 České Budějovice

Provozní doba:

Po – Pá: 8.00 - 16.00 hod.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Tušlová

Telefon:

385 520 088, 777 234 032

E-mail:

budejovice@ranapece.cz

Webové stránky:

www.ranapece.cz

Úhrada:

Bezplatně

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: rodiny dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením od narození do
max. 7 let
Popis činnosti:









konzultace v domácím prostředí klientů (tvoří 75 % ze všech nabízených služeb) - speciálně
vyškolení odborníci navštěvují klientské rodiny v jejich přirozeném prostředí, podporují vývoj
dítěte, poskytují podporu a odborné konzultace rodičům a provázejí je při výchově dětí
ambulantní konzultace ve Středisku – posouzení zrakového vnímání dítěte, konzultace
s psychologem, alternativní komunikace, konzultace s kmenovým poradcem apod.
půjčování vhodných hraček, speciálních pomůcek, literatury, videa a CD
telefonické poradenství, zasílání materiálůdoprovod klientů k odbornému vyšetření, jednání
semináře, přednášky – informace o rané péči pro odbornou i laickou veřejnost
zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky
setkávání rodin

Dostupnost služby: (mj.) všechny obce Třeboňska
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Tyfloservis o.p.s., krajské ambulantní středisko České Budějovice
Sociální rehabilitace

Poskytované služby:

Sociální rehabilitace

Kontaktní adresa:

Zachariášova 686/6, České Budějovice 3, 370 04 Č. Budějovice

Provozní doba:

Ambulantní forma: Čt: 13.00 – 18.00 hod.
Terénní forma:
Po - St: 9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30 hod.
Čt: 9.30 – 12.30 hod.
Pá: 8.00 – 12.00 hod.

Kontaktní osoba:

Bc. Hana Jiroušková

Telefon:

387 331 598, 608 572 338

E-mail:

c.budejovice@tyfloservis.cz

Webové stránky:

http://www.tyfloservis.cz

Úhrada:

Bezplatně

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů:





lidé, u nichž došlo k oslabení i ztrátě zraku
lidé, u nichž je současně se zrakem postižen i sluch, opěrný a pohybový aparát či se vyskytují
jiné zdravotní potíže
rodinní příslušníci, příbuzní a známí člověka se zrakovým postižením
věková kategorie klientů: služba je poskytována klientům od 15 let

Forma poskytování: terénní a ambulantní
Popis činnosti:
Tyfloservis podporuje nevidomé a těžce slabozraké lidi na cestě k samostatnému a nezávislému
životu. Služby pro osoby s těžkým zrakovým handicapem zahrnují: výběr vhodných kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek, nácvik práce s nimi, nácvik sebeobsluhy (vaření, úklid, péče o oděvy,
osobní hygiena atd.), nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí či s vodícím psem, ovládání
Braillova bodového písma, nácvik vlastnoručního podpisu, nácvik psaní na klávesnici PC, nácvik
sociálních dovedností.
Dostupnost služby: terénní forma služby je poskytována na celém území Jihočeského kraje
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Sociální služby dostupné v okolí Třeboňska
ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob
se zdravotním postižením, o.s.

Poskytované služby:

Denní stacionář, Osobní asistence, Sociálně terapeutické dílny, Sociální
rehabilitace, Raná péče

Adresa poskytovatele/
kontaktní adresa:

U Hvízdala 9, 370 11 České Budějovice

Provozní doba:

Po – Pá: 7.00 – 16.00 hod.

Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth – ředitel, PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. –
ředitel
Mgr. Dana Kopecká – vedoucí sociální pracovník

Telefon:

385 777 011, 385 777 017

E-mail:

kopeckad@arpida.cz, info@arpida.cz

Webové stránky:

www.arpida.cz

Úhrada:

Denní stacionář a osobní asistence - hradí uživatel
Raná péče, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny – bezplatně

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: děti, mládež a dospělé osoby s tělesným (motorickým) nebo
kombinovaným postižením:






denní stacionář - pro osoby s tělesným a hlubokým mentálním postižením: 3 - 26 let, pro
osoby s tělesným a mentálním postižením: 15 - 40 let
osobní asistence: 5 - 26 let (pouze pro žáky navštěvující Mateřskou školu, Základní školu
a Praktickou školu dvouletou při centru ARPIDA, o.p.s.)
sociálně terapeutické dílny: 19 - 64 let
sociální rehabilitace: 18 - 40 let (pouze pro žáky, kteří navštěvují, popřípadě navštěvovali
Praktickou školu dvouletou při centru ARPIDA, o.p.s.)
raná péče: děti od narození do 7 let a jejich rodiny

Forma poskytování: ambulantní (raná péče ambulantní a terénní formou)
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Popis činnosti:
Centrum ARPIDA poskytuje komplexní koordinovanou péči dětem, mládeži a dospělým lidem
s tělesným a kombinovaným postižením v duchu uceleného systému rehabilitace. Při své odborné
činnosti účelně propojuje péči v oblasti sociální s oblastí výchovně vzdělávací (školy a školská zařízení)
a zdravotní (nestátní zdravotnické zařízení). Nestátní zdravotnické zařízení při centru ARPIDA
poskytuje: vyšetření dětským neurologem, pediatrem, rehabilitačním lékařem a ortopedem, dále
čtrnáctidenní rehabilitační pobyty dětí s rodiči (raná péče), fyzioterapii (s důrazem na užití Vojtovy
reflexní metody), ergoterapii, vodoléčbu včetně cvičení v rehabilitačním bazénu, psychologickou
a logopedickou péči. Školy a školská zařízení při centru ARPIDA nabízí: předškolní vzdělávání (MŠ),
základní vzdělávání (ZŠ, ZŠ praktická, ZŠ speciální včetně rehabilitačního vzdělávacího programu, třídy
přípravného stupně ZŠ speciální), střední vzdělávání (praktická škola dvouletá), služby speciálně
pedagogického centra, programy stanice zájmových činností a školní družinu a jídelnu.

Bílý kruh bezpečí, o. s.
Poradna Bílého kruhu bezpečí České Budějovice

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství

Adresa poskytovatele:

U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

Kontaktní adresa:

Riegrova 51, 370 01 České Budějovice

Provozní doba:

Út: 17.00 – 19.00 hod.
Čt: 17.00 – 19.00 hod. (pro objednané)
Mimo otevírací dobu je možné kontaktovat non-stop linku krizové pomoci
BKB na tel. čísle 257 317 110

Kontaktní osoba:

Mgr. Přemysl Pechlát, jednatel

Telefon:

387 200 094

E-mail:

bkb.cbudejovice@bkb.cz

Webové stránky:

www.bkb.cz

Úhrada:

Bezplatně

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: oběti trestné činnosti, osoby ohrožené domácím násilím, oběti obchodu
s lidmi, osoby v krizi
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Popis činnosti:
Bílý kruh bezpečí poskytuje prostřednictvím odborného sociálního poradenství bezprostřední,
bezplatnou, odbornou a diskrétní pomoc obětem trestné činnosti, a to formou morální,
psychologické a právní pomoci. Poradci v poradnách Bílého kruhu bezpečí poskytují uživatelům
služby, zejména praktické rady a informace se zaměřením na průběh trestního řízení, náhradu škody,
zvládnutí psychických a fyzických reakcí na trestný čin.

Centrum sociálních služeb Emausy

Poskytované služby:

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem

Kontaktní adresa:

Lázeňská 2438/77, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Provozní doba:

Nepřetržitě

Kontaktní osoba:

Telefon:

zdravotnický úsek - Jaroslava Reiserová
sociální úsek - Bc. Sylva Zdeňková
rehabilitační úsek - Radka Doktorová
zdravotnický úsek - 721 630 351
sociální úsek - 776 765 755
rehabilitační úsek - 603 327 458

E-mail:

info@cssemausy.cz

Webové stránky:

http://www.cssemausy.cz/

Úhrada:

Hradí uživatel

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílovou skupinu uživatelů služby Domova pro seniory tvoří senioři, kteří:




mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech,
se ocitli v nepříznivé sociální situaci,
jsou vlivem zdravotního stavu trvale upoutáni na lůžko

V Domově se zvláštním režimem jsou poskytovány 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.
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Popis činnosti:
Ve 12 jednolůžkových a 19 dvoulůžkových pokojích je klientům poskytována 24hodinová zdravotní a
sociální péče, celodenní stravování, rehabilitace, sociálně terapeutické, aktivizační a motivační
činnosti v rámci zájmové, kulturní a společenské nabídky organizované pracovníky.
Naším posláním je:






poskytnout pomoc a podporu při zvládání každodenních činností a běžných úkonů péče o
vlastní osobu (hygiena, stravování, chůze)
podpora rozvoje a snaha o zachování stávající soběstačnosti klienta
snaha o zachování původního životního stylu klienta
podpora při udržování sociálních kontaktů, kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím
nabídnout a poskytovat doplňkové služby dle přání a potřeb klienta a možností poskytovatele
(nákup, pedikérské služby, kadeřnické/holičské služby, doprovod, zajištění dopravy na přání
klienta a další)

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Adresa poskytovatele:

Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1

Domov Pístina

Poskytované služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Kontaktní adresa:

Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Provozní doba:

Nepřetržitě

Kontaktní osoba:

Mgr. Aleš Adamec

Telefon:

384 389 004

E-mail:

info@domovpistina.cz

Webové stránky:

www.domovpistina.cz

Úhrada:

Uživatel hradí ubytování, stravování i úkony péče

Bezbariérový přístup:

Ne

Cílová skupina uživatelů: osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením ve věku od 18 let,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby
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Popis činnosti:
Služba je určena dospělým lidem s mentálním postižením, kteří potřebují každodenní podporu jiných
lidí. Služba jim pomáhá žít samostatnější život. Obyvatelé domova se podle svých schopností podílí
na chodu své domácnosti, někteří chodí do zaměstnání, jiní mají možnost seberealizace například
při terapeutických aktivitách. Tým pracovníků jim pomáhá všude tam, kde samotní nestačí nebo
si nejsou jistí. Jsou jim pomocníky při trávení volného času, při úředních jednáních, při uplatňování
práv, při obstarávání osobních věcí a nakupování, při cestování nebo třeba tehdy, když jen potřebují
blízkost druhého člověka.

Domov seniorů Jindřichův Hradec

Poskytované služby:

Domov se zvláštním režimem 1

Kontaktní adresa:

Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec

Provozní doba:

Nepřetržitě

Kontaktní osoba:

Bc. Lenka Effenbergerová, sociální pracovnice

Telefon:

384 322 067, 384 320 074

E-mail:

dd.jhradec@tiscali.cz

Webové stránky:

www.dsjh.cz

Úhrada:

Info na www.dsjh.cz

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: Osoby s Alzheimerovou chorobou, hlubokou stařeckou demencí a ostatními
typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována osobám od 50 let věku.
Popis činnosti:
Domov seniorů poskytuje ubytování, stravování, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti (pomoc s volnočasovými a zájmovými aktivitami, nácvik
a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností apod.), pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále je zajišťována

1

DS Jindřichův Hradec poskytuje vedle služeb domova se zvláštním režimem rovněž služby domova pro seniory.
Dále uvádíme pouze informace o domovu se zvláštním režimem vzhledem k tomu, že služba domov pro seniory
je (na rozdíl od domova se zvláštním režimem) poskytována přímo na území Třeboňska prostřednictvím
DS Třeboň a DS České Velenice – informace o těchto domovech naleznete rovněž v katalogu.
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lékařem předepsaná ošetřovatelská a rehabilitační péče, pomoc při zprostředkování odborné
lékařské péče – návštěvní služba lékařů. Režim v zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám cílové
skupiny.

Česká maltézská pomoc SŘMR pod patronátem
Velkopřevorství Českého, středisko
České Budějovice o. p. s.

Poskytované služby:

Průvodcovské a předčitatelské služby

Adresa poskytovatele/
kontaktní adresa:

Na Sadech 19, 370 01 České Budějovice

Provozní doba:

Po – Pá: 7.30 – 16.00 hod.

Kontaktní osoba:

Šárka Radová

Telefon:

387 312 898, 602 469 466

E-mail:

cmpcb@cmpcb.cz

Webové stránky:

www.cmpcb.cz

Úhrada:

S příspěvkem uživatele

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: osoby s mentálním postižením, s tělesným postižením, s kombinovaným
postižením, se sluchovým postižením, se zrakovým postižením, s jiným zdravotním postižením
a senioři
Popis činnosti:
Jedná se o doprovázení dětí a mládeže s postižením do škol a školských zařízení. Dále pak i ostatních
osob s postižením a seniorů k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány státní a veřejné
správy. K dopravě jsou používány speciálně upravené automobily.
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Diecézní charita České Budějovice
Adresa poskytovatele:

Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice

Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství

Kontaktní adresa:

Riegrova 51, 370 01 České Budějovice

Provozní doba:

Po, St: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
Út: 13.00 – 16.00 hod. (pouze pro objednané)
Čt: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod.
Pá: 8.00 – 12.00 hod. (pouze pro objednané)

Kontaktní osoba:

Bc. Lucie Kolářová

Telefon:

387 203 315, 731 402 833

E-mail:

eva@charitacb.cz

Webové stránky:

www.dchcb.cz

Úhrada:

Bezplatně

Bezbariérový přístup:

Ne

Cílová skupina uživatelů: Služba je určena všem ženám a dívkám, které jsou starší 16 let, a které
potřebují radu či podporu při řešení své životní situace.
Popis činnosti:
Poradna poskytuje (ambulantně): krizovou intervenci, sociálně právní a právní poradenství, dluhové
poradenství, asistenci při vyjednávání, doprovod na úřady a instituce, pomoc při hledání bydlení
a zaměstnání, zajištění dobrovolníka pro školní přípravu a volnočasové aktivity dětí klientek,
zprostředkování duchovní promluvy s knězem nebo pastoračním asistentem, přímou pomoc,
zprostředkování dalších navazujících odborných služeb.
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Intervenční centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím

Poskytované služby:

Intervenční centrum

Kontaktní adresa:

Kanovnická 11/390, 370 01 České Budějovice

Provozní doba:

Po: 13.00 – 18.00 hod.
Út - Čt: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod.
Pá: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod. (pro objednané)

Kontaktní osoba:

Dana Bedlánová

Telefon:

386 323 016, 603 281 300

E-mail:

intervencnicentrum@charitacb.cz

Webové stránky:

www.dchcb.cz

Úhrada:

Bezplatně

Bezbariérový přístup:

Ne (v případě předchozí domluvy je možné zajistit konzultaci v jiné,
bezbariérové budově)

Cílová skupina uživatelů: osoby ohrožené domácím násilím a osoby ohrožené následným
pronásledováním ve věku od 15 let
Popis činnosti:
Intervenční centrum poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování.
Je specializovaným sociálním zařízením, jehož činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc
a nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, sdílení) osobám
ohroženým domácím násilím zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze
společného obydlí. Intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení krizových situací
ohrožených osob vzniklých na základě domácího násilí a o navrácení osob do běžného života.
Působnost služby je v rámci celého Jihočeského kraje. Intervenční centrum nabízí osobní
a telefonické konzultace, krizovou intervenci, sociální poradenství, právní poradenství (např. návrh na
vydání předběžného opatření), sestavení bezpečnostního plánu, zprostředkování dalších služeb
ohrožené osobě. Intervenční centrum zaujímá koordinační roli mezi institucemi podílejícími se na
pomoci osobám ohroženým domácím násilím a podílí se na informování veřejnosti o domácím násilí.
Mezi služby poskytované nadstandardně patří dále doprovod k lékaři, k soudu či na jednání
s ostatními institucemi (např. Policie ČR, oddělení sociálně právní ochrany dětí, azylové domy atd.),
individuální a skupinová psychoterapie. Služby jsou bezplatné, jsou poskytovány ambulantně
a terénně.

25

| Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku |

Fond ohrožených dětí Praha

Pobočka Fondu ohrožených dětí České Budějovice

Poskytované služby:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Adresa poskytovatele:

Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1

Kontaktní adresa:

Senovážné náměstí 2, 370 01 České Budějovice

Provozní doba:

Po: 8.00 – 18.00 hod., St: 8.00 – 11.30 hod.

Kontaktní osoba:

Mgr. Bc. Miloslava Prokopcová

Telefon:

386 356 868, 724 667 735

E-mail:

fod.ceskebudejovice@fod.cz

Webové stránky:

www.fod.cz

Úhrada:

Bezplatně

Bezbariérový přístup:

Ne

Cílová skupina uživatelů: Rodiny s dětmi (děti od 0 – 18 let a nezaopatřené děti do 26 let)
Popis činnosti:








sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi – pracovně-výchovná činnost s dětmi
a dospělými, podpora a nácvik rodičovského chování, vedení hospodaření a udržování
domácnosti, nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách atd.
provádění sociálního šetření v místě bydliště, v kolektivním zařízení atd.
provádění sociálního šetření v místě bydliště, v kolektivním zařízení atd.
poskytování sociálního poradenství a hmotné pomoci sociálně slabým rodinám vyhledávání
a pomoc dětem zanedbávaným, týraným a opuštěným či jinak sociálně ohroženým s cílem
zlepšit jejich osud
vyhledávání náhradních rodin zdravotně či jinak handicapovaným dětem, pro které se nedaří
nalézt rodinu prostřednictvím státních orgánů a institucí

Další pobočky FOD v Jihočeském kraji: Tábor
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Hospic sv. Jana N. Neumanna

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství, Odlehčovací služby (pobytové i terénní)

Adresa poskytovatele/
kontaktní adresa:

Neumannova 144, 383 01 Prachatice

Provozní doba:

Nepřetržitě

Kontaktní osoba:

Iva Turková, DiS. – sociální pracovnice

Telefon:

388 311 729, 777 704 207

E-mail:

socialni@hospicpt.cz

Webové stránky:

www.hospicpt.cz

Úhrada:

S příspěvkem uživatele

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: těžce nevyléčitelně nemocní a umírající, bez omezení věku
Popis činnosti:
Hospic je zařízením, jenž pečuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění. Poskytuje paliativní
lékařskou péči těm, u nichž medicína vyčerpala všechny své možnosti. Jedná se o aktivní komplexní
péči o pacienty, stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních
a duchovních potíží. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich
rodin. Cílem je vysoká kvalita života až do jeho konce. Ideálem je, aby člověk umíral bez bolesti
fyzické, psychické, sociální a spirituální a s vděčností za život, který mu byl dán. Služba vychází z úcty
k člověku jako neopakovatelné lidské bytosti, z křesťanského pohledu na něj.
Služba je dostupná pro občany z celého Jihočeského kraje.
Forma poskytování: pobytová a terénní (pro region Prachaticka)
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Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, p. o.
Azylový dům Filia

Poskytované služby:

Azylové domy, Domy na půl cesty

Adresa poskytovatele:

E. Pittera 256/3, 370 01 České Budějovice

Kontaktní adresa:

Nerudova 7, 370 04 České Budějovice

Provozní doba:

Nepřetržitě

Kontaktní osoba:

Ludmila Mendlová, DiS. – sociální pracovnice

Telefon:

602 719 536, 387 427 168

E-mail:

ADN.CB@seznam.cz

Webové stránky:

www.jazcb.cz

Úhrada:

S příspěvkem uživatele

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů:
Azylový dům - matky s dětmi a těhotné ženy
Dům na půl cesty – zletilé dívky do 26 let věku
Popis činnosti:
Azylový dům poskytuje pobytové služby těhotným ženám a matkám s dětmi v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení. Domov na půl cesty poskytuje pobytové služby zletilým dívkám
do 26 let věku, které opouštějí školská zařízení nebo jsou z nefunkčních rodin bez rodinného zázemí.
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MESADA, o.s.
MESADA sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

Poskytované služby:

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením 2

Adresa poskytovatele:

Velké náměstí 119/13, 397 01 Písek

Kontaktní adresa:

Růžová 30/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Provozní doba:

Po – Pá: 8.00 – 16.00 hod.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Hadačová

Telefon:

384 321 513

E-mail:

hadacova@mesada.eu

Webové stránky:

www.mesada.eu

Úhrada:

Bezplatně

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: senioři a osoby se zdravotním postižením (osoby od 65 let věku)
Forma poskytování: ambulantní
Popis činnosti:
Sociálně aktivizační služby jsou poskytované osobám v seniorském věku ohroženým sociálním
vyloučením. V rámci činností se mohou senioři účastnit přednášek, výletů, trenování paměti,
mezigeneračních setkání a různých společenských akcí. Dále se mohou naučit různým kreativním
technikám, zvyšovat si fyzickou zdatnost na rotopedu nebo se účastnit cvičení na židlích. Nabízené
služby slouží ke zlepšení kvality života seniorů a k aktivnímu trávení volného času.

2

Další poskytované sociální služby o.s. MESADA: terénní sociální rehabilitace (pro osoby s mentálním, tělesným,
smyslovým, psychickým, kombinovaným a jiným postižením ve věku 11 – 64 let) a terénní osobní asistence
(pro osoby s chronickým onemocněním a osoby se zdravotním postižením bez omezení věku).
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Město Jindřichův Hradec
Domov pro matky s dětmi Políkno

Poskytované služby:

Azylové domy

Adresa poskytovatele:

Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Kontaktní adresa:

Políkno 47, 377 01 Jindřichův Hradec

Provozní doba:

Nepřetržitě

Kontaktní osoba:

Radka Plucarová, Dis.

Telefon:

384 326 320, 724 363 260

E-mail:

dmd.polikno@seznam.cz

Webové stránky:

www.jh.cz

Úhrada:

Hradí uživatel

Bezbariérový přístup:

Ne

Cílová skupina uživatelů: těhotné ženy, matky s dětmi (do 18 let)
Popis činnosti:
Domov pro matky s dětmi v Políkně poskytuje pobytovou sociální službu azylového domu
na přechodnou dobu matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které se ocitly v mimořádně náročné
situaci spojené se ztrátou bydlení a tuto situaci nedokážou samy nebo s pomocí rodiny řešit. Součástí
služby je pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Městská charita České Budějovice
Dům svatého Pavla

Poskytované služby:

Azylové domy, Noclehárna, Nízkoprahové denní centrum

Adresa poskytovatele:

Žižkova 12/309, 370 01 České Budějovice

Kontaktní adresa:

Riegrova 32, 370 01 České Budějovice

Provozní doba:

Azylový dům - nepřetržitě
Noclehárna - každý den od 19.30 do 8.00 hod. (v zimě již od 17.30 hod.)
Nízkoprahové denní centrum- každý den od 8.00 do 16.00 hod.
(sociální pracovník je přítomen v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod.)

Kontaktní osoba:

Bc. Václava Novotná

Telefon:

776 655 305

E-mail:

vedouci.ad@mchcb.cz

Webové stránky:

www.mchcb.cz
Azylový dům , noclehárna - hradí uživatel

Úhrada:

Nízkoprahové denní centrum – bezplatně, některé fakultativní služby
hrazeny uživatelem (praní apod.)

Bezbariérový přístup:

Ne

Cílová skupina uživatelů:
Azylový dům, noclehárna - muži starší 18 let nacházející se v náročné životní situaci či v krizi,
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a zaměstnání
Nízkoprahové denní centrum - lidé starší 18 let (muži iženy) nacházející se v náročné životní situaci
či v krizi, lidé v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a zaměstnání
Popis činnosti:
Azylový dům - je ubytovací služba poskytovaná mužům, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou.
S uživateli pracuje sociální pracovnice, která je podporuje ke změně a zlepšení jejich aktuální situace
s důrazem na opětovné začlenění do většinové společnosti, velký důraz je kladen na individuální
sociální práci. Kapacita služby: 25 lůžek.
Noclehárna - je ambulantní služba pro muže. Uživatelé zde mohou mj. využít sociální poradenství.
Kapacita služby je 15 lůžek. Kapacita služby: 20 lůžek.
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Nízkoprahové denní centrum (NDC) - poskytuje lidem převážně bez přístřeší možnost osprchování
se, získání čistého oblečení, uvaření jídla, využití internetu, prodeje časopisu Nový prostor, využití
sociálního poradenství a psychoterapeutické podpory. Působí zde sociální pracovník, který poskytuje
sociální poradenství, pomáhá uživatelům NDC při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Mimo uvedených služeb poskytuje Dům sv. Pavla každé pondělí ošetřovnu, každý všední den zdarma
výdej polévky s pečivem, sebevzdělávání ve formě výuky na počítači, charitní šatník, potravinovou
výpomoc a praní prádla.

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve
československé husitské
Poskytované služby:

Centrum denních služeb, Sociálně terapeutická dílna

Adresa poskytovatele:

Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany

Kontaktní adresa:

Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany

Provozní doba:

Centrum denních služeb - všední dny: 8.00 - 14.00 hod.

Kontaktní osoba:

Karel Filip

Telefon:

603 175 004, 380 123 602

E-mail:

nazaretdilna@centrum.cz

Webové stránky:

www.nazaret.cz

Úhrada:
Bezbariérový přístup:

CDS – hradí uživatelé
STD – bezplatně, uživatel hradí pouze fakultativní služby
Ano

Cílová skupina uživatelů: osoby s kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým, zdravotním
a zrakovým postižením (CDS - osoby od 18 do 64 let, STD – osoby od 18 do 80 let)
Popis činnosti:
Poskytované služby mají ambulantní charakter. Hlavním posláním střediska Nazaret je
prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb zabránit sociálnímu vyloučení handicapovaných
osob a umožnit jejich integraci (začlenění) do společnosti. Návštěvníci sociálně terapeutické dílny
jsou účastni výroby zboží, které je určeno pro prodej. Každý má již "svůj sortiment" dle svých
možností I handicapu a je tu i možnost, že se stane pracovníkem chráněné dílny. Prostřednictvím
nabytých dovedností a dílenské činnosti získávají klienti pocit užitečnosti a plnohodnotného života.
Účast na programu je příležitostí k setkávání a vytváření společenství.
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Občanské sdružení Okna
Adresa poskytovatele:

Na Piketě 742/III., 377 01 Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:

Mottlová Marie – sociální pracovnice

Telefon:

724 594 724, 774 473 887

E-mail:

okna@okenko.eu, mottlova@okenko.eu

Webové stránky:

www.okenko.eu

Chráněné bydlení "OKÉNKO"

Poskytované služby:

Chráněné bydlení

Kontaktní adresa:

Na Piketě 742/III., 377 01 Jindřichův Hradec

Provozní doba:

Nepřetržitě

Úhrada:

Hradí uživatel

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: lidé starší 18 let se zdravotním tělesným, mentálním nebo kombinovaným
postižením, kteří žijí trvale v péči příbuzných (většinou rodičů) nebo zařízení sociální péče, kde nemají
dostatek příležitostí vytvořit si dovednosti pro samostatné bydlení, případně si získané zkušenosti
prověřit v praxi
Popis činnosti:
Základní činnosti poskytované služby:










poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
poskytnutí ubytování
pomoc při zajištění chodu domácnosti
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
spolupráce při řešení partnerského soužití a práce na mezilidských vztazích
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
dle dohody mohou být poskytovány další fakultativní služby s úhradou až do plné výše
nákladů

Kapacita služby je 12 uživatelů.
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Sociálně terapeutická dílna "OKÉNKO"

Poskytované služby:

Sociálně terapeutické dílny

Kontaktní adresa:

Pražská 104/2, 377 01 Jindřichův Hradec

Provozní doba:

Po – Pá: 7.30 – 15.30 hod.

Úhrada:

Bezplatně

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: mladí a dospělí lidé ve věku 15 – 64 let s lehkým a středně těžkým
mentálním postižením, dále pak tělesným nebo kombinovaným postižením, kteří mají zachovalou
funkčnost horních končetin a jejichž postižení nevyžaduje vysokou míru podpory při nácviku
dovedností a péče o vlastní osobu
Popis činnosti:
Služba má ambulantní charakter, poskytuje dlouhodobou a pravidelnou podporu a pomoc
při nabývání, zdokonalování, udržování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně
pracovní terapie nabízené osobám, které nejsou díky svému znevýhodnění umístitelné na otevřeném
ani chráněném trhu práce. Účelem této služby je nabídnout možnost, jejíž aktivní využití umožní
nebo ulehčí člověku s postižením najít pracovní uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce.
Denní kapacita služby je 20 uživatelů.
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PREVENT, o.s.
Kontaktní centrum Prevent České Budějovice

Poskytované služby:

Kontaktní centra

Adresa poskytovatele:

Hejdukova 349, 386 01 Strakonice

Kontaktní adresa:

Tř. 28.října 1312/16, 370 01 České Budějovice

Provozní doba:

Po, St, Pá: 10.00 – 18.00 hod.
Út, Čt: 8.00 – 16.00 hod.

Kontaktní osoba:

Ing. et Bc. Jan Šnokhous

Telefon:

387 201 738

E-mail:

snokhous@os-prevent.cz

Webové stránky:

kccb.os-prevent.cz

Úhrada:

Bezplatně

Bezbariérový přístup:

Ne

Cílová skupina uživatelů:




dlouhodobí uživatelé nealkoholových drog a osoby, které se v důsledku užívání drog potýkají
se sociálními, zdravotními či existenčními problémy
experimentátoři a příležitostní uživatelé drog
osoby se zájmem informovat se o drogách a drogové problematice

Popis činnosti:
Posláním Kontaktního centra Prevent České Budějovice je poskytnout bezpečné a přijímající prostředí
populaci uživatelů drog, nabídnout jim pomoc a podporu při hledání vhodného řešení jejich
aktuálních problémů, minimalizovat zdravotní a sociální rizika, motivovat ke změně dosavadního
způsobu života směrem k abstinenci a těmito prostředky zároveň chránit populaci drogami
nezasaženou. Služby jsou poskytovány ambulantní formou. Poskytovány jsou kontaktní a Harm
reduction služby (obsahuje např.: výměnný program a distribuci materiálu ke snížení zdravotních
rizik, pobyt v kontaktních místnostech, krizovou intervenci (i po telefonu), základní zdravotní
ošetření), poradenské služby a resocializační programy (výkon obecně prospěšných prací
a samospráva).
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Proutek, o.s.
Chráněné bydlení PROUTEK a Chráněné bydlení
PROUTEK – Jindřichův Hradec

Poskytované služby:

Chráněné bydlení

Adresa poskytovatele:

Plasná 3, 378 21 Kardašova Řečice
1. Václavská 130, 377 01 – sídl. Vajgar 672 a 687 Jindřichův Hradec
2. Plasná 3, 378 21 Kardašova Řečice, nám. J. Hrubého 671, 378 21
Kardašova Řečice

Kontaktní adresa:
Provozní doba:

Nepřetržitě

Kontaktní osoba:

Bc. Zuzana Marková – vedoucí služeb

Telefon:

775 020 950

E-mail:

proutek@proutek.cz

Webové stránky:

www.proutek.cz

Úhrada:

Hradí uživatel

Bezbariérový přístup:

Ne

Cílová skupina uživatelů: dospělí lidé (od 18 let) s lehkým až středně těžkým stupněm mentálního
postižení
Popis činnosti:
Posláním chráněného bydlení, které poskytuje Proutek, o.s., je umožnit dospělým lidem s mentálním
postižením žít co nejběžnější a samostatný život. Tito lidé žijí v samostatných bytech v panelových
a bytových domech v J. Hradci a Kardašově Řečici a na statku v Plasné. Za podpory a pomoci týmu
pracovníků se starají o chod svých domáností, nakupují a vaří si, chodí za zábavou, sportem či přáteli.
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Střep - Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením

Poskytované služby:

Tlumočnické služby

Adresa poskytovatele/
Kontaktní adresa:

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

Provozní doba:

Ambulantní tlumočnická služba: Po: 10.00 -12.00 hod.
Terénní tlumočnická služba – dle potřeby klientů

Kontaktní osoba:

Mgr. Renáta Brabcová

Telefon:

605 575 716

E-mail:

brabcova504@seznam.cz

Webové stránky:

-

Úhrada:

Bezplatně

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením
(primární postižení je vždy sluchové), bez omezení věku
Popis činnosti:
V rámci tlumočnických služeb je klientům poskytováno tlumočení a poradenství v českém znakovém
jazyce, a to ambulantní a terénní formou.
Dostupnost služby: celý Jihočeský kraj
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THEIA – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
THEIA - Pomoc v krizi

Poskytované služby:

Krizová pomoc

Adresa poskytovatele:

Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice

Kontaktní adresa:

Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec II

Provozní doba:

J. Hradec:
Po: 8.00 – 16.00 hod.
St: 13.00 – 18.00 hod.
Č. Budějovice:
Po: 9.00 – 12.00, 13.00 – 14.00 hod.
Út: 13.00 – 16.30 hod.
St: 9.00 – 12.00, 13.00 – 14.00 hod.
Čt: 13.00 – 16.30 hod.
Po telefonické domluvě i v jinou dobu.

Kontaktní osoba:

J. Hradec: Mgr. Alena Šímová
Č. Budějovice: Mgr. Ondřej Čech

Telefon:

J. Hradec: 605 581 959
Č. Budějovice: 777 232 421

E-mail:

info@theia.cz

Webové stránky:

www.theia.cz

Úhrada:

Bezplatně

Bezbariérový přístup:

J. Hradec: ano
Č. Budějovice: ne

Cílová skupina uživatelů: osoby v krizi, oběti násilí, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti,
oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy, rodiny s dětmi, senioři
Popis činnosti:
Cílem krizové pomoci je poskytnutí včasné a snadno dosažitelné pomoci všem, kteří se ocitli v obtížné
životní situaci, kterou nejsou schopni sami řešit a je potřebný zásah odborníků. Služba je poskytována
ambulantě v Jindřichově Hradci a v Českých Budějovicích (na adrese poskytovatele).
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Služba zahrnuje:






sociální a psychosociální poradenství
krizovou intervenci (okamžitá pomoc při řešení krizové situace)
právní poradenství, zejména při orientaci se ve svých právech a možnostech
pomoc při uplatňování práv, jednání s orgány státní správy a policie
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Klienti mohou dále využít NONSTOP linky pomoci (775 202 421) nebo mailu pomoc@theia.cz.
Na telefonické lince je 24 hodin denně přítomen sociální pracovník, který je připraven pomoci řešit
situaci klientů. Dotazy směrované na mailovou linku jsou sociálními pracovníky vyřizovány tak,
aby tazatel obdržel do 48 hodin odpověď.
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Doprovodné a související služby dostupné na Třeboňsku
Domácí péče – Kuchyňková Třeboň
Kontaktní adresa:

Komenského 869, 379 01 Třeboň

Kontaktní osoba:

Alena Kuchyňková

Telefon:

602 186 041

E-mail:

kuchynkovaalena@seznam.cz

Webové stránky:

www.dp-trebon.unas.cz

Úhrada:

Ošetřovatelská péče je hrazena ze zdravotního pojištění klienta,
pečovatelská pomoc je hrazena klientem.

Cílová skupina uživatelů: Služba je určena pacientům, u kterých není nutná hospitalizace
ve zdravotnickém zařízení, ale jejichž stav přesto vyžaduje pravidelnou, dlouhodobou
a kvalifikovanou péči. Je poskytována každému, kdo o ni má zájem.
Popis činnosti:
Terénní ošetřovatelská péče
Příklad úkonů, které jsou vykonávány:


odběry krve



aplikace injekční léčby (např. inzulín), infuze



převazy ran, defektů kůže



ošetření bércových vředů, prevence proleženin



měření krevního tlaku a pulsu



ošetřovatelská rehabilitace a cvičení



péče o drény, cévky, atonie



nácvik chůze, soběstačnosti

40

| Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku |

Terénní pečovatelská pomoc
Příklad úkonů, které jsou vykonávány:


dohled v denních i večerních hodinách



donáška, podání stravy



doprovod na vycházku, k lékaři



mytí nádobí



úklid i ve větším rozsahu



nákup



běžná osobní hygiena

Domácí péče může být poskytována ve formě jednorázové, akutní, dlouhodobé, preventivní,
ale I hospicové domácí péče (zdravotní péče, podpora a pomoc při řešení potíží těžce nevyléčitelně
nemocným a jejich rodinám v posledních dnech a týdnech života nemocného v domácím prostředí)
a respitní domácí péče (péče o rodinu a příbuzné).
Dostupnost služby: všechny obce Třeboňska

Dům dětí a mládeže J. Hradec, středisko Třeboň

Kontaktní adresa:

Na Sadech 4, 379 01 Třeboň

Kontaktní osoba:

Marta Přibylová

Telefon:

384 722 319, 606 600 188

E-mail:

pribylovamarta@seznam.cz

Webové stránky:

-

Úhrada:

Hradí uživatel

Bezbariérový přístup:

Ano – přízemí DDM, 2. a 3. nadzemní podlaží ne

Cílová skupina uživatelů: děti ve věku 1,5 – 19 let, příležitostně i dospělí
Popis činnosti:
DDM nabízí na každý školní rok pro děti a mládež kroužky z různých oblastí činnosti (sportovní,
taneční, výtvarné, technické a přírodovědné). Nabízí dětem pobytové tábory o hlavních a jarních
prázdninách. Na vedlejší prázdniny připravuje jednorázové akce. Pro rodiče s dětmi se v dopoledních
hodinách koná Baby club a Cvičeníčko rodičů s dětmi.
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Evangelická církev metodistická
Diakonie Evangelické cirkve metodistické - pomoc potřebným

Kontaktní adresa:

Seifertova 449, 379 01 Třeboň

Kontaktní osoba:

Pavel Hradský

Telefon:

384 722 538

E-mail:

trebon@umc.cz

Webové stránky:

www.umc.cz

Úhrada:

Ubytování hradí uživatel, další služby jsou poskytovány bezplatně

Bezbariérový přístup:

Ne

Cílová skupina uživatelů: senioři, opuštění lidé, maminky v nouzi, drogově závislí, rodiče závislých,
vdovy, sirotci
Popis činnosti:
Je poskytována všestranná péče potřebným: poskytnutí jídla, hygiena, poradenství, zajištění dalšího
programu pro závislé, matky v nouzi, opuštěné. V případě volných lůžek může být poskytnuto
ubytování (kapacita: 5 lůžek).

Mateřská škola Sluníčko, Třeboň

Kontaktní adresa:

Svobody 1018, 379 01 Třeboň

Kontaktní osoba:

Bc. Zdeňka Feriančíková, řed. školy

Telefon:

384 701 611-2

E-mail:

ms.slunicko@mybox.cz

Webové stránky:

www.msslunicko.org

Úhrada:

Školné a stravné hradí zákonný zástupce dítěte

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: děti ve věku 3 - 6 let
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Popis činnosti:
Mateřská škola rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti a v součinnosti s rodinou
zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku.

Mateřská škola Třeboň („3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183“)
Kontaktní adresa:

Jeronýmova 183, 37901 Třeboň

Kontaktní osoba:

Helena Kvíderová

Telefon:

384 722 409

E-mail:

3.ms-trebon@seznam.cz, www.3mstrebon.cz

Město Suchdol nad Lužnicí
Pečovatelské služby Města Suchdol nad Lužnicí

Kontaktní adresa:

Náměstí T.G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Mráček

Telefon:

384 781 104

E-mail:

podatelna@meu.suchdol.cz

Webové stránky:

www.suchdol.cz

Úhrada:

Hradí uživatel

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, rodiny
s dítětem/dětmi, senioři
Popis činnosti:
V rámci terénní pečovatelské pomoci jsou poskytovány následující činnosti:





pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti

Dostupnost služby: Suchdol nad Lužnicí a místní části
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Občanské sdružení pro podporu
mobilního hospice
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň
Služba mobilní hospicová péče byla v době zpracování tohoto katalogu v přípravě– plánovaný
termín pro zřízení služby je září 2013.
Poskytované služby
(které poskytovate l
plánuje zaregistrovat
dle zákona o soc. sl.):

Základní a odborné sociální poradenství, terénní odlehčovací služby

Kontaktní adresa:

Chelčického 2, 379 01 Třeboň

Provozní doba:

Dostupnost domácí hospicové paliativní péče je 24 hodin denně, 7 dní v
týdnu
Kontaktní pracoviště:
Po: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
Út, St, Čt: 8.00 – 12.00, 12.00 – 17.00 hod.
Půjčovna kompenzačních pomůcek: otevírací doba dle domluvy

Kontaktní osoba:

Mgr. Petra Brychtová

Telefon:

731 435 187

E-mail:

info@kleofas.cz

Webové stránky:

www.kleofas.cz

Úhrada:

S příspěvkem uživatele

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: lidé s nevyléčitelným onemocněním v poslední etapě svého života, o něž
pečuje rodina v domácím prostředí
Forma poskytování: terénní
Popis činnosti:
Členové domácí hospicové péče přijedou ke klientovi domů a pomohou a poradí rodině nejen s péčí o
nemocného. Služba zajišťuje komplexní léčbu od tlumení fyzické bolesti a jiných příznaků
provázejících nemoc až po sociální, psychoterapeutickou i duchovní pomoc. Pacienta do hospicové
péče přijímá hospicový lékař a sestra, další péče se odvíjí od aktuálního stavu a potřeb pacienta. Do
rodiny budou kromě zdravotníků dojíždět také pečovatelky a sociální pracovnice. Největší část
hospicové péče se provádí denně při plánovaných návštěvách. V případě nutnosti je k dispozici
pohotovostní služba k vyřešení problému po telefonu nebo k výjezdu k pacientovi mimo plánované
návštěvy.
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Psychologická poradna Třeboň

Kontaktní adresa:

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň (Budova MěÚ Třeboň)

Provozní doba:

Út: 16.00 – 18.00 hod.
Čt: 16.00 – 18.00 hod.
So: 8.00 – 12.00 hod.
Na konzultační hodiny je třeba se vždy předem objednat telefonicky nebo
prostřednictvím e-mailem.

Kontaktní osoba:

Mgr. Andrea Andertová

Telefon:

728 269 537 (volat odpoledne)

E-mail:

terap.konzultace@seznam.cz

Webové stránky:

-

Úhrada:

Hradí uživatel

Bezbariérový přístup:

Ano

Popis činnosti: Poradna poskytuje služby psychologa a hypnoterapeuta pro širokou veřejnost.

Svatava Nováková
Pečovatelská péče

Kontaktní adresa:

Dům s pečovatelskou službou, Chlum u Třeboně/
Chlum u Třeboně 219, 378 04 Chlum u Třeboně

Kontaktní osoba:

Svatava Nováková

Telefon:

384 797 032, 607 214 055

E-mail:

-

Webové stránky:

-

Úhrada:

Hradí uživatel

Bezbariérový přístup:

-

Cílová skupina uživatelů: senioři, nemocní a zdravotně postižení

45

| Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku |

Popis činnosti:
Stávající služba je zajištěna prostřednictvím činnosti paní Svatavy Novákové, která na základě
živnostenského oprávnění péče o rodinu a domácnost poskytuje obyvatelům Chlumu u Třeboně
a okolí (Mirochov, Lutová, Žíteč, Staňkov apod.) ve spolupráci s městysem Chlum u Třeboně, terénní
služby typu rozvoz obědů, zajištění nákupů a léků, doprovod osob apod.
Dostupnost služby: Chlum u Třeboně a okolí

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., MO Třeboň

Adresa poskytovatele:

Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8

Kontaktní adresa:

Mlýnská 982/II, 379 01 Třeboň

Kontaktní osoba:

Marie Kohoutová

Telefon:

606 882 960

E-mail:

kohoutovam@email.cz

Webové stránky:

-

Úhrada:

Hradí uživatel

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: osoby s tělesným postižením, osoby postižené civilizačními chorobami
Popis činnosti: Svaz tělesně postižených pořádá pro své klienty přednášky, rekondice, kulturní a jiné
akce v Třeboni a okolí.
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Výcvikové canisterapeutick
sdružení Hafík o.s.
Canisterapie

Kontaktní adresa:

Klec 78, 379 01 Třeboň

Kontaktní osoba:

Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D., Mgr. Ludmila Cimlová

Telefon:

724 953 876

E-mail:

cimlova@canisterapie.org

Webové stránky:

www.canisterapie.org

Úhrada:

Bezplatně

Bezbariérový přístup:

(Ano při pobytových akcích)

Cílová skupina uživatelů: děti se specifickými potřebami, dospělé osoby se zdravotním postižením
a senioři
Popis činnosti:
Canisterapie je definována jako podpůrná rehabilitační metoda, která využívá pozitivního efektu psa
na zdraví a psychickou pohodu člověka. Tzv. léčba psí láskou.
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík je akreditovaným dobrovolnickým centrem a členem
Evropské asociace pro výkon terapie za asistence zvířat (ESAAT). Sdružení se zabývá výukou trenérů
pro výcvik terapeutických psů, výcvikem canisterapeutických týmů a především praktikováním
odborné canisterapie. Organizace prostřednictvím svých dobrovolníků zajišťuje praktikování odborné
canisterapie (metoda AAA, AAT, AAE), zajišťuje jednorázové akce, ale i pobytové a vzdělávací akce.
Dostupnost služby: všechny obce Třeboňska
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Základní škola praktická, Třeboň, Jiráskova 3

Kontaktní adresa:

Jiráskova 3, 379 01 Třeboň

Kontaktní osoba:

Mgr. Karel Kanděra

Telefon:

384 724 767

E-mail:

zsptrebon@seznam.cz

Webové stránky:

www.zsptrebon.cz

Úhrada:

Bezplatně

Bezbariérový přístup:

Ano

Cílová skupina uživatelů: Děti a mládež od 6 do 26 let s lehkým nebo středním mentálním postižením
nebo kombinací zdravotních postižení.
Popis činnosti:
Základní škola praktická Třeboň je záklaní školou pro děti vyžadující speciální péči a indivuduální
přístup ve vzdělávání pro oblast Třeboňska a okolí. Součástí školy je speciální třída, kde kromě učitele
působí i asistent pedagoga, popř. osobní asistent, a kde mohou být žáci s velmi těžkým či
kombinovaným postižením. Škola má také své odloučené pracoviště na Rapšachu pro oblast Českých
Velenic a Suchdola nad Lužnicí.
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Úřady
Městský úřad České Velenice
Hospodářsko – správní odbor

Kontaktní adresa:

Revoluční 228, 378 10 České Velenice

Úřední hodiny:

Po, St: 8.00 – 17.00 hod.
Út: 8.00 – 14.00 hod.
Čt – Pá: 8.00 – 14.00 hod.
Pá: 8.00 – 12.00 hod.

Kontaktní osoba:

Jaroslava Nováčková

Telefon:

384 758 012

E-mail:

jnovackova@meu.velenice.cz

Internetové stránky:

www.velenice.cz

Bezbariérový přístup
(ano/ne):

Ne

Poznámka: rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách zdravotně postiženým osobám
dle vyhlášky 182/91 Sb., o kterých rozhoduje pověřený úřad.

Městská policie České Velenice

Kontaktní adresa:

Revoluční 228, 378 10 České Velenice

Úřední hodiny:

-

Kontaktní osoba:

Jiří Banašík

Telefon:

384 758 019, 601 578 337

E-mail:

mp@meu.velenice.cz

Internetové stránky:

www.velenice.cz

Bezbariérový přístup
(ano/ne):

Ne
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Městský úřad Suchdol nad Lužnicí
Sociální odbor

Kontaktní adresa:

Nám. T.G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

Úřední hodiny:

Po, St: 8.00 - 11.00, 12.00 – 17.00, Pá: 8.00 – 11.00 hod.

Kontaktní osoba:

L. Soudková

Telefon:

378 0782 166

E-mail:

lsoudkova@meu.suchdol.cz

Internetové stránky:

www.suchdol.cz

Bezbariérový přístup
(ano/ne):

Ano

Poznámka: Sociální odbor poskytuje dávky hmotné nouze.

Městský úřad Třeboň
Odbor školství a sociálních věcí

Kontaktní adresa:

Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
Po, St: 8.00 – 17.00 hod.

Úřední hodiny:

Út, Čt: 8.00 – 14.00 hod.
Pá: 8.00 – 12.00 hod.

Kontaktní osoba:

Bc. Eva Dytrichová

Telefon:

384 342 107

E-mail:

eva.dytrichova@mesto-trebon.cz

Internetové stránky:

www.mesto-trebon.cz

Bezbariérový přístup
(ano/ne):

Ano

Poznámka: Oddělení sociální péče zajišťuje poskytování jednorázových a opakovaných dávek sociální
péče nezaměstnaným, rodinám s dětmi, starým občanům, občanům těžce zdravotně postiženým
a občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc. Mimořádné výhody pro zdravotně postižené.
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Městská policie Třeboň

Kontaktní adresa:

Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Nepřetržitý provoz

Kontaktní osoba:

Vladimír školka - vrchní strážník

Telefon:

384 721 113

E-mail:

vladimirskolka@mutrebon.cz

Internetové stránky:

www.mesto-trebon.cz

Bezbariérový přístup
(ano/ne):

Ano

Policie České republiky
Obvodní oddělení Policie ČR Suchdol nad Lužnicí

Kontaktní adresa:

Sídl. 9. května 697, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

Úřední hodiny:

Nepřetržitý provoz

Kontaktní osoba:

Npor. Bc. Martin Čalkovský – vedoucí OOP Suchdol n/L.

Telefon:

384 781 106 , 974 233 750

E-mail:

jhoopsuchd@mvcr.cz

Internetové stránky:

www.policie.cz

Bezbariérový přístup
(ano/ne):

Ano

Obvodní oddělení Policie ČR Suchdol n. L. - Policejní stanice České Velenice

Kontaktní adresa:

Třída Čsl. Legií (budova bývalé celnice), 378 10 České Velenice

Úřední hodiny:

Dle bezpečnostní situace v teritoriu

Kontaktní osoba:

Ppor. Bc. Daniel Reiský – vedoucí pol. stanice České Velenice

Telefon:

384 388 270, 974 233 780

E-mail:

jhoopsuchd@mvcr.cz

Internetové stránky:

www.policie.cz

Bezbariérový přístup:

Ne
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Obvodní oddělení Policie ČR Třeboň

Kontaktní adresa:

Riegrova 1227, 379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Nepřetržitý provoz

Kontaktní osoba:

Npor. Bc. Martin Hrneček

Telefon:

974 244 700/702/703

E-mail:

jhooptrebo@mvcr.cz

Internetové stránky:

www.policie.cz

Bezbariérový přístup
(ano/ne):

Ano

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Úřad práce ČR – krajská pobočka Č. Budějovice, kontaktní pracoviště Třeboň

Kontaktní adresa:

Svobody 1012/II, 379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Po, St: 8.00 – 17.00 hod.
Út, Čt, Pá: 8.00 – 11.00 hod.

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Záruba

Telefon:

950 124 210

E-mail:

podatelna@jh.mpsv.cz

Internetové stránky:

portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/trebon

Bezbariérový přístup
(ano/ne):

Ne
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Okresní správa sociálního zabezpečení (Jindřichův Hradec)

Kontaktní adresa:

Sládkova 332, 377 01 Jindřichův Hradec

Úřední hodiny:

Po, St: 8.00 – 17.00 hod.
Út, Čt: 8.00 – 16.00 hod.
Pá: 8.00 – 14.00 hod.

Kontaktní osoba:

-

Telefon:

384 359 111

E-mail:

posta.jh@cssz.cz

Internetové stránky:

www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihoceskykraj/ossz-jindrichuv-hradec

Bezbariérový přístup
(ano/ne):

Ano

Popis činnosti:
V rámci územní působnosti pro Jindřichohradecko koordinuje a usměrňuje Okresní správa sociálního
zabezpečení Jindřichův Hradec provádění sociálního pojištění. Rozhoduje zejména v dávkových věcech
nemocenského pojištění (připravuje podklady pro výplatu dávek nemocenského pojištění, zpracovává činnosti
spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru jednotlivých subjektů nemocenského pojištění
a rozhoduje o nároku na dávky nemocenského pojištění s mezinárodním prvkem, vykonává činnosti v oblasti
evidence práceneschopných). Na základě posudků lékařů LPS vydává příslušná rozhodnutí o charakteru osoby
zdravotně znevýhodněné, o invaliditě, o tom, zda nemocný porušil léčebný režim a o ukončení pracovní
neschopnosti.
Sepisuje a dokladuje žádosti o dávky (příp. o úpravu dávek) důchodového pojištění, kontroluje a ověřuje
správnost údajů a úplnost předložených dokladů v žádostech o tyto dávky a podílí se na provádění
jednorázových úprav důchodů.
Dále vykonává činnosti v oblasti pojistného, nemocenského a důchodového pojištění OSVČ.
Sleduje dodržování platební povinnosti subjektů v sociálním zabezpečení. Připravuje podklady pro rozhodnutí
o povolení splátek pojistného a penále, provádí jejich účtování a sledování správnosti úhrad. Vede evidenci
pohledávek a rozhodnutí o nich, zajišťuje pohledávky všemi právními nástroji a spolupracuje při jejich
zajišťování s dalšími orgány státu, provádí příslušné úkony v souvislosti s konkurzním a vyrovnacím řízením.
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Lékaři
České Velenice
MUDr. Jan Jabůrek
Praktický lékař pro dospělé
Riegrova 479
Tel.: 384 794 284
MUDr. Kamil Janda
Praktický lékař pro dospělé
Riegrova 614
Tel.: 384 794 125
MUDr. Sergii Trach
Praktický zubní lékař
Riegrova 479
Tel.: 384 794 385
MUDr. Miloš Velemínský ml.
Gynekologická ambulance
Jana Pernera 159
Tel.: 384 358 893
MUDr. Vladimír Viktora
Praktický lékař pro děti a dorost
Riegrova 369
Tel.: 384 794 216
MUDr. Jiří Vranka
Praktický zubní lékař
Jana Pernera 159
Tel.: 384 795 280
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Chlum u Třeboně
MUDr. Libor Válek
Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Válková
Praktický lékař pro děti a dorost
Třeboňská 215
Tel.: 384 797 406, 602 975 489
Chlum u Třeboně – Třeboňská 215
MUDr. Jiří Cuřín
Praktický zubní lékař
Tel.: 384 797 235
MUDr. Eva Hanyková
Praktický lékař pro dospělé
Tel.: 384 797 321
MUDr. Marie Herdová
Třeboňská 455
Gynekologická ambulance
Tel.: 384 797 589
MUDr. Marcela Jeřichová
Praktický lékař pro dospělé
Tel.: 384 797 376

Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí – Tyršova 3
MUDr. Roman Bílek
Praktický lékař pro dospělé
Tel.: 384 792 446
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MUDr. Jiří Pecha
Gynekologická ambulance
Tel.: 384 792 445
MUDr. Jaroslava Pumprová
Praktický zubní lékař
Tel.: 384 792 319
MUDr. Libor Válek
Praktický lékař pro děti a dorost
Tel.: 384 792 445, 602 975 489

Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Lužnicí - SALVUS SF s.r.o., zdravotní středisko (Sídliště 9. května 700)
MUDr. Jindřiška Bicanová
Praktický a interní lékař
Tel.: 384 781 110
MUDr. Olga Stasková
Praktický lékař pro děti a dorost
Tel.: 384 781 315
MDDr. Kateřina Šimáková
Zubní ordinace
Tel.: 384 781 176

MUDr. Josef Tesař
Praktický lékař pro dospělé
Tel.: 384 781 394
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Třeboň
MUDr. Jiří Hladílek
Praktický lékař pro dospělé
Svobody 460
Tel.: 384 721 701
MUDr. Iveta Hlinková
Oční ordinace
Březanova 82
Tel.: 384 722 241
MUDr. Zdeněk Janský
Praktický zubní lékař
Seifertova 383
Tel.: 384 723 611
MUDr. Alena Mikešová Koutná
Praktický lékař pro děti a dorost
Táboritská 288
Tel.: 384 721 509
MUDr. Jiří Pecha
Gynekologická ambulance
U Francouzů 1200/2
Tel.: 384 721 373
MUDr. Ladislava Šíchová
Praktický lékař pro dospělé
Přemyslova 1119
Tel.: 384 722 839, 774 999 241
MUDr. Jana Tichá
Praktický lékař pro dospělé
Jablonského 583
Tel.: 384 722 247
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Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
Praktický lékař pro děti a dorost
Dukelská 160/I
Tel.: 384 722 238
+ Ortopedická poradna
Třeboň – Klofáčova 395
MUDr. Lenka Ballková
Gynekologická ambulance
Tel.: 606 206 386
MUDr. Karla Filípková
Praktický lékař pro děti a dorost
Tel.: 724 966 163
MUDr. Yvona Hocková
Interní ambulance a diabetologie
Tel.: 384 721 499, 384 721 489
PaedDr. Tomáš Hofta
Soukromá ordinace pro myoskeletální medicínu a léčebnou rehabilitaci
Tel.: 384 722 102
MUDr. Helena Janská
Praktický lékař pro dospělé + akupunktura
Tel.: 384 722 248
Ladislav Polák
Stomatologická laboratoř
Tel.: 384 721 108
MUDr. Jiřina Vítková
Revmatologická ambulance
Tel: 776 711 770
MUDr. Miloslav Votruba
Chirurgická ordinace
Tel.: 384 721 498
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MUDr. Radim Zeman a MUDr. Šárka Koutná
Radiodiagnostika
Tel.: 384 722 103
MUDr. Simona Žahourková
Oční oddělení
Tel: 734 815 169
Ortopedická ambulance
Tel.: 384 721 498
Třeboň – Lázeňská 1001
MUDr. Jitka Brádlerová
Interní ambulance
Tel.: 384 750 295, 384 750 781
MUDr. Jiří Šteffl
Chirurgická ambulance
Tel.: 384 721 584
MUDr. Bohdana Štefflová
ORL
Tel.: 384 721 584
MUDr. Eva Šteflová
Plastická chirurgie
Tel.: 384 721 584
MUDr. Milada Volfová
Praktický zubní lékař
Tel.: 384 724 282
Třeboň – Riegrova 569
MUDr. David Albrecht
ORL
Tel.: 384 326 659, 777 466 486
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MUDr. Antonín Doležal
Praktický zubní lékař
Tel.: 384 721 700
MUDr. Marie Herdová
Gynekologická ambulance
Tel.: 384 721 507
Renata Soukupová
Rehabilitace
Tel.: 384 724 579, 606 737 111
Třeboň – Vrchlického 5
MUDr. Ivan Bouchal
Praktický zubní lékař
Tel.: 384 721 790
MUDr. Ivo Bouchal
Praktický zubní lékař
Tel.: 384 721 790
MUDr. Ivana Drachovská
Praktický zubní lékař
Tel.: 384 721 035
MUDr. Zdeněk Ryant
Plicní ambulance
Sv. Čecha 20/II
Tel.: 604 244 258
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Krizové linky, havarijní a tísňová čísla
Telefonická pomoc v krizi
Linka důvěry České Budějovice - 387 313 030, nonstop
-

Nabídka pomoci dětem, mládeži i dospělým

Děti a mládež, rodina

Linka bezpečí - 116 111 - nonstop, zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů
-

Linka bezpečí je telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé do 17 let včetně
(studenti do 25 let včetně), pomáhající dětem a dospívajícím řešit těžké životní situace. Linka
bezpečí ctí zásadu anonymity klienta.

-

www.linkabezpeci.cz

-

www.116111.cz

Internetová linka bezpečí - pomoc@linkabezpeci.cz, odpověď do 3 pracovních dnů
Chat Linky bezpečí – chat.linkabezpeci.cz, otevřen každý všední den od 15.00 do 19.00 hod.

Linka vzkaz domů - každý den od 8.00 do 22.00 hod.
 800 111 113 (pro volání z pevné linky, zdarma)
 724 727 777 (pro volání z mobilního telefonu, zpoplatněno dle tarifu volajícího)
-

Linka vzkaz domů je telefonická linka pro děti a mladistvé do 17 let včetně, kteří byli vyhozeni
z domova, jsou na útěku z domova či ústavu nebo o útěku přemýšlejí.

-

Linka pomáhá klientům najít řešení jejich situace, zajistí předání vzkazu nebo spojení s rodiči
nebo dospělým příbuzným, popřípadě zajistí pomoc dalších organizací.

-

Linka umožňuje rodičům zanechat dítěti vzkaz.
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Rodičovská linka – www.rodicovskalinka.cz
 Tel: 840 111 234 (poplatek za místní volání) nebo 606 021 021 (zpoplatněno dle tarifu
volajícího, provozní doba: Po, St, Pá: 13.00 – 16.00 hod., Út, Čt: 16.00 - 19.00 hod.
 E-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz – s odpovědí do tří pracovních dnů
-

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především
rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se
týká dětí, dospívajících a mladých dospělých. Linka ctí zásadu anonymity klienta.

Senioři

Linka seniorů
 800 200 007 - každý všední den a o vánočních svátcích od 8.00 do 20.00 hod., zdarma
 linkasenioru@elpida.cz – s odpovědí do tří pracovních dnů
-

Linka seniorů je anonymní telefonická služba pro seniory a osoby o seniory pečující. Nabízí
volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními
situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce a tím je podporuje
v aktivním, nezávislém a důstojném životě.

Zdravotně postižení

Telefonická krizová linka pro zdravotně postižené
 235 513 111 - v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hod., zpoplatněno dle tarifu volajícího
 Skype - „krizovalinkaprosaz“, e-mail - tki@prosaz.cz, Icq - krizova linka Prosaz (618366675),
facebook - „krizová linka Prosaz“
-

Linka je určena zejména pro všechny osoby se zdravotním postižením. Linka zprostředkovává
klientům komplexní péči, umožňuje odborně a aktuálně konzultovat problémy související
s postižením, kompenzačními pomůckami, řešit náhlé krizové situace a využít poradenskou
pomoc v životních situacích, které klienti přechodně nemají možnost řešit vlastními silami.
Linka je určena též klientům, kteří z důvodu absence sociálních kontaktů jsou osamoceni.

-

www.prosaz.cz
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Oběti trestných činů

DONA linka - 251 511 313 – nonstop, zpoplatněno dle tarifu volajícího
-

Telefonická krizová pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím. Linka ctí zásadu anonymity
klienta.

-

www.donalinka.cz, www.domacinasili.cz

Linka Bílého kruhu bezpečí – 257 317 110 – nonstop, zpoplatněno dle tarifu volajícího
-

Telefonická krizová pomoc obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým.

-

www.bkb.cz

SOS linka ROSA
 241 432 466 – Po, Út: 9.00 - 18.00 hod., St, Čt: 9.00 – 16.00, Pá: 9.00 – 14.00, zpoplatněno
dle tarifu volajícího
 602 246 102 – Po až Pá: 9.00 – 18.00, zpoplatněno dle tarifu volajícího
 poradna@rosa-os.cz – s odpovědí do 24 hodin (mimo víkendy a svátky)
-

Internetové poradenství i telefonická pomoc slouží obětem domácího násilí, násilí ve
vztazích, příbuzným obětí, pracovníkům státních institucí, sociálních odborů, neziskových
organizací pomáhajících obětem domácího násilí.

Tísňová volání
112 – Centrální tísňová volání
150 – Hasiči
155 – Záchranná zdravotnická služba
156 – Městská policie
158 – Policie České republiky
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Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s.

Kontaktní adresa:

Palackého nám. 106, 379 01 Třeboň

Provozní doba:

Všední dny: 18.00 – 22.00 hod., So, Ne + svátky: 8.00 – 19.00 hod.

Kontaktní osoba:

Denisa Nováková

Telefon:

384 721 800

E-mail:

info@lekarskasluzba-trebon.cz

Internetové stránky:

www.lekarskasluzba-trebon.cz

Úhrada:

Úhrada zdravotní pojišťovny + regulační poplatek 90,-Kč

Bezbariérový přístup:

Ano

Popis činnosti odboru: LSPP poskytuje ambulantně zdravotnickou pohotovostní službu pro ošetření
běžných, život neohrožujících onemocnění.
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65

