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Úvod
Vážení čtenáři,
Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny předsta-
vuje přehled nabídky sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové 
Sviny. Naleznete v něm především základní informace o nabídce sociálních i doprovodných služeb 
na Trhosvinensku, kontaktní údaje na jejich poskytovatele nebo informace o časových možnostech 
využívání těchto služeb.

Materiál je členěn do 4 částí:
1)  Úvodní informace (obecné informace o sociálních službách, vysvětlení důležitých pojmů a přehled 

typů sociálních služeb);
2)  Služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dostupné na Trhosvinen-

sku (poskytovatelé sociálních služeb působící přímo v území obce s rozšířenou působností Trhové 
Sviny – buď se sídlem v území nebo se sídlem mimo Trhosvinensko, ale s působností v tomto regi-
onu);

3)  Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb. dostupné v okolí Trhosvinenska (poskytovatelé 
sociálních služeb dostupní v okolí Trhosvinenska, kteří přímo v území nesídlí /neposkytují služby, 
ale jsou občany z Trhosvinenska využívány);

4)  Přehled souvisejících a doprovodných služeb (služby a informace, které nejsou poskytovány dle 
výše uvedeného zákona, ale se sociální oblastí úzce souvisí).

Katalog byl pořízen v rámci realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce 
s rozšířenou působností Trhové Sviny”, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/45.00021 a jeho příprava byla spolu-
financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a  státního rozpočtu ČR.

Věříme, že dokument splní svůj hlavní účel, kterým je poskytnutí vstupních informací a souhrnného 
přehledu o nabídce služeb v sociální oblasti na Trhosvinensku. Pro více informací o sociálních služ-
bách na Trhosvinensku navštivte webové stránky Jihočeské rozvojové o.p.s. (www.jr-spolecnost.cz), 
města Trhové Sviny (www.tsviny.cz) nebo stránky jednotlivých poskytovatelů sociálních, souvisejících 
a doprovodných služeb (viz dále).

Údaje o poskytovatelích sociálních služeb uvedené v tomto materiálu pochází z Registru poskytova-
telů sociálních služeb a jsou platné k 30. 4. 2011. Aktuální informace o sociálních službách a jejich 
poskytovatelích jsou dostupné v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Mgr. Věra Korčaková Mgr. Jan Steinbauer Miroslav Kotoun, BBS.
Město Trhové Sviny Město Trhové Sviny Jihočeská rozvojová o.p.s.
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O sociálních službách a jejich plánování 
základní pojmy
Zákon o sociálních službách
Poskytování sociálních služeb a související opatření jsou vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách. Zákon o sociálních službách vytyčuje spektrum činností, které jsou nezbytné pro 
sociální začlenění osob v nepříznivé sociální situaci do běžného života. V zákoně jsou kromě jiného 
vymezena práva a povinnosti obcí, krajů, státu a poskytovatelů sociálních služeb.

Podle této právní úpravy má každá osoba nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního po-
radenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Zákon říká, že 
pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporo-
vat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému 
setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. So-
ciální 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.

Sociální služby
Sociální služby zahrnují:
 ›  sociální poradenství (zahrnuje základní a odborné sociální poradenství),
 ›  služby sociální péče (napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem 

umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, v případech, kdy toto 
vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení),

 ›  služby sociální prevence (napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohro-
ženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společ-
ností, 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).

Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní:
 ›  pobytovými se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb,
 ›  ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo do-

pravována 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 zařízení sociálních služeb (např. domovy pro seniory, níz-
koprahová denní centra apod.). Kombinací zařízení sociálních služeb lze zřizovat mezigenerační a in-
tegrovaná centra.

Komunitní plánování
Jde o metodu použitelnou při řešení a plánování řady oblastí. Podstata této metody spočívá ve vzá-
jemné a aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast či téma nějakým způsobem dotýká. V ČR je 
metoda komunitního plánování využívána zejména při plánování v oblasti poskytování sociálních 
služeb. Využití však nachází rovněž např. v oblasti tvorby strategických rozvojových plánů měst apod.

Nepříznivá sociální situace
Rozumí se jí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro kri-
zovou 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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Plánování rozvoje sociálních služeb a plán rozvoje sociálních služeb
Plánování rozvoje soc. služeb je proces aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a  hle-
dání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Plán pak je dokumentem, který vzniká 
jako výstup plánování sociálních služeb. Jeho obsahem je:
 ›  popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení,
 ›  strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb,
 ›  povinnosti zúčastněných subjektů,
 ›  způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu.

Standardy kvality sociálních služeb
Jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních 
služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi 
poskytovatelem a osobami.

Poskytovatel sociálních služeb
Rozumí se jím subjekt (osoba) poskytující sociální služby při splnění podmínek stanovených zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Uživatel sociálních služeb
Je jím osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci.

Zadavatel sociálních služeb
Je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavateli služeb jsou především 
obce, kraje, a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Účastník plánování sociálních služeb
Rozumí se jím uživatel, zadavatel, poskytovatel, ale i další osoba či organizace, která je zainteresovaná 
na plánovaném problému či tématu a jeho řešení se účastní. Tzn. jedná se o všechny, kterých se daný 
problém či téma dotýká.
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Typy sociálních služeb
Zákon č. 108/2006 Sb. definuje následující 3 kategorie (typy) sociálních služeb:
 ›  Sociální poradenství
 ›  Služby sociální péče 
 ›  Služby sociální prevence
V rámci těchto 3 typů sociálních služeb jsou pak zákonem definovány dále uvedené konkrétní sociální 
služby:

Sociální poradenství (§ 37)

Základní sociální poradenství
Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající 
k  řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností všech druhů soci-
álních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociál-
ních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seni-
ory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího 
násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společ-
ností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Služba obsahuje zpro-
středkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplat-
ňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Služby sociální péče (§ 38)

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 fy-
zické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při 
činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti; 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
a  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Pečovatelská služba (§ 40)
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou so-
běstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnos-
tech osoba a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Služba obsahuje 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. 

Tísňová péče (§ 41)
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická ko-
munikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě ná-
hlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba obsahuje poskytnutí nebo zprostřed-
kování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální poradenství, sociálně terapeutické činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 
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Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, je-
jichž 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 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
a  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
 
Podpora samostatného bydlení (§ 43)
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domác-
nosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostře-
dím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí.

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 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo po-
moc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů i při obstarávání osobních záležitostí a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

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 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační čin-
nosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

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 pomoc při zvládání běž-
ných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

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 poskytnutí ubytování, po-
skytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostřed-
kování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
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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 zahrnuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běž-
ných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským pro-
středím, sociálně terapeutické činnosti, a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obsta-
rávání osobních záležitostí1.

Domovy pro seniory (§ 49)
V domovech pro seniory zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivi-
zační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou so-
běstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, 
a  osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy 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 poskytnutí ubytování, po-
skytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i 
při obstarávání osobních záležitostí.

Chráněné bydlení (§ 51)
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z dů-
vodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě in-
dividuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí 
ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zpro-
středkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňo-
vání práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (§ 52)
Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již ne-
vyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít 
bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní 
péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajiš-
těno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních slu-
žeb v zařízeních sociálních služeb. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc 
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osob-
ních záležitostí.

1) Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje osobní vybavení, drobné před-
měty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, 
šatstvo a obuv; některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro účely 
tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. V domovech pro osoby se zdravotním postižením může 
být vykonávána ústavní výchova podle zvláštních právních předpisů. Pro výkon ústavní výchovy v domovech pro osoby 
se zdravotním postižením platí přiměřeně ustanovení o právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních 
pro výkon ústavní výchovy podle zvláštního právního předpisu.
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Služby sociální prevence (§ 53)

Raná péče (§ 54)
Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 
7   let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální si-
tuace. Služba je zaměřena na podporu rodin a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické 
potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

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 telefonickou krizovou pomoc, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Tlumočnické služby (§ 56)
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami ko-
munikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s  oko-
lím bez pomoci jiné fyzické osoby. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským pro-
středím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Azylové domy (§ 57)
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskyt-
nutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

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 přizpů-
soben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

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 sociálně terapeutické činnosti, pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí a poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu.

Krizová pomoc (§ 60)
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná oso-
bám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji 
nepříznivou situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo 
zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu, je osobě ohrožené násilným cho-
váním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí. V tomto 
případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnic-
kými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
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Nízkoprahová denní centra (§ 61)
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. 
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskyt-
nutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při ob-
starávání osobních záležitostí.

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 a 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 je-
jich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání os. 
záležitostí.

Noclehárny (§ 63)
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienic-
kého zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu a poskytnutí přenocování.

Služby následné péče (§ 64)
Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním 
a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, 
absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Služba obsahuje 
sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

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 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, zájmů i při 
obstarávání os. záležitostí.
 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66)
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důcho-
dovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsa-
huje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

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 chráně-
ném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků 
a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k so-
ciálnímu začlenění a podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
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Terapeutické komunity (§ 68)
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návy-
kových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do 
běžného života. Služba obsahuje poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

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 ná-
vykových 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 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Sociální rehabilitace (§ 70)
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávis-
losti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním 
návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způ-
sobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se po-
skytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných 
v  centrech sociálně rehabilitačních služeb. Služba poskytovaná formou terénních nebo ambulantních 
služeb obsahuje nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí. Služba poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitač-
ních služeb obsahuje navíc poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy a pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
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SLUŽBY POSKYTOVANÉ DLE ZÁKONA Č. 108/2006 
SB. DOSTUPNÉ NA TRHOSVINENSKU

Centrum denních služeb (Nazaret, Borovany)
Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. – § 45 (ambulantní forma)

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Adresa zařízení: Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany
Kontaktní osoba: Karel Filip
Telefon / fax: 380 123 602 / 386 321 577
E-mail: nazaretdilna@centrum.cz
Webové stránky: www.nazaret.cz

Popis služby
Základní informace
Cílem Centra denních služeb je začlenění (integrace) těžce handicapovaných spoluobčanů do běž-
ného života a současně poskytnutí dalších sociálních služeb. Jako prostředek integrace je využívána 
dílenská činnost. Se zázemím chráněné dílny (keramické a textilní) zde probíhá snaha o zapojení ná-
vštěvníků do smysluplné činnosti s tím, že pro každého je vypracován a inovován plán osobního roz-
voje. Je usilováno o kvalitu a originalitu vyráběného zboží tak, aby se i člověk s těžkým handicapem 
cítil součástí úspěšného týmu.

Kapacita služby:
8 uživatelů současně v danou chvíli.

Cílová skupina
Dospělí od 18 do 64 let se 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

Dostupnost služby
Město Borovany a okolní obce.

Provozní doba
Po–Pá: 8.00–14.00 (Nazaret jako celek: Po 8.00–19.00, Út 8.00–17.00, St 8.00–14.00, Čt 8.00–19.00, 
Pá 8.00–14.00)
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Domov pro seniory Horní Stropnice (Dobrá Voda)
Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. – § 49 (pobytová forma)

Domov pro seniory Horní Stropnice
Adresa zařízení: Dobrá Voda 54, Horní Stropnice, 374 01 Trhové Sviny
Kontaktní osoba: Eva Valhová
Telefon / fax: 386 327 130 / 386 327 376
E-mail: dd.stropnice@post.cz
Webové stránky: www.domovstropnice.cz

Popis služby
Základní informace
Domov pro seniory Horní Stropnice poskytuje ústavní péči o staré občany, kteří pro trvalé změny zdra-
votního stavu potřebují kompletní péči a ve zvýšené formě též ošetřovatelské úkony, jež jim nemohou 
být zajištěny členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče a dále 
pro občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.  Nemohou však být přijati 
občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
Klientům jsou nabízeny následující služby: ubytování, stravování, lékařská péče, zdravotní a ošet-
řovatelská péče, ošetřovatelská rehabilitace, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, aktivizační programy, praní a drobné 
opravy prádla, úklid pokojů a společných prostor, fakultativní služby (doplňkové).

Kapacita služby:
45 lůžek

Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením (dolní věková hranice 60 let) a senioři (dospělí od 60 let).

Dostupnost služby
Celé ORP Trhové Sviny.

Provozní doba
Služba je poskytována nepřetržitě.
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Domov pro seniory Chvalkov (Čížkrajice)
Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. - § 49 (pobytová forma)

Domov pro seniory Chvalkov
Adresa zařízení: Chvalkov 41, Čížkrajice, 374 01 Trhové Sviny
Kontaktní osoba: Ludmila Hoffelnerová
Telefon / fax: 386 323 137 / 386 322 250
E-mail: chvalkov.senior@seznam.cz
Webové stránky: www.domovchvalkov.cz

Popis služby
Základní informace
V domově pro seniory jsou poskytovány sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku, zdravotního stavu a potřebují určitou podporu, pomoc nebo plné zajištění 
svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny rodinou či terénními nebo ambulantními soci-
álními službami. Služba je poskytována v klidném, venkovském a rodinném prostředí.
Klientům jsou nabízeny následující služby: ubytování, stravování, lékařská péče, zdravotní a ošet-
řovatelská péče, ošetřovatelská rehabilitace, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, aktivizační programy, praní a drobné 
opravy prádla, úklid pokojů a společných prostor, fakultativní služby (doplňkové).

Kapacita služby:
49 lůžek

Cílová skupina
Senioři (mladší senioři: 65 – 80 let, starší senioři nad 80 let) a osoby se zdravotním postižením.

Dostupnost služby
Celé ORP Trhové Sviny.

Provozní doba
Služba je poskytována nepřetržitě.



14 Katalog sociálních a souvisejících služeb

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(Domeček, T. Sviny)
Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. - § 62 (ambulantní forma)

Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve 
československé husitské
Adresa zařízení:  Branka 588, 374 01 Trhové Sviny (Klub Domeček)
 Husova 548, 374 01 Trhové Sviny (Klub Archa, 1. patro)
Kontaktní osoba: Karel Zettl
Telefon / fax: 386 322 545 / 386 321 577
E-mail: domecek.ts@quick.cz
Webové stránky: www.domecek.org

Popis služby
Základní informace
Posláním střediska je napomáhat ke zdravému fyzickému, psychickému a duchovnímu vývoji dětí 
a  mládeže. Důležitým posláním je integrace osob s handicapem do společnosti. Činnost je vykoná-
vána na principech křesťanské lásky a etiky v souladu s právním řádem a požadavky standardů soci-
álních služeb.
Cílem střediska je oslovit a motivovat děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, vytvořit bezpečné prostředí, 
nabídnout hodnoty a umožnit všem bez rozdílu smysluplně využít volný čas a tak snížit riziko  sociálně 
patologických jevů, jako je dětská kriminalita, drogová závislost, neúcta člověka k člověku a přírodě. 
Dále je cílem pomáhat lidem s handicapem integrovat se do společnosti.

Kapacita služby:
45 klientů (jedná se o denní počet klientů, přičemž maximální kapacita nízkoprahového zařízení 
-  Branka 588, T. Sviny je maximálně 30 klientů v jeden okamžik a nízkoprahového zařízení Husova 
548, T. Sviny je 30 klientů v jeden okamžik).

Cílová skupina
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Dostupnost služby
Město Trhové Sviny.

Provozní doba
Klub Archa: 
Děti a mládež od 12 do 26 let (místo poskytování - Husova 548, T. Sviny 1.patro): 
Po, St: 15.00–18.00, Út, Čt, Pá: 15.00–19.00.

Klub Domeček: 
Děti a mládež od 6 do 26 let (místo poskytování - Branka 588, T. Sviny): 
Po, Čt, Pá: 13.00–17.00.



15Katalog sociálních a souvisejících služeb

Pečovatelská služba (Borůvka, Borovany)
Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. - § 40 (terénní forma)

Občanské sdružení Borůvka, Borovany
Adresa zařízení: Petra z Lindy 147, 373 12 Borovany
Kontaktní osoba: Jiří Bajer
Telefon / fax: 387 981 969 / 387 981 969
E-mail: info@boruvka-borovany.cz
Webové stránky: www.boruvka-borovany.cz

Popis služby
Základní informace
Borůvka, Borovany je občanské sdružení, které svoji pomoc zaměřuje na rodiny s těžce tělesně po-
stiženými dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením. Sociální služba Pečovatelská služba je 
místní terénní služba, zaměřená na pomoc seniorům a zdravotně postiženým přímo v jejich domác-
nostech. Jedná se především o péči o trvale ležící klienty, pomoc s drobnými domácími pracemi, které 
klient s postižením sám nezvládne a dále pak dovozy k lékaři, rehabilitaci a dovozy obědů z vlastní 
kuchyně. Mimo tuto službu jsou nabízeny rovněž letní tábory pro těžce tělesně postižené a týdenní 
nácvikové kurzy pro těžce tělesně postižené.

Kapacita služby:
7 klientů.

Cílová skupina
Mladí dospělí (19–26 let), dospělí (27–64 let), mladší senioři (65–80 let), starší senioři (nad 80 let) 
–  senioři a osoby s následujícími typy zdravotního postižení:
 ›  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

Dostupnost služby
Město Borovany a okolí.

Provozní doba
Po–Pá: 8.00–15.30
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Pečovatelská služba (Ledax, T. Sviny)
Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. - § 40 (terénní forma)

Ledax o.p.s.
Adresa zařízení:  Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny (Dům s pečovatelskou 

službou), sídlo poskytovatele: Riegrova 1756/51, České Budějovice 1, 
370 01 České Budějovice 1

Kontaktní osoba: Mgr. Ester Poncarová
Telefon / fax: 725 071 958
E-mail: sekretariat@ledax.cz / ester.poncarova@ledax.cz
Webové stránky: www.ledax.cz

Popis služby
Základní informace
Pečovatelská služba Ledax o.p.s. je největším registrovaným poskytovatelem pečovatelské služby v  Ji-
hočeském kraji. Cílem pečovatelské služby je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči seniorům 
a  osobám se sníženou soběstačností. Poskytovaná podpora umožňuje uživatelům žít nadále běžným 
způsobem života ve vlastních domácnostech – ve městech i na venkově. Pečovatelská služba posky-
tuje tyto základní 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. 
Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství. Pečovatelská služba je poskytována 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení 
a  rodinám s dětmi (v případě narození trojčat), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 
Kapacita služby:
Počet uživatelů: středisko Trhové Sviny / denně 175 (celková kapacita poskytovatele v Jihočeském 
kraji: 1 870).

Cílová skupina
Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám od 19 let věku, které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu stáří, chronického onemocnění nebo postižení a rodinám s dětmi do 4 let věku v pří-
padě narození trojčat nebo více dětí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby:
 ›  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

Dostupnost služby
Celé území ORP.

Provozní doba
Po–Pá: 7.00–18.00
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Průvodcovské a předčitatelské služby 
(Česká maltézská pomoc, České Budějovice)
Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. - § 42 (terénní forma)

Česká maltézská pomoc SŘMR pod patronátem Velkopřevorství 
českého, středisko Č.B., o.p.s.
Adresa zařízení: Čechova 728/52, 370 01 České Budějovice 1
 Provozovna v ORP T. Sviny: Vodárenská 213, 373 12 Borovany
Kontaktní osoba: Bc. Jan Rada
Telefon / fax: 387 312 898, 602 469 466 / 387 312 898
E-mail: cmpcb@cmpcb.cz
Webové stránky: www.cmpcb.cz

Popis služby
Základní informace
Služba zahrnuje 1) zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí, mlá-
deže a ostatních osob s postižením do speciálních škol a zařízení v Českých Budějovicích) a 2) pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Z 5 provozovaných 
tras je na Trhosvinensku provozována trasa B (Trhové Sviny, Borovany, Ledenice, Srubec, České Budě-
jovice). Služba je dále poskytována individuálně i pro osoby se zdravotním postižením.
Kromě poskytování sociální služby „Průvodcovské a předčitatelské služby” je poskytovatelem zajišťo-
vána rovněž zdravotnická a humanitární pomoc a psychosociální pomoc.
Kapacita služby:
Počet klientů 48 (jedná se o kapacitu v daný moment).

Cílová skupina
Všechny níže uvedené skupiny osob bez omezení věku:
 ›  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

Dostupnost služby
Celé území ORP (trasa B: Trhové Sviny, Borovany, Ledenice, Srubec, České Budějovice).

Provozní doba
Doprovázení dětí, mládeže a ostatních osob s postižením:
Služba je poskytována v čase po dobu školní roku, tj. od září do června, vždy pondělí až pátek. Časový 
harmonogram je nastaven pro ranní svoz od 6.00 do 9.00 hodin, pro odpolední svoz od 13.00 do 16.00 
hod.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Po–Pá, 8.00–16.00 hod. (v průběhu celého roku).
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Raná péče (I MY, Soběslav)
Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. - § 54 (terénní forma)

"I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením
Středisko rané péče pro jihočeský region
Adresa zařízení: Tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, Soběslav II, 392 01 Soběslav
Kontaktní osoba: Kateřina Růžičková, DiS.
Telefon / fax: 775 104 920, 776 028 955 / -
E-mail: rana.pece@imy-sdruzeni.cz
Webové stránky: www.imy-sdruzeni.cz

Popis služby
Základní informace
Raná péče je komplex služeb zaměřený na pomoc rodinám dětí se zdravotním postižením nebo s ohro-
ženým vývojem od narození do 7 let. Středisko rané péče pro jihočeský region poskytuje tuto službu 
v celém kraji.
Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientů. Služby rané péče jsou rodinám 
poskytovány zdarma. Cílem poskytování služeb rané péče je zmírnit důsledky postižení na vývoj dí-
těte a jeho rodinu a posílit kompetence rodiny. Služby rané péče mají terénní charakter, poradkyně 
dojíždějí do domácího prostředí rodiny, kde se dítě cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. 
Ve středisku pracují poradkyně rané péče, které vyjíždějí do rodin v celém jihočeském regionu.

Kapacita služby:
Počet klientů: 30

Cílová skupina
Všechny níže uvedené skupiny osob:
 ›  osoby s kombinovaným postižením
 ›  osoby s mentálním postižením
 ›  osoby s tělesným postižením
 ›  osoby se zdravotním postižením
 ›  rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1–7 let) a děti kojeneckého věku (do 1 roku)

Dostupnost služby
Celé ORP Trhové Sviny.

Provozní doba
Po–Pá: 8.00–18.00
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Sociálně terapeutická dílna (Nazaret, Borovany)
Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. - § 67 (ambulantní forma)

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Adresa zařízení: Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany
Kontaktní osoba: Karel Filip
Telefon / fax: 380 123 602 / 386 321 577
E-mail: nazaretdilna@centrum.cz
Webové stránky: www.nazaret.cz

Popis služby
Základní informace
V Sociálně terapeutické dílně v Borovanech je při práci s klienty usilováno o integraci těžce handi-
capovaných spoluobčanů pomocí dílenské činnosti, která je napojena na činnost chráněné dílny. Ná-
vštěvníci sociálně terapeutické dílny se účastní výroby zboží, které je určeno pro následný prodej. Ka-
ždý má již "svůj sortiment" dle svých možností i handicapu a je tu i možnost, že se stanou pracovníky 
chráněné dílny (pokud by takový pracovní úvazek pro ně nebyl nadměrnou zátěží).

Kapacita služby:
7 uživatelů současně v danou chvíli.

Cílová skupina
Dospělí od 18 do 80 let se 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

Dostupnost služby
Město Borovany a okolní obce.

Provozní doba
Po–Pá: 8.00–14.00 (Nazaret jako takový: po 8.00–19.00, út 8.00–17.00, st 8.00–14.00, čt 8.00–19.00, 
pá 8.00–14.00).
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Terénní programy (Prevent – Jihočeský 
streetwork)
Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. - § 69 (terénní forma)

Občanské sdružení Prevent – Jihočeský streetwork
Adresa zařízení: Lannova tř. 63/41, 370 01 České Budějovice 1
Kontaktní osoba: Bc. Kamil Podzimek, DiS.
Telefon / fax:  723 527 512 ( ČB), 776 195 360 (T. Sviny),  

602 570 366 / - vedoucí zařízení
E-mail: street@os-prevent.cz
Webové stránky: www.os-prevent.cz, js.os-prevent.cz

Popis služby
Základní informace
Jihočeský streetwork Prevent prostřednictvím terénní sociální práce (tj. probíhá v přirozeném pro-
středí - ulice, bary, squaty, byty…) usiluje o snižování a omezování rizik spojených s užíváním nealko-
holových drog v populaci uživatelů drog a široké veřejnosti v kraji.
Cíle služby jsou: 1) snižovat a eliminovat negativní dopady spojené s užíváním návykových látek 
(zdravotní a sociální stabilizace klienta, snižování rizikového chování u jednotlivých klientů, motivace 
ke změně životního stylu) a 2) ochrana veřejného zdraví (bezpečná likvidace injekčního materiálu, 
zvyšovat informovanost veřejnosti o obecné prospěšnosti protidrogových služeb, zejména terénních 
programů, snížení výskytu infekčních chorob).
Klientům jsou nabízeny následující služby: Výměna injekčního materiálu a distribuce materiálu ke 
snižování zdravotních rizik, Poradenství a zprostředkování testování na žloutenku B, C a HIV, Informace 
o zařízeních následné péče (infekční oddělení, K-centra, detoxy, léčebny…), Sociální práce a asistence, 
Zprostředkování další odborné péče ( např. detoxu, léčby v lůžkovém zařízení, drogová poradna Pre-
vent atd.), Aktuální pomoc v tísni, Těhotenské testy pro uživatelky drog, Distribuce informačních ma-
teriálů.

Kapacita služby:
Počet kontaktů (10 min. jednání): 7 000 (jedná se o maximální kapacitu 7 000 kontaktů ročně).

Cílová skupina
Primární cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (uživa-
telé drog v Jihočeském kraji, kteří užívají drogy jakýmkoli způsobem - injekčně, šňupáním, kouřením … 
a osoby přímo ohrožené drogovou problematikou).
Věková kategorie klientů: 10–64 let.

Dostupnost služby
Celé ORP Trhové Sviny.

Provozní doba
České Budějovice: po, út, čt 11.00–19.00, pá 11.00–16.00.
ORP Trhové Sviny: st: 15.00–17.00.
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SLUŽBY POSKYTOVANÉ DLE ZÁKONA Č. 108/2006 
SB. DOSTUPNÉ V OKOLÍ TRHOSVINENSKA

Azylový dům a centrum denních služeb (Dům 
svatého Pavla, Městská charita Č. Budějovice)
Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. - § 57 (pobytová forma), § 61 (ambulantní forma)

Městská charita České Budějovice
Adresa zařízení: Riegrova 1901/32, 370 01 České Budějovice 1
Kontaktní osoba: Bc.  Karolina Havlová
Telefon / fax: 387 315 388 / 387 315 388
E-mail: vedouci.ad@mchcb.cz
Webové stránky: www.mchcb.cz

Popis služby
Základní informace
Posláním sociální služby Domu sv. Pavla – azylového domu je podpořit muže starší 18 let bez bydlení 
a bez práce k tomu, aby vlastní bydlení a práci opětovně získali. Základní činnosti Domu sv. Pavla – 
azylový dům jsou: a) poskytnutí ubytování, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí a c) pomoc při zajištění stravy. Součástí služby je i noclehárna, která 
nabízí mužům od 18 let bez přístřeší možnost přespání v čistém a vytopeném prostředí (kapacita 
služby je 15 míst). Cílem nízkoprahového denního centra pak je poskytnout osobám starším 18 let 
převážně bez přístřeší možnost vysprchování se, získání čistého oblečení, uvaření jídla, využití inter-
netu, sledování TV, prodeje časopisu Nový prostor, využití sociálního poradenství, psychoterapeutické 
podpory a tím podpořit zlepšení aktuální životní situace těchto osob.

Kapacita služby:
Azylový dům - počet lůžek: 25.
Nízkoprahové denní centrum - počet klientů: 15.

Cílová skupina
Azylový dům
Pouze muži ve věku od 18 do 64 let:
 ›  osoby bez přístřeší (muži od 18 let nacházející se v náročné životní situaci spojené se ztrátou do-

mova, bydlení či přístřeší),
 ›  osoby v krizi (muži od 18t let nacházející se v krizové situaci způsobené náhlou ztrátou zázemí - 

domova, bydlení, přístřeší).
Nízkoprahové denní centrum
Dospělí od 18 do 64 let:
 ›  osoby bez přístřeší (muži a ženy starší 18 let žijící na ulici),
 ›  osoby v krizi (muži a ženy starší 18 let řešící náhlou krizovou situaci způsobenou neočekávanou 

ztrátou zázemí nutného pro život ve většinové společnosti (ztráta zaměstnání, bydlení atd.),
 ›  osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (muži a ženy 

starší 18 let ohrožené sociálním vyloučením a ztrátou domova či bydlení nebo muži a ženy starší 
18t let sociálně vyloučené bez domova či bydlení.
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Dostupnost služby
České Budějovice a okolí.

Provozní doba
Azylový dům: nepřetržitě
Nízkoprahové denní centrum: Po–Ne: 8.00–16.00

Centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením (Arpida, Č. Budějovice)
Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.: Osobní asistence - § 39 (terénní forma), Denní stacionáře 
-  §  46 (ambulantní forma), Sociální rehabilitace - § 70 (ambulantní forma), Raná péče - § 54 (ambu-
lantní a terénní forma), Sociálně terapeutické dílny - § 67 (ambulantní forma)

Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.
Adresa zařízení: středisko U Hvízdala 1402/9, 370 11 Č. Budějovice
 středisko Husova třída 1651/125b, 370 01 Č. Budějovice
Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.
Telefon / fax: 385 777 011, 385 777 011 / 385 520 834
E-mail: info@arpida.cz
Webové stránky: www.arpida.cz

Popis služby
Základní informace
Centrum Arpida poskytuje v rámci svého areálu komplexní péči v duchu uceleného systému rehabi-
litace zejména dětem, v některých oblastech též mládeži a mladým lidem, s tělesným (motorickým) 
a   kombinovaným postižením. Centrum Arpida zajišťuje odbornou činnost detekční, diagnostickou, 
terapeutickou, rehabilitační, respitní, výchovně vzdělávací, zájmovou, poradenskou, metodickou, po-
sudkovou a preventivní, včetně tzv. rané péče (podpory).  Při své odborné činnosti účelně propojuje 
péči v oblasti sociální (sociální služby), výchovně vzdělávací (školy a školská zařízení) a zdravotní (ne-
státní zdravotnické zařízení). Cílem poskytované péče je dosažení pokud možno optimálního vývoje 
každého jednotlivého klienta ve smyslu jeho maximální možné soběstačnosti a integrace v jeho přiro-
zeném sociálním prostředí, tedy především v rodině. Služby jsou zaměřeny nejen na dítě s postižením, 
ale zároveň i na jeho rodinu. Rodiče (zákonní zástupci) klienta jsou vnímáni jako partneři a stávají se 
tak důležitými členy týmu odborníků pečujícího o jejich dítě.
Poskytované sociální služby:
 ›  Osobní asistence - § 39 (terénní forma)
 ›  Denní stacionáře - § 46 (ambulantní forma)
 ›  Sociální rehabilitace - § 70 (ambulantní forma)
 ›  Raná péče - § 54 (ambulantní a terénní forma)
 ›  Sociálně terapeutické dílny - § 67 (ambulantní forma)
Kapacita služby:
 ›  Osobní asistence - 80 klientů (max. denní kapacita)
 ›  Denní stacionáře - 21 klientů (max. denní kapacita)
 ›  Sociální rehabilitace - 2 klienti (max. denní kapacita)
 ›  Raná péče - 7 klientů (max. denní kapacita u ambulantní formy), 3 klienti (max. denní kapacita u 

terénní formy)
 ›  Sociálně terapeutické dílny - 8 klientů (max. denní kapacita)
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Cílová skupina
 ›  Osobní asistence - osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s  tě-

lesným postižením (od 5 do 26 let věku, pouze pro žáky navštěvující zároveň Mateřskou školu, zá-
kladní školu a Praktickou školu dvouletou při centru Arpida, o.p.s.),

 ›  Denní stacionáře - osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením (od 3 do 26 
let věku pro středisko U Hvízdala 1402/9, Č. Budějovice, od 15 do 40 let věku pro středisko Husova 
třída 1651/125b, Č. Budějovice),

 ›  Sociální rehabilitace - osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby 
s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením (dospělí od 18 do 40 let věku, pouze pro 
žáky, kteří navštěvují, popřípadě navštěvovali Praktickou školu dvouletou při centru ARPIDA, o.p.s.),

 ›  Raná péče - osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem/
dětmi (děti do 7 let),

 ›  Sociálně terapeutické dílny - osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, 
osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením (mladí dospělí: 19 – 26 let a dospělí: 
27 – 64 let).

Dostupnost služby
České Budějovice a okolí.

Provozní doba
 ›  Osobní asistence - Po–Pá: 7.00–16.00
 ›  Denní stacionáře - Po–Pá: 7.00–16.00
 ›  Sociální rehabilitace - Po–Pá: 8.00–16.00
 ›  Raná péče - Po–Pá: 8.00–16.00
 ›  Sociálně terapeutické dílny - Po–Pá: 8.00–15.00
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Odborné sociální poradenství a osobní asistence 
(ICOS, o.s., Č. Krumlov)
Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. (ambulantní a terénní forma)

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s.
Adresa zařízení:  Odborné sociální poradenství: Náměstí Svornosti 2, 381 01Český 

Krumlov
Osobní asistence: Urbinská 184, 381 01Český Krumlov
Kontaktní osoba: Kontaktní osoby k službám právního poradenství:
 Bc. Tereza Lysoňková, sociální pracovník poradny
 Mgr. Ingrid Jílková, koordinátorka Centra sociálních služeb
 Kontaktní osoba k službám osobní asistence:
 Hana Čadová, vedoucí služby osobní asistence
Telefon / fax:  Služba právního poradenství: mob.: 774 110 124 / tel.,  

fax: 380 727 600
Služba osobní  
asistence: 773 587 758
Koordinátor Centra  
soc. služeb: 774 137 676 / tel., fax: 380 712 202
E-mail: Poradenství: pravni.poradenstvi@krumlov.cz, css@krumlov.cz
Osobní asistence: css@krumlov.cz
Webové stránky: www.css.krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz

Popis služby
Základní informace
Centrum sociálních služeb Český Krumlov (dále jen CSS) jako projektové pracoviště  Informačního 
centra občanského sektoru Český Krumlov, o.s. poskytuje v rámci sociálních služeb bezplatné právní 
poradenství a službu osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Dále CSS provo-
zuje dobrovolnické centrum, realizuje specializovaný probační program pro mladistvé pachatele. Nej-
novější aktivitou CSS je provoz Rodinného centra Amálka. Kromě vlastních sociálních služeb zaměřuje 
Centrum svou činnost i na oblast vzdělávání, tvorbu partnerských projektů, na podporu komunitního 
dialogu a strategické plánování rozvoje služeb.
Kapacita služby:
Odborné sociální poradenství:
 ›  kapacita ambulantní formy poskytování: počet intervencí (30 min. jednání)–1 092 (jedná se o roční 

kapacitu),
 ›  kapacita terénní formy poskytování: počet intervencí (30 min. jednání) – 208 (jedná se o roční ka-

pacitu).
Osobní asistence:
25 klientů ročně

Cílová skupina
Odborné sociální poradenství:
Dále uvedené cílové skupiny osob bez omezení věku:
 ›  děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 ›  imigranti a azylanti
 ›  oběti domácího násilí
 ›  oběti trestné činnosti
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 ›  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

Osobní asistence:
 ›  Osoby se zdravotním postižením od 1 roku věku
 ›  Senioři

Dostupnost služby
Region Českokrumlovsko, případně Jihočeský kraj, ambulantní poskytování v Č. Krumlově.

Provozní doba
Ambulantní forma:
pondělí:  9.00–12.00 - pro neobjednané klienty, 13.00–17.00 - pro objednané klienty
úterý:  13.00–17.00 - imigranti a azylanti
středa:  9.00–12.00 - pro objednané klienty
čtvrtek:  9.00–12.00 - pro objednané klienty, 13.00–17.00 - pro objednané klienty

Terénní forma:
úterý: 8.00–12.00
Osobní asistence: Po–Pá: 7.00–19.00
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Odborné sociální poradenství – Občanská 
poradna (Č. Budějovice)
Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. (ambulantní forma)

Jihočeská rozvojová o.p.s.
Adresa zařízení: Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba: Mgr. Miloslava Hanousková
Telefon / fax: 387 222 838, 606 720 095
E-mail: hanouskova@jr-spolecnost.cz, poradna@jr-spolecnost.cz
Webové stránky: www.obcanskeporadenstvi.cz, www.jr-spolecnost.cz

Popis služby
Základní informace
Posláním Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. je pomoci klientům lépe se orientovat ve 
svých právech a ve spolupráci s občanskou poradnou nebo prostřednictvím sítě dostupných služeb 
nalézt řešení své situace. Občanská poradna podporuje každého člověka, který je v nepříznivé sociální 
situaci nebo mu taková situace hrozí a neví, jakým způsobem tuto situaci řešit. Občanská poradna 
podporuje samostatnost a nezávislost klientů. Toto poslání naplňuje poskytováním emoční podpory, 
informací, rad a aktivní pomoci. 
Nepříznivá sociální situace – může být nejčastěji spojená s problematikou pracovně-právní, dluho-
vou, majetkoprávní, bytovou, rodinnou, mezilidských vztahů, diskriminace či porušování lidských práv, 
trestní, spotřebitelskou a jinou…

Kapacita služby:
Počet intervencí: jedná se o 28 konzultací týdně (24 osobní + 4 telefonické konzultace). Jedna konzul-
tace představuje 45 minut.

Cílová skupina
Na Občanskou poradnu se může obrátit každý člověk, který potřebuje informace o svých právech a  po-
vinnostech, možnostech řešení své situace a o dostupných službách.
Uvedené cílové skupiny jsou bez omezení věku:  
 ›  děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 ›  imigranti a azylanti
 ›  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 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 v krizi
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 ›  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

Poznámka: Občanská poradna se zaměřuje především na osoby, jejichž sociální, zdravotní a kulturní 
situace limituje jejich možnosti uplatnění ve společnosti (ať již z důvodu obtížné životní situace, věku, 
nepříznivého zdravotního stavu, tělesného, smyslového či kombinovaného znevýhodnění, sociálně 
znevýhodňujícího prostředí, životních návyků či způsobu života).

Dostupnost služby
České Budějovice

Provozní doba
Po: 9.00–13.00 (objednaní klienti), 14.00–18.00 (zájemci o službu, neobjednaní klienti)
St–Čt: 8.00–12.00 (zájemci o službu, neobjednaní klienti), 13.00–17.00 (objednaní klienti)
Pá: 8.00–12.00 (telefonické konzultace), 14.00–19.00 (právní poradna – pro objednané klienty)
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SOUVISEJÍCÍ A DOPROVODNÉ SLUŽBY

Červený kříž a Český červený kříž v Českých 
Budějovicích
Červený kříž a Český červený kříž v Českých Budějovicích
Adresa zařízení: Husova 20, 370 23 České Budějovice
Kontaktní osoba: Hana Vacovská
Telefon / fax: 387 318 520, 387 318 521 / 387 318 521
E-mail: ceskebudejovice@cervenykriz.eu
Webové stránky: www.cckcb.cz

Doplňující informace
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Č. Budějovicích kromě tradičních činností, jako je výuka 
laické první pomoci, nábor a oceňování bezplatných dárců krve, rozšířil v posledních deseti letech 
svou činnost zejména v sociální oblasti. Zde ho mimo jiné prezentuje vyhledávané ošacovací stře-
disko, kde je 4x ročně kompletně ošaceno každý rok kolem 1 000 sociálně slabých občanů. Z dalších 
činností lze jmenovat například humanitární pomoc a aktivity, pátrací službu, první pomoc, dárcovství 
krve, organizaci rekondičních pobytů pro zdravotně postižené děti, provoz pečovatelské péče a do-
mácí ošetřovatelské péče Alice.

Domov mládeže při SOŠ a SOU T. Sviny
Domov mládeže
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trhové Sviny
Adresa zařízení: Školní 709, 374 19 Trhové Sviny
Kontaktní osoba: František Štangl
Telefon / fax: 386 322 659 / 386 322 318
E-mail: souts@souts.cz
Webové stránky: www.souts.cz/html/dm1.html

Doplňující informace
Domov mládeže je určen pro žáky naší školy, u nichž kvůli vzdálenosti či z různých důvodů není denní 
dojíždění vhodné. Podle vybavenosti je DM zařazen do 1. kategorie. Žáci jsou ubytováni v třílůžkových 
pokojích, pokud možno podle oborů. Celková kapacita DM je 116 lůžek. Žáci se mohou ubytovat na 
celý měsíc nebo pouze během školy nebo praxe. Cena za ubytování byla stanovena na dolní hranici, 
kterou stanoví vyhláška MŠMT č.314/97. Pro ubytované žáky je zajištěno celodenní stravování v roz-
sahu pěti jídel. Domov mládeže je kromě pokojů vybaven studovnami, kinosálem, společenskými pro-
storami a kuchyňkou. Dále je zde fitcentrum, k dispozici jsou rovněž počítače s připojením na internet. 
K budově DM přiléhá odpočinkový park s možností posezení a sportovního vyžití - jsou zde trvalé stoly 
na stolní tenis.
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Dobrovolnictví – databáze dobrovolníků 
(Domeček, T. Sviny)
Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve 
československé husitské
Adresa zařízení: Branka 588, 374 01 Trhové Sviny
Kontaktní osoba: Karel Zettl
Telefon / fax: 386 322 545 / 386 322 537 - koordinátor
E-mail: domecek.ts@quick.cz
Webové stránky: www.domecek.org

Doplňující informace
Při organizaci Domeček existuje rozsáhlá a živá databáze dobrovolníků, tedy lidí ochotných pomáhat 
(nejen) v sociální oblasti. Dobrovolníkem se může stát každý, komu nechybí vůle, chuť a je starší 15 let. 
Dobrovolníci pracují na letních dětských táborech jako instruktoři, osobní asistenti těžce postižených, 
lektoři (např. na hudebním, divadelním, keramickém, a surfovém táboře), oddíloví vedoucí, kuchaři, 
zásobovači, polní kaplani apod. Dobrovolníci se také podílejí na organizaci jednorázových akcí (např. 
dětského dne), a také kroužků během celého roku. Dobrovolníci mohou pomáhat v našem regionu 
i  v  krizových situacích (např. povodně nebo jiné živelné pohromy).
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Domy s pečovatelskou službou 
(T. Sviny, Borovany, Nové Hrady, Jílovice, Lešnice)
Dům s pečovatelskou službou Trhové Sviny, Dům s pečovatelskou 
službou Borovany, Dům s pečovatelskou službou Nové Hrady, Dům 
s  pečovatelskou službou Jílovice, Dům s pečovatelskou službou 
Olešnice
Adresa zařízení: Trhové Sviny: Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny
 Borovany: Třeboňská 6, 373 12 Borovany 
 Nové Hrady: Zahradní Čtvrť 341, 373 33 Nové Hrady 
 Jílovice: Jílovice 4, 373 12 Borovany
 Olešnice: Olešnice 28, 373 31 Olešnice
Telefon / fax: Trhové Sviny: 725 071 958
 Borovany: 387 981 565
 Nové Hrady: 725 015 159
 Jílovice: - 
 Olešnice: -
E-mail: Trhové Sviny: ester.poncarova@ledax.cz
 Borovany: -
 Nové Hrady: -
 Jílovice: -
 Olešnice: -
Webové stránky: Trhové Sviny: -
 Borovany: - 
 Nové Hrady: - 
 Jílovice: - 
 Olešnice: - 

Doplňující informace
Domy s pečovatelskou službou (DPS) poskytují bydlení v bytových jednotkách určených pro bydlení 
starých a zdravotně postižených dospělých občanů, zejména občanů žijících osaměle, klientů pečo-
vatelské služby, občanů, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění ně-
kterých situací potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto 
pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci. Získání bytu a bydlení v DPS má individuální 
pravidla dle každého jednotlivého zařízení. V DPS Trhové Sviny, Borovany a Nové Hrady je poskyto-
vána pečovatelská služba společností Ledax o.p.s. 

Orientační kapacity: 
DPS: Borovany (cca 80 bytů), T. Sviny (cca 50 bytů), N. Hrady (cca 60 bytů), Jílovice (23 bytů), Olešnice 
(6 bytů).
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Ergoterapuetická dílna (Domeček, Trhové Sviny)
Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve 
československé husitské
Adresa zařízení: Branka 588, 374 01 Trhové Sviny (Klub Archa)
 Nové město 186, 374 01 Trhové Sviny (Klub Domeček)
Kontaktní osoba: Karel Zettl
Telefon / fax: 386 322 545 / 386 321 577
E-mail: domecek.ts@quick.cz
Webové stránky: www.domecek.org

Doplňující informace
Ergoterapeutická dílna při Domečku je dopolední,  integrační, řemeslná dílna pro klienty s těžkým 
zdravotním postižením (tělesným, mentálním, smyslovým apod.). Cílem ergoterapeutické dílny je 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, integrace postižených osob do běžného ži-
vota, zlepšení celkového psychického i zdravotního stavu klientů (ergoterapie), zdokonalení se v se-
beobsluze a samostatnosti a částečně odlehčovací služby rodinám těžce postižených.

Provozní doba:
po, út, čt – 8.00–14.00  

Chráněné dílny (Nazaret, Borovany)
Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Adresa zařízení: Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany
Kontaktní osoba: Karel Filip
Telefon / fax: 380 123 602 / 386 321 577
E-mail: nazaretdilna@centrum.cz
Webové stránky: www.nazaret.cz

Doplňující informace
Chráněné dílny při Nazaretu (keramické a textilní) poskytují zaměstnání lidem s handicapem, často 
i  těžším. V keramické chráněné dílně se vyrábí užitková keramika i upomínkové a dárkové předměty. 
V  textilní  chráněné dílně pak především tkané koberce a tašky. Chráněné dílny mají význam i pro inte-
grační program sociálních služeb jako zázemí i pracovní a motivační prostředí. Navíc jsou v programu 
pro volný čas dílenské kapacity využívány pro veřejnost Borovanska a to jak pro děti, tak pro dospělé 
spoluobčany (odpolední kroužky, kurzy řemesel, dovedností, přednášky, koncerty, výstavky apod.).
Pracovní doba - dle úvazků zaměstnanců.

Provozní doba:
po 8.00–19.00, út 8.00–17.00, st 8.00–14.00, čt 8.00–19.00, pá 8.00–14.00
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Mateřská centra 
(T. Sviny, Borovany, Jílovice, Nové Hrady)
Borovany: Mateřské centrum Borovánek
T. Sviny: Mateřské centrum Človíček Nebojsa Trhové Sviny
N. Hrady: Novohradský klub maminek
Jílovice: Komunitní a mateřské centrum Jílovice
Adresa zařízení: Borovany: Podzámčí, 373 12 Borovany 
 T. Sviny: Nábřeží Sv. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny 
 N. Hrady: Husova 2, 373 33 Nové Hrady
 Jílovice: Jílovice 166, 373 32 Jílovice 
Kontaktní osoba: Borovany: Jana Malíková
 T. Sviny: Martina Candrová
 N. Hrady: Pavla Chrtová
 Jílovice: Magdaléna Chytrová
Telefon / fax: Borovany: 775 324 993
 T. Sviny: 774 815 714
 N. Hrady: 603 845 863, 723 084 360
 Jílovice: 608 608 334
E-mail: Borovany: jmalikova@centrum.cz
 T. Sviny: clovicekNEBOJSA@email.cz 
 N. Hrady: pavla.chrtova@centrum.cz
 Jílovice: chytrova.magda@seznam.cz
Webové stránky: Borovany: www.borovany-cb.cz
 T. Sviny: www.cloviceknebojsa.eu
 N. Hrady: www.klaster.cz
 Jílovice: www.obecjilovice.cz

Doplňující informace
Mateřská centra na Trhosvinensku se zaměřují kromě hlídání dětí zejména na organizaci volnočaso-
vých aktivit pro děti a jejich rodiče. Jedná se např. o pořádání kulturních akcí pro rodiče s dětmi, různé 
kurzy tvoření, pohybových a vzdělávacích aktivit, přednášky, pohybové aktivity apod. Dále tato centra 
zajišťují výchovně vzdělávací programy pro děti nebo poradenství pro rodiny s dětmi.
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Mateřská škola, Základní škola a Praktická 
škola T. Sviny
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny
Adresa zařízení: Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny
Kontaktní osoba: Ivana Šťastná
Telefon / fax: 386 322 726 / 386 322 726
E-mail: skola@zspssviny.cz
Webové stránky: www.zspssviny.cz

Doplňující informace
Součástí této školy v Trhových Svinech jsou ZŠ praktická a ZŠ speciální. Škola má kapacitu 120 žáků. 
ZŠ praktická se zabývá vzděláváním a výchovou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. dětí, 
které jsou bez individuálního speciálně pedagogického přístupu v procesu vzdělávání znevýhodněné 
a výrazně limitované z důvodu mentálního, smyslového, tělesného postižení, artismu a sociálního 
omezení. ZŠ speciální zajišťuje vzdělávání pro kategorii dětí s velmi těžkým stupněm postižení, které 
byly v minulosti ze vzdělávání vyloučeny aktem osvobození od povinné školní docházky.
Cílem školy je vybavit absolventy takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní 
bezproblémové přijetí do zvolených učebních oborů v souladu s požadavky trhu práce, aby se úspěšně 
zapojili do života a mohli vykonávat kvalifikované povolání. Docházejí do ní žáci místní a přespolní, 
kteří dojíždějí z okolí Trhových Svinů, Nových Hradů a z Českých Budějovic. V době mimo vyučování 
mají žáci možnost navštěvovat školní družinu, kde také pracují zájmové útvary. 

Oblastní charita 
(Klášter Božího Milosrdenství, Nové Hrady)
Oblastní charita Nové Hrady – zařízení Diecézní charity České 
Budějovice / Klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech
Adresa zařízení: Husova 2, 373 33 Nové Hrady
Kontaktní osoba: Václav Švarc
Telefon / fax: 386 301 324 / 386 301 325
E-mail: info@klaster.cz
Webové stránky: www.klaster.cz, www.dchcb.cz

Doplňující informace
Klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech je nezisková církevní právnická osoba evidovaná na 
Ministerstvu kultury ČR pod jménem zde působícího společenství papežského práva "Rodina Panny 
Marie". Posláním kláštera je pastorační činnost a materiální správa kláštera a svěřených farností. No-
vohradský klášter je mimo jiné regionálním centrem charitních sbírek, organizuje Tříkrálovou sbírku 
a poskytuje pomoc potřebným. Novohradský klášter také organizuje různé kulturní a vzdělávací pro-
gramy, mezi něž patří tvořivé dílny, keramický kroužek, činnost klubu maminek, klášterní školičky Im-
manuel, prohlídky, koncerty, výstavy, přednášky či výuka cizích jazyků.
Oblastní charita Nové Hrady je zařízením Diecézní charity České Budějovice (Kanovnická 16, 370 01 
České Budějovice). Zabývá se mimo jiné volnočasovými aktivitami a službami pro děti a mládež od 
6 do 26 let ohroženými společensky nežádoucími jevy, pro osoby do 26 let věku opouštějící školská 
ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu od-
nětí svobody nebo ochranné léčby.
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Půjčovna kompenzačních pomůcek 
(Nazaret, Borovany)
Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Adresa zařízení: Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany
Kontaktní osoba: Karel Filip
Telefon / fax: 380 123 602 / 386 321 577
E-mail: nazaretdilna@centrum.cz
Webové stránky: www.nazaret.cz

Doplňující informace
Půjčovna kompenzačních pomůcek vychází vstříc potřebám osob se zdravotním postižením, které se 
dostaly do situace, kterou potřebují okamžitě řešit. Pomůcky se zapůjčují na dohodnutou dobu a jejich 
úhrada je stanovena dle platného ceníku. Půjčovna je určena především osobám se zdravotním po-
stižením, dále také seniorům, lidem po úrazech nebo rodinným příslušníkům k usnadnění péče o  své 
blízké. 

Provozní doba
viz středisko Nazaret 
(po 8.00–19.00, út 8.00–17.00, st 8.00–14.00, čt 8.00–19.00, pá 8.00–14.00).

Svaz postižených civilizačními chorobami 
(Borovany, T. Sviny)
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.  
(Základní organizace Borovany a Základní organizace Trhové Sviny)
Adresa zařízení: Třeboňská 528, 373 12 Borovany 
Kontaktní osoba: Jarmila Himlová, Marie Hofmanová
Telefon / fax: 725 388 592
E-mail: -
Webové stránky: -

Doplňující informace
Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH) vyvíjí činnost pro občany, kteří trpí chronickými 
onemocněními, na jejichž vzniku se podílí dnešní civilizace. Jedná se především o choroby kardio-
vaskulární, diabetes, respirační a nádorová onemocnění. Pod Okresní výbor  SPCCH v Č. Budějovicích 
spadá 8 základních organizací, do kterých se mohou zájemci hlásit dle místa bydliště. Základní organi-
zace v Borovanech a Nových Hradech jsou určeny pro nemoci smíšené. SPCCH pořádá různé akce pro 
své členy a veřejnost.
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Šatník (Domeček, Trhové Sviny)
Šatník – Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie 
Církve československé husitské
Adresa zařízení: Husova 548, 374 01 Trhové Sviny, v 1 patře budovy SOU a SOŠ
Kontaktní osoba: Karel Zettl
Telefon / fax: 386 322 545 / 386 322 537 - koordinátor
E-mail: domecek.ts@quick.cz
Webové stránky: www.domecek.org

Doplňující informace
V Trhových Svinech v prostorách místní školy poskytuje své služby tzv. sociální šatník provozovaný 
místní organizací Domeček (viz nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domeček). Podstatou služeb 
šatníku je zprostředkování ošacení potřebným. Cílem je například pomoci lidem v hmotné nouzi, obě-
tem živelných pohrom, popř. uprchlíkům a dalším potřebným osobám překlenout tento stav.

Otevírací doba:
Po a pá: od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.30
St: od 9.00 do 12.00 a 13.00 do 16.00

Teen Challenge International ČR
Teen Challenge International ČR – Kontaktní centrum České Budějovice
Adresa zařízení: Otakarova 1364/45, 370 04 Č. Budějovice 
Kontaktní osoba: Vladimíra Marková
Telefon / fax: 777 001 188
E-mail: vladkamarek@seznam.cz
Webové stránky:  www.teenchallenge.cz/cs/programy-teen-challenge/kavarny-kon-

taktni-centra/eske-budjovice/kontakt

Doplňující informace
Hlavním cílem kontaktního centra je pomáhat lidem s problémem závislosti na drogách, vybudovat 
tým dobrovolníků, kteří budou nadšeni pro práci s drogově závislými. Součástí činnosti jsou zejména 
následující aktivity: streetwork - práce se závislými na ulicích, kontaktní centrum - otevřeno je každé 
pondělí od 19.00 do 21.00 hod., poradenská i praktická pomoc při zvládání problémů, které souvisí se 
závislostí, program Bodu obratu, přednášky pro rodiče na téma „Co dělat, aby naše děti nebraly drogy”, 
práce v psychiatrických léčebnách – spolupráce s léčebnou Červený Dvůr. Teen Challenge se rovněž 
zabývá dobrovolnictvím a provozuje Linku pomoci s celorepublikovou působností (tel.: 271  743 607).
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ÚŘADY A SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

Odbory sociálních věcí na Trhosvinensku

Trhové Sviny
Odbor sociálních věcí (Městský úřad Trhové Sviny)
 ›  Dávky pomoci v hmotné nouzi
 ›  Příspěvek na péči
 ›  Sociální péče o staré a těžce zdravotně postižené občany
 ›  Náhradní rodinná péče
 ›  Sociálně právní ochrana dětí
 ›  Kurátor pro mládež
 ›  Kurátor pro dospělé

Adresa: Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny (Nová budova)
Kontaktní osoby:   Mgr. Markéta Kubíčková, vedoucí odboru, náhr. rodinná péče,  

386 301 443, socved@tsviny.cz
  Ivana Burdová, sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro mládež,  

386 301 461, sockurator@tsviny.cz
  Mgr. Ivana Horčicová, sociálně-právní ochrana dětí,  

386 301 460, spod@tsviny.cz
  Mgr. Marie Tomášková, sociálně-právní ochrana dětí,  

386 301 459, spod1@tsviny.cz
  Alena Beníšková, DiS. dávky hmotné nouze, příspěvek na péči,  

386 301 439, socben@tsviny.cz
  Iveta Čadová, DiS. dávky hmotné nouze, příspěvek na péči,  

386 301 480, socuoz@tsviny.cz
  Mgr. Vladislav Vlásek, příspěvek na péči, kurátor pro dospělé,  

386 301 444, socpece@tsviny.cz
  Bc. Petra Jarošová, příspěvek na péči, sociální péče,  

386 301 458, socsluzby@tsviny.cz
  Mgr. Kateřina Sklářová, příspěvek na péči, sociální péče,  

386 301 479, socpnp@tsviny.cz,
Fax: 386 301 462
Webové stránky: www.tsviny.cz

Nové Hrady
Sociální odbor (Městský úřad Nové Hrady)
Adresa: Náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady
Kontaktní osoba: Dagmar Šabatková, referent odboru sociálních věcí
Telefon / fax: 386 101 018 / 386 101 013
E-mail: dagmars@novehrady.cz
Webové stránky: www.novehrady.cz
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Úřady práce na Trhosvinensku

Trhové Sviny
Úřad práce – kontaktní pracoviště Trhové Sviny + státní sociální podpora
Adresa: Nábřeží Svat. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny
Telefon / fax: 950 109 221, 950 109 222
 950 109 253, 950 109 254 (státní sociální podpora)
E-mail: podatelna@cb.mpsv.cz
Webové stránky: portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/trhove_sviny

Úřední doba
Pondělí: 08.00–17.00
Úterý: 08.00–13.00
Středa: 08.00–17.00
Čtvrtek: 08.00–13.00
Pátek: příjem žádostí (státní sociální podpora) - schránka

Borovany
Úřad práce – kontaktní pracoviště Trhové Sviny – pobočka Borovany 
+  státní sociální podpora
Adresa: Žižkovo nám. 50, 373 12 Borovany
Telefon / fax: 950 109 259
E-mail: podatelna@cb.mpsv.cz
Webové stránky: portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/trhove_sviny

Úřední doba
Pondělí: 08.00–17.00

Nové Hrady
Úřad práce – kontaktní pracoviště Nové Hrady + státní sociální podpora
Adresa: nám. Republiky 43, 373 33 Nové Hrady
Telefon / fax: 950 109 211
 950 109 252 (státní sociální podpora)
E-mail: podatelna@cb.mpsv.cz
Webové stránky: portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/nove_hrady

Úřední doba
Pondělí: 08.00–17.00
Středa: 08.00–17.00
Čtvrtek: 08.00–13.00
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Policie

Městská policie Trhové Sviny
Městská policie Trhové Sviny
 ›  zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 ›  ochrana osob a majetku
 ›  dodržování pravidel občanského soužití
 ›  řešení přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 ›  řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
 ›  spolupráce s Policií ČR
 ›  ukládání blokových pokut
 ›  odchyt psů
 ›  pronájem tržních ploch (tržiště, náměstí)

Adresa: Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny (budova ve dvoře)
Telefon / fax: 386 301 434 / 386 301 430
  V případě nepřítomnosti je možno volat na telefonní číslo  

734 762 955
E-mail: mepoljun@tsviny.cz, straznik1@tsviny.cz, straznik2@tsviny.cz
Webové stránky: www.tsviny.cz/pages/stranka.php?id=58

Úřední hodiny
Pondělí - pátek: 13.00–14.00
Středa: 13.00–14.00, 16.00–17.00

Policie ČR
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Územní odbor České 
Budějovice (Obvodní oddělení Trhové Sviny)
Územní působnost: Strážkovice, Komářice, Střížov, Trhové Sviny, Čížkrajice, Horní Stropnice, Hranice, Jí-
lovice, Kamenná, Ločenice, Mladošovice, Nové Hrady, Olešnice, Ostrolovský Újezd, Petříkov, Slavče, Svatý 
Jan nad Malší, Žár

Adresa: Žižkovo náměstí 33, 374 01 Trhové Sviny
Telefon / fax: 974 226 760 / 974 226 760
E-mail: cbooptsvin@mvcr.cz
Webové stránky: www.policie.cz

Úřední hodiny
nepřetržitě

Poznámka: 
Na území působí ještě obvodní oddělení Lišov (Borovany a okolí), tel.: 974 226 740
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Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Telefon: 221 921 111, fax: 224 918 391, 221 922 664
E-mail: kontaktni.centrum@mpsv.cz, elektronická podatelna: posta@mpsv.cz
Webové stránky: portal.mpsv.cz/kontakty

Kontaktní centrum služeb zaměstnanosti (obecné informace o zaměstnanosti): 
Tel.: 844 844 803
E.mail:  kontaktni.centrum@mpsv.cz

Registr poskytovatelů sociálních služeb:
iregistr.mpsv.cz/

Integrovaný portál MPSV
sociální poradce, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, sociální služby, dávky sociální péče 
a další informace
portal.mpsv.cz/soc

Přehled změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2011
socialniporadce.mpsv.cz/cs/

Další úřady a instituce
Krajské státní zastupitelství
Název: Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích
Adresa: Goethova  1949/2, 370 16 České Budějovice
Telefon / fax: 386 798 111 / 386 798 140
E-mail: posta@ksz.cbu.justice.cz, podatelna@ksz.cbu.justice.cz
Webové stránky: portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=10&j=20&k=256

Okresní státní zastupitelství
Název: Okresní státní zastupitelství České Budějovice
Adresa: Goethova  2, 370 21 České Budějovice
Telefon / fax: 386 798 111 / 386 798 170
E-mail: posta@osz.cbu.justice.cz
Webové stránky: portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=37&j=47&k=530

Krajský soud
Název: Krajský soud v Českých Budějovicích
Adresa: Zátkovo nábřeží  10/2, 370 84 České Budějovice
Telefon / fax: 389 018 111 / 386 354 309
E-mail: podatelna@ksoud.cbu.justice.cz
Webové stránky: portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=17&j=27&k=319
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Okresní soud
Název: Okresní soud v Českých Budějovicích
Adresa: Lidická  20, 371 06 České Budějovice
Telefon / fax: 386 112 111 / 386 356 443
E-mail: podatelna@osoud.cbu.justice.cz, sprava@osoud.cbu.justice.cz
Webové stránky: portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=123&j=133&k=1304

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Název:  Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v 

Českých Budějovicích
Adresa: Vodní  1629/21, 370 06 České Budějovice
Telefon / fax: 387 006 911 (ústředna) / -
E-mail: budejovice@oip.cz
Webové stránky: www.suip.cz

Okresní správa sociálního zabezpečení České Budějovice
Název: Okresní správa sociálního zabezpečení České Budějovice
Adresa: A. Barcala  1461, 370 05 České Budějovice
Telefon / fax: 387 755 111 / 387 755 153
E-mail: posta.cb@cssz.cz
Webové stránky: www.cssz.cz

Zdravotní ústav
Název: Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích
Adresa: L. B. Schneidera  362/32, 370 21 České Budějovice
Telefon / fax: 387 712 911 / 387 712 359
E-mail: zucb@zucb.cz
Webové stránky: www.zucb.cz

Obecní úřady obcí Trhosvinenska
Borovany
Název: Městský úřad Borovany
Adresa: Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany
Telefon / fax: 387 001 345 / 387 001 348
E-mail: sekretariat@borovany-cb.cz
Webové stránky: www.borovany-cb.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 7.30–11.00, 12.00–15.30, 
Středa: 7.30–12.00, 13.00–18.00
Pátek: 7.30–11.00, 12.00–13.00
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Čížkrajice
Název: Obecní úřad Čížkrajice
Adresa: Čížkrajice č.p. 13,  374 01 Trhové Sviny
Telefon / fax: 386 322 981 / 386 322 981
E-mail: obec@cizkrajice.cz, ou.cizkrajice@cbox.cz
Webové stránky: cizkrajice.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 15.30–18.00
Středa: 8.00–11.00, 16.00–18.00

Horní Stropnice
Název: Obecní úřad Horní Stropnice
Adresa: Horní Stropnice 68, 373 35 Horní Stropnice
Telefon / fax: 386 327 122 / 386 327 169
E-mail: ouhstropnice@volny.cz
Webové stránky: www.horni-stropnice.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 7.00–11.00, 12.00–17.00
Středa: 7.00–11.00, 12.00–17.00
Pátek: 7.00–12.00

Hranice
Název: Obecní úřad Hranice
Adresa: Hranice čp. 86, 374 01 Trhové Sviny
Telefon / fax: 386 362 332 / 386 361 122
E-mail: obec@obechranice.cz
Webové stránky: www.obechranice.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 17.00–19.00

Jílovice
Název: Obecní úřad Jílovice
Adresa: Jílovice 170, 373 12  Borovany
Telefon / fax: 386 325 110 / 386 325 103
E-mail: obec@obecjilovice.cz, oujilovice@seznam.cz
Webové stránky: www.obecjilovice.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 7.00–11.30, 12.00–15.30
Úterý: 7.00–11.30, 12.00–15.30
Středa: 7.00–11.30, 12.00–18.00
Čtvrtek: 7.00–11.30, 12.00–15.30
Pátek: 7.00–11.30, 12.00–13.00
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Kamenná
Název: Obecní úřad Kamenná
Adresa: Kamenná čp.19, 373 33 Kamenná
Telefon / fax: 386 323 165 / 386 323 165
E-mail: obec@obeckamenna.cz, ou.kamenna@volny.cz
Webové stránky: www.obeckamenna.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 8.00–12.00, 13.00–16.00
Středa: 13.00–17.00

Ločenice
Název: Obecní úřad Ločenice
Adresa: Ločenice 158, 374 01 Trhové Sviny
Telefon / fax: 387 962 164 / 387 962 164
E-mail: starosta@locenice.cz 
Webové stránky: locenice.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 7.30–17.00
Středa: 7.30–17.00 (polední přestávka.12.00–13.00)

Mladošovice
Název: Obecní úřad Mladošovice
Adresa: Mladošovice 2, 379 01 Třeboň
Telefon / fax: 387 981 263 / 387 981 263
E-mail: mladosovice@volny.cz
Webové stránky: www.obecmladosovice.cz

Úřední hodiny
středa 17.00–19.00

Nové Hrady
Název: Městský úřad Nové Hrady
Adresa: Náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady
Telefon / fax: 386 362 117 / 386 101 013
E-mail: radnice@novehrady.cz
Webové stránky: www.novehrady.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 8.00–17.00 (polední pauza 11.00–12.00)
Středa: 8.00–17.00 (polední pauza 11.00–12.00)
Pátek: 8.00–11.00
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Olešnice
Název: Obecní úřad Olešnice
Adresa: Olešnice 226, 373 31 Olešnice 
Telefon / fax: 386 324 929 / 386 324 929
E-mail: obec.olesnice@volny.cz
Webové stránky: www.olesnice-obec.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 8.00–11.30, 12.30–17.00 
Středa: 8.00–11.30, 12.30–17.00

Ostrolovský Újezd
Název: Obecní úřad Ostrolovský Újezd
Adresa: Ostrolovský Újezd č.p. 16, 374 01 Trhové Sviny
Telefon / fax: 386 322 088 / - 
E-mail: obec@ostrolovskyujezd.cz
Webové stránky: www.ostrolovskyujezd.cz

Úřední hodiny
Úterý: 17.30–19.30
Středa: 11.00–14.00

Petříkov
Název: Obecní úřad Petříkov
Adresa: Petříkov, 374 01 Trhové Sviny
Telefon / fax: 386 325 316 / 386 325 316
E-mail: bina@petrikov-obec.cz
Webové stránky: www.petrikov-obec.cz

Slavče
Název: Obecní úřad Slavče
Adresa: Slavče 52, 373 21 Slavče
Telefon / fax: 386 323 146 / 387 981 550
E-mail: ou.slavce@seznam.cz
Webové stránky: slavce.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 8.00–12.00,    13.00–16.00
Středa: 14.00–17.00
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Svatý Jan nad Malší
Název: Obecní úřad Svatý Jan nad Malší
Adresa: Svatý Jan nad Malší 13, 373 23 Svatý Jan nad Malší
Telefon / fax: 387 962 175, 602 488 529
E-mail: starosta@svjan.cz
Webové stránky: www.svjan.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 8.00–11.00, 12.00–16.00
Středa: 8.00–11.00, 12.00–17.00

Trhové Sviny
Název: Městský úřad Trhové Sviny
Adresa: Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny
Telefon / fax: 386 301 411 / 386 301 430
E-mail: posta@tsviny.cz, el.podatelna@tsviny.cz
Webové stránky: www.tsviny.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 8.00–11.00, 12.00–17.00
Středa: 8.00–11.00, 12.00–17.00
Pátek: 8.00–11.00

Žár
Název: Obecní úřad Žár
Adresa: Žár 30, 374 01 Trhové Sviny
Telefon / fax: 386 362 152 / 386 361 317
E-mail: obeczar@quick.cz
Webové stránky: www.obeczar.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 7.00–12.00, 12.30–17.00
Středa: 7.00–12.00, 12.30–17.00
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Zdravotnictví

Zdravotnické zařízení poliklinika města T. Sviny
Lékař pro dospělé
MUDr. Karel Humpa – tel.: 386 322 633

MUDr. Josef Kopečný – tel.: 386 321 151

Lékař pro děti a dorost  
MUDr. Jindra Biedermannová – tel.: 724 077 641

MUDr. Lenka Chromčáková – tel.: 386 322 446

Gynekologie - ženský lékař  
MUDr. Petr Botka – tel.: 386 322 150

Kožní oddělení  
MUDr. Daniela Hanišová – tel.: 386 321 196

MUDr. Magdalena Rendlová – tel.: 386 321 196

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

7.30–12.00 12.30–16.30 7.30–12.00 14.00–16.30 7.30–12.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

12.00–17.00 7.30–12.30 12.00–18.00 7.30–12.30 7.30–12.30

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

13.00–15.15 9.00–12.00  7.00–10.30 13.15–15.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

8.00–11.30
prev. prohl.

13.00–15.00

8–11.30
poradna:

13.00–14.30

8.00–11.30

13.00–15.00 

8.00–11.30
prev. prohl.

13.00–15.00

8.00–11.30
prev. prohl.

13.00–15.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

7.30–11.30
13.00–16.00

7.30–11.30
13.00–15.00 7.30–11.30 7.30–11.30

13.00–15.00 Nemocnice ČB

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

8.00–12.30

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

7.30–11.30
sudé týdny
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Interna  
MUDr. Drahomíra Jirsová – tel.: 386 321 198

Chirurgie
MUDr. Střeleček, MUDr. Sýkorová, MUDr. Šustr – tel.: 386 321 195

Ortopedie
MUDr. Petr Řehoušek – tel.: 386 321 195

Ordinace multispektrální terapie
Termín návštěv je nutné objednat předem.

Doc. MUDr. Bohuslav Hanuš – tel.: 606 847 371, boh.hanus@email.cz

Ordinace multispektrální terapie
Psychologické poradenství, psycho(hypno)terapie
Termín konzultace je nutné objednat předem.

Mgr. Zbynek Bohdal – tel.: 777 295 603, zbynek.bohdal@gmail.com

Zubní lékaři
MUDr. Ivana Horvathová-Novanská – tel.: 386 322 676

MUDr. Lubor Plas – tel.: 386 321 707

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

7.00–12.00
13.00–15.00 7.00–13.00 7.00–12.00

13.00–15.00
7.00–12.00

13.00–15.00 7.00–13.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

8.00–13.00  8.00–13.00  8.00–13.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

   8.00–15.00  

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

  9.00–19.00   

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

9.00–18.00  9.00–18.00  9.00–14.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

7.30–12.00
12:.30–15.00

7.30–12.00
12.30–17.00

7.00–12.00
12.30–13.30

 7.30–12.00
12.30–14.30 7.00–13.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

7.30–12.00
13.00–15.00

 7.30–12.00
13.00–16.00

7.30–12.00
13.00–14.30

7.30–12.00
13.00–14.30 7.30–11.30
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Rehabilitace  
MUDr. Věra Zdařilová – tel.: 386 322 791

LABOMA – odběry krve
tel.: 386 321 197
Po–Pá: 6.45 – 8.30

RTG - rentgen  
Miroslav Majer – tel.: 386 322 749

Logopedická ordinace
Mgr. Klára Doubková – tel.: 723 303 100
St: 7.00–17.00
Pá: 7.00–12.30

Lékárna
Mgr. Stanislav Poláček – tel.: 386 322 196
Po–Pá: 7.30–17.00

Všeobecná zdravotní pojišťovna  
tel.: 386 322 779

Lékařská služba první pomoci  
tel.: 386 322 509
všední dny: 18.00–22.00
sobota, neděle, svátek: 8.00–20.00

ODZS - sanita, převoz pacientů
tel. 386 322 625

Zdravotnická záchranná služba
tel. 155

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

8.00–15.00
8.00–15.00

lékař: 
8.00–12.00

8.00–15.00 8.00–15.00 8.00–12.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

8.00–11.30
12.30–17.00

8.00–11.30
12.30–14.00

8.00–11.30
12.30–14.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

7.15–12.00
13.00–14.00

7.15–12.00
13.00–15.00

7.15–12.00
13.00–14.00

7.15–12.00
13.00–15.30

7.15–12.00
13.00–13.30
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Ostatní lékaři a zdravotní služby – Trhové Sviny
Lékař pro dospělé 
MUDr. František Busta – K Leváčku 1024, tel.: 386 322 595

Zubní ordinace 
MUDr. Vladimír Valena – Trocnovská 87, tel.: 386 322 070

so a ne po domluvě

Lékárna na náměstí
Žižkovo náměstí – tel.: 386 322 080
pondělí - pátek: 8.00–17.00
sobota: 8.00–10.30

Zdravotní středisko Borovany
Žižkovo nám. 56, 373 12 Borovany

Prakt. lékař 
MUDr. Milan Šup – tel.: 387 981 257

MUDr. Věnceslav Černý – tel.: 387 980 274

Pediatr 
MUDr. Jana Kaderová – www.privatniordinace.cz/kaderova, tel.: 387 981 415
Ordinace Borovany:

Ordinace Ledenice:

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

7.15–11.30
pro objednané:

14.30–18.00

7.15–11.45
pro objednané:

13.00–14.30

7.15–15.00
Žár, Olešnice:
15.00–16.30

7.15–11.45
pro objednané:

13.00–15.00

8.00–11.00
12.00–16.30

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

7.15–10.00
7.15–09.00
9.30–11.45 

poradna

10.00–11.30
14.00–15.00 10.00–12.00

7.15–10.00
10.00–12.00 

prev. prohlídky

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

10.30–12.00
14.00–16.00 

poradna
7.15–9.30 7.15–9.30

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

7.30–16.30 7.30–16.30 7.30–12.00 7.30–12.00 7.30–12.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

7.00–12.00 7.00–12.00 7.00–12.00 7.00–12.00 7.00–12.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

7.00–12.00 7.00–12.00 7.00–12.00 7.00–12.00
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Stomatologická ordinace IA DENT 
MUDr. Štěrbákovi Ivo a Andrea – tel.: 387 981 488, 725 452 653, drsterbak@iadent.com
MUDr. Robert Kheck a MUDr. Hana Rejmanová
akutní případy ráno, ostatní dle telefonické domluvy

Ostatní lékaři a zdravotní služby – Borovany
Borovanská LÉKÁRNA
Žižkovo nám. 55, tel.: 387 200 268

Rehabilitační a regenerační centrum 
PhDr. Ludmila Brůhová 
Tovární 36, tel.: 387 925 235, lbruhova@seznam.cz, www.rehabilitaceborovany.cz

Lékaři a zdravotní služby – Nové Hrady
Zubní lékař
MUDr. Ladislav Schaffelhofer – Hradební 338, tel.: 386 362 560, 386 362 027

MUDr. Nataša Návarová – Hradební 338, tel.: 386 362 130

Středa: každý sudý týden 13.30–14.30 Hranice
Čtvrtek: každý týden LPK 9.00–10.00
Aplikace injekcí a odběr krve všechny dny 6.30 -  7.15
Ošetření mimo zdravotní středisko N. Hrady LSSP T. Sviny 
Po–Pá: 18.00 – 22.00
so, ne, + svátky: 8.00 – 20.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

8.00–16.00 8.00–16.00 8.00–16.00 8.00–16.00 8.00–12.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

7.30–12.00
13.00–17.00

7.30–12.00
13.00–16.00

7.30–12.00
13.00–17.00

7.30–12.00
13.00–16.00

7.30–12.00
13.00–16.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

8.00–19.00 8.00–19.00 8.00–19.00 8.00–14.00 8.00–14.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

6.30–16.00 6.30–14.00 6.30–13.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

7.00–13.00 12.00–17.00 7.00–13.00 7.00–13.00 6.30–13.00
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Praktický lékař pro děti a dorost, Akupunktura
MUDr. Jindřiška Biedermannová – tel.:, fax, záznamník: 386 362 243, mob.: 724 077 641

V červenci a srpnu je odpolední ordinace pouze do 15.00 hodin
Akutní případy po celou ordinační dobu přednostně

Lékárna Nové Hrady
Hradební 156, tel.: 386 362 131

Lékaři a zdravotní služby – ostatní obce v ORP

Horní Stropnice
Zubní lékař 
MUDr. Ladislav Schaffelhofer – Hradební 338, Nové Hrady, tel.: 386 362 560, 386 362 027
Po: 6.30–11.00
Čt: 6.30–11.00

Praktický lékař pro děti a dorost, Akupunktura
MUDr. Jindřiška Biedermannová
373 35 Horní Stropnice 14, tel., fax, záznamník: 386 362 243, mobil: 724 077 641
Po: 11.00–12.30
Pá: 11.00–12.30

MUDr. Jana Vondráčková – 373 35 Horní Stropnice 14, tel.: 386 327 139

Hranice
MUDr. Nataša Návarová – Hradební 338, Nové Hrady, tel.: 386 362 130
Středa: každý sudý týden 13.30–14.30

Ločenice
MUDr. Karel Humpa – Ločenice 86, tel.: 386 322 633
Út: 8.30–11.00
Čt: 11.30–13.30

Jílovice
Prakt. lékař – MUDr. Věnceslav Černý – tel.: 387 980 274 (ordinace Borovany)
Út: 8.00–13.00

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

7.00–10.30 12.30–17.00
7.00–10.30

10.45–13.15 
poradna

11.30–13.30
13.30–15.00 
(pro zvané)

7.00–10.30

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

7.30–13.30
14.30–15.30

7.30–11.30
12.30–17.30 7.30–13.30 7.30–13.30

14.30–15.30
7.30–13.30

14.30–15.30
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Krizová čísla a ostatní pomoc
Tísňová volání
112 – Centrální tísňová volání
150 – Hasiči
155 – Záchranná zdravotnická služba
156 – Městská policie
158 – Policie České republiky

Telefonická pomoc v krizi
Linka bezpečí
116 111 (nonstop, zdarma)
Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (do 18 let, studenti 
do 26 let). 
pomoc@linkabezpeci.cz, http://www.linkabezpeci.cz

Linka vzkaz domů
800 111 113, 724 727 777
Telefonická linka pro děti a mladistvé do 18 let, kteří jsou na útěku nebo jsou vyhozeni z domova. 
Je v  provozu od 8.00 do 22.00 hodin, dostupná z celé České republiky zdarma z pevné linky nebo za 
peníze z mobilního telefonu každý den.

Rodičovská linka
840 111 234
Rodičovská linka je v provozu každý všední den odpoledne: pondělí, středa a pátek: 13.00–16.00 hod. 
úterý a čtvrtek: 16.00–19.00 hod. Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a  pora-
denství rodičům a ostatním členům rodiny. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. 
Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol.

Linka důvěry České Budějovice
387 313 030 (nonstop)
Nabídka pomoci dětem, mládeži i dospělým.

DONA linka
251 511 313 (nonstop)
Specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím.

Linka seniorů
800 200 007 
Linka seniorů je bezplatná a anonymní telefonická služba pro seniory a osoby v krizi a osoby o seniory 
pečující, dostupná každý všední den od 8.00 do 20.00. 
linkasenioru@elpida.cz
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Senior telefon
800 157 157 (nonstop, zdarma)
Nepřetržitá, bezplatná telefonická krizová pomoc seniorům, za účelem poskytnutí podpory a pomoci 
k zvládnutí krizové situace vlastními silami a dosažení předkrizové úrovně.
seniortelefon@zivot90.cz, www.zivot90.cz

Linka C
problematika hepatitidy C–800 33 11 22
Anonymní bezplatná telefonní linka - poradenství k problematice léčby a předcházení nemoci hepa-
titida C.
pondělí - pátek, od 8.00 do 16.00 hodin
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