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CO MŮŽETE PŘI
SPOLUPRÁCI OČEKÁVAT
respektování Vaší jedinečnosti a důstojnosti
možnost svobodně se rozhodnout
individuální
a profesionální přístup
diskrétnost a důvěru
partnerství

Posláním služby sociální rehabilitace je podporovat lidi s duševním onemocněním při zvládání jejich životní
Pos
situace, při nalézání možných cest pro uplatnění se ve společnosti a pomáhat jim udržet a rozvíjet kvalitu
života podle individuálních potřeb a možností.
CÍLEM TÉTO PODPORY JE
posílit osobní kompetence (dovednosti a znalosti)
posílit schopnost
udržet a rozvíjet běžné sociální kontakty
orientovat se ve své životní situaci a využívat dostupných
zdrojů pro její řešení

SLUŽBA JE URČENA LIDEM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, KTEŘÍ SE V DŮSLEDKU SVÉ NEMOCI
SLUŽB
OCITLI V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI
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5 - V pasti:
Jak zajistit péči lidem trpící Alzheimerovou nemocí? Existují sociální dávky, které je možno žádat
v období péče o nemocné rodiče?
Občanská poradna při Jihočeské
rozvojové o.p.s. se snaží řešit Vaše
dotazy a problémy.
8 - Zaostřeno:
Doufáme, že přivítáte „Průvodce
poradenskými službami na území
Jihočeského kraje.“.
Nahlas:
v ulicích Českých Budějovic jsme se
ptali kolemjdoucích na zkušenosti
s Odborným
sociálním poradenstvím.
9 - Na kost:
Proč se ve volném čase nevěnovat
zrovna dobrovolnictví? Je to přeci
naprosto normální.
10 - Na kost:
Duševní onemocnění je stále vnímáno jako ostuda pro nemocného
a také pro jeho rodinu. Občanské
sdružení Fokus z Českých Budějovic se tento pohled pokouší změnit.
12 - Osudy:
Autentický příběh drogově závislé
dvacetileté Jany, který má však,
jako vždy v této rubrice, dobrý konec.

Tento projekt je podpořen
z prostředků Jihočeského kraje.

Text:
Dana Kalistová

po

vém

Text:
Miloslava Hanousková

p

Listopadové číslo časopisu REVERS je zaměřeno na představení základní sociální služby - Odborného sociálního poradenství.
K výběru tohoto tématu jsme
měli hned několik důvodů. Prvním je fakt, že tento typ sociální služby je stále pro mnoho lidí
neznámý, a to bohužel nejen pro
ty, kteří tuto službu fakticky doposavad nepotřebovali, ale i pro
ty, kteří služeb poraden různého
typu nevyužili jen z toho důvodu, že o jejich existenci nevěděli.
Tuto pravdu nám potvrdila i anketa, kterou jsem pro toto číslo
REVERSu zpracovali.
Dalším a velmi významným
důvodem je každodenní praxe

mých kolegů z Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
V době, kdy jsem sama dělala
odborného poradce, jsem si často sama pro sebe povzdechla, že
kdyby dotyčný klient vyhledal
odbornou pomoc dříve, mohla
být - možná - nyní celá situace
příznivější. Také si moc dobře
pamatuji na klienty, pro které
bylo tou největší úlevou moci
se někomu s nepříznivou životní
situací svěřit a cítit, že je tu někdo, komu nejste lhostejný vy
ani vaše problémy. Myslím, že
tyto pocity si uvědomuje většina
kolegů z poraden po celé České
republice.
Mám radost, že potřebu popularizovat služby nejen Odborného
sociálního poradenství pociťuje
i Jihočeský kraj, kterému tímto
děkujeme za finanční podporu
projektu s názvem „Průvodce
poradenskými službami na území Jihočeského kraje“ z Akčního
plánu rozvoje kraje pro rok 2009,
v rámci kterého vydáváme toto
číslo časopisu.

Na závěr bych jen ráda podotkla, že vzhledem k obsáhlosti
tématu spočívajícího ve zmapování organizací poskytujících
odborné sociální poradenství je
výsledkem krátký exkurz do některých z uvedených organizací
a - k časopisu přiložený - jmenný seznam se stručnou charakteristikou. Nejde tedy o jejich
zhodnocení, porovnání kvality
a jiné analýzy. To už bude na Vás
samotných.
Vím, že by bylo přirozenější Vám
přát, abyste nebyli nuceni služby
uvedených organizací využít, ale
dovolím si přeci jen podotknout:
uložit si informaci o existenci
odborného sociálního poradenství do povědomí či ji uschovat
ve třetím šuplíku u stolu se možná bude Vám nebo někomu z Vašich blízkých jednou velmi hodit.
Nikdo nikdy nevíme, za jakým
rohem se může skrývat strašák
na zdi.

MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA
Projekt, který je podpořen grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci Finančního mechanismu
EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

denství využít klienti z celého Jihočeského kraje.

Od července 2009 do června 2010
spojily své síly dvě jihočeské poradny: Občanská poradna při Jihočeské
rozvojové a ICOS Český Krumlov.
Budou po celý rok spolupracovat
v rámci projektu s názvem „Máte
právo na svá práva“.

Poradny nabízejí bezplatný odborný
poradenský servis např. v oblastech
pracovního, občanského či rodinného práva, problematiky finanční,
rozpočtové a spotřebitelské, a nyní
zejména v otázkách diskriminace či
porušování lidských práv. Poradny
poskytují své služby dle Zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění. Občanská poradna
při Jihočeské rozvojové, o.p.s. je členem Asociace občanských poraden.

Tento projekt je zaměřen na poskytování bezplatného občansko-právního poradenství pro občany, kteří
se nacházejí v obtížné životní situaci
v souvislosti s diskriminací či porušením lidských práv nebo jim taková
situace hrozí. Poradny nabízejí své
služby zejména klientům z Českobudějovicka a Českokrumlovska, ale
díky tomuto projektu mohou pora-

Jaké služby mohou klienti využít?
• Občansko-právní poradenství (Je
vedeno speciálně vyškoleným sociálním pracovníkem. Myslíme si,
že je důležité, aby se každý, kdo
má dojem, že byl diskriminován
či mu byla porušena jeho základní lidská práva, mohl bezplatně
poradit o své situaci či o možnostech jejího řešení.)

• Právní poradenství (Pro obě poradny pracují renomovaní právníci. Pokud poradce z poradny zjistí, že u klienta došlo k porušení
práv či diskriminaci, objedná jej
na právní konzultaci, aby mohl
být stanoven postup řešení.)
• Právní zastupování klienta u soudu či mimosoudně (Rozhoduje
poradce a právník poradny.)
• Webová poradna - je primárně
určena pro diskriminační a lidsko
právní problematiku a je zcela
anonymní. Dotaz je potřeba vložit na webových stránkách www.
icos.cz v sekci webová poradna.
Ta je také přístupna z webových
stránek
www.jr-spolecnost.cz.
Odpověď na svůj dotaz se tazatel
dočte na www.icos.cz opět v sekci webová poradna. Dotazy nejsou zasílány tazatelům na jejich
emailové adresy.

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA ČESKÝ KRUMLOV
Adresa:
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
Centrum sociálních služeb - ICOS
Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
Telefon, fax:
380 727 600
Mobil:
774 110 124
Email:
pravni.poradna@krumlov.cz

OBČANSKÁ PORADNA PŘI JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ, o.p.s.
Adresa:
OBČANSKÁ PORADNA
Jihočeská rozvojová o.p.s.
B. Smetany 34, 370 01 České Budějovice
Telefon, fax:
387 222 838
Mobil:
606 720 095
Email:
poradna@jr-spolecnost.cz

Klientské hodiny
Pondělí:
09.00 - 12.00 pro neobjednané klienty
13.00 - 17.00 pro objednané klienty
Středa:
09.00 - 12.00 pro objednané klienty
13.00 - 17.00 pro neobjednané klienty
Doporučujeme se předem objednat. (telefonicky, e-mailem možno i mimo
uvedenou provozní dobu v další všední dny mezi 9.00 a 16.00 h., nebo osobně v sídle centra v uvedených provozních hodinách). Ostatní dny jsou vyčleněny pro e-mailové konzultace, jednání s právníky a další agendu poradny.

Konzultační hodiny
Pondělí:
09.00 - 13.00 objednaní klienti
14.00 - 18.00 zájemci o službu, neobjednaní klienti
Úterý:
08.00 - 12.00 emailové dotazy
Středa a čtvrtek: 08.00 - 12.00 zájemci
o službu, neobjednaní klienti
13.00 - 17.00 objednaní klienti
Pátek:
8.00 - 12.00 telefonické konzultace
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Péče o nemocné rodiče
Nemoc - stáří - závislost - bezmocnost.
Pro mnohé lidi těžká životní skutečnost a trápení. Pro druhé pouhá slova, která se jich zatím netýkají. Pak přijde nemoc, úraz
či stáří a vše se najednou změní. : „Moji rodiče se vždycky báli, že jednou skončí v domově důchodců a já jim slibovala, že se
o ně postarám. Umístění do domova důchodců jsem kategoricky odmítala. Byla jsem vychovaná tak, že postarat se o své
rodiče je má povinnost. Asi nebudu moci tomuto slibu dostát...“

zicky fit, ale v poslední době se
na něho nemohu spolehnout.
Často zapomíná. Ohlídat správné a včasné užívání léků svých
a své ženy je pro něj nadlidským úkolem. Musím mu pořád
všechno připomínat a ani tak se
nemohu spolehnout, že bude
vše v pořádku. Někdy má období, kdy úkoly zvládá, pak se ozve
nemoc a nic se nedaří.“

Mgr. Miloslava Hanousková,
zástupkyně vedoucí občanské
poradny
Příběh z Občanské poradny
Do Občanské poradny (OP) přišla paní, která požádala poradce o pomoc se svou rodinnou
situací. Cítí se být vyčerpaná
a nemá sílu sama hledat odpovědi na své otázky. Má nemocné
rodiče, bydlí v malé vesniččce
40 km od ní a starají se o malé
hospodářství.
Říká: „V posledních pěti letech
se zdravotní stav mých rodičů začal zhoršovat. Nejprve
onemocněla maminka. Musela na komplikovanou operaci
a kvůli vysokému věku se již zcela neuzdravila. Nějakou dobu ležela v nemocnici, ale pak ji otec
převezl domů. Doposud o ní pečoval - s mou vydatnou pomocí otec.“ Klientka uzavřela s otcem
následující dohodu: bude rodičům prát, každý týden jim přiveze nákup na celý týden a jedenkrát do týdne poklidí celý dům.
Tatínek si v místním obchodě
bude obstarávat malé nákupy,
poklidí domácnost a postará se
o hospodářství. Nyní však došlo
ke změně. Otec onemocněl Alzheimerovou nemocí. Začal mít
problémy zvládnout péči sám
o sebe a tím pádem i o matku.
„Tatínek vše zvládal, on je fy-

Klientka má výčitky, že nemůže
rodičům více pomáhat, protože
se stará o svoji dceru, která nyní
chodí do první třídy, a na kterou
je sama. Nemůže si dovolit nechodit do práce a zůstat tak bez
příjmu. „Moji rodiče se vždycky
báli, že jednou skončí v domově důchodců a já jim slibovala,
že se o ně postarám. Umístění
do domova důchodců jsem kategoricky odmítala. Byla jsem
vychovaná tak, že postarat se
o své rodiče je má povinnost.
Asi nebudu moci tomuto slibu dostát. Minulý týden jsem
se dokonce byla zeptat u nás
ve městě, jak je to s možností
přijetí do domova pro seniory,
a tam mi sdělili, že moji rodiče
musejí napsat žádost. Nedokážu si vůbec představit, že bych
měla s tímto za rodiči přijít. Uvažovala jsem, že si rodiče přestěhuji blíž, protože potřebují často
k lékaři. Nyní je všude vozím, ale
vše financuji z jednoho příjmu.
Je to moc náročné.“
Klientka si od známých půjčuje
peníze na benzín, aby mohla rodičům vyhovět. Vždycky je moc
ráda, když jim může pomoci,
ale nyní je již vyčerpaná a hledá
řešení situace. Navíc je v práci
hodně vytížená a nemůže k rodičům denně dojíždět. Vlastní
malý byt, do kterého není možné rodiče nastěhovat. Situaci se
dokonce pokoušela řešit oslovením paní, která bydlí v soused-

Umístění do domova seniorů je pro mnohé velkým strašákem.

ství, zda by rodičům za úplatu
nevypomohla, ale ta tuto prosbu nevyslyšela - prý má svých
starostí dost.
Během konzultace mnohokrát
zaznělo klíčové: „Vždyť rodiče
ještě na tom nejsou tak špatně, aby museli do domova pro
seniory.“
Poradce z klientky cítil veliké
obavy a nejistotu, zda celou situaci zvládne, umocněné navíc
faktem, že je na problém zcela
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Text:
Miloslava Hanousková
Ilustrační foto

v pa ti

Každodenní péče o nemocné rodiče znamená velkou změnu v soukromém životě.

sama. Nemá žádné sourozence,
se kterými by se mohla o své
starosti a péči podělit. Nechce
rodiče umístit do domova pro
seniory, chtěla by, aby zůstali co
nejdéle v přirozeném prostředí - tedy doma. Poradce vytvořil s klientkou seznam otázek,
na které potřebovala znát odpovědi:
1. Jak zajistit pomoc otci, který
trpí Alzheimerovou nemocí
v případě, že by se ztratil?
2. Existují organizace, které by
mi v péči o rodiče pomohly?
3. Je možné žádat o nějaké
dávky pro mne či pro rodiče?

Text:
Miloslava Hanousková

v pa ti

Na všechny otázky byly postupně vyhledány tyto odpovědi
a z nich vyplývající informace:
Jak zajistit pomoc otci, který
trpí Alzheimerovou nemocí
v případě, že by se ztratil?
Poradce klientce sdělil, že existuje Česká alzheimerovská
společnost, která se specializuje na pomoc osobám, které
postihla demence, a jejich rodinám. Tato společnost provozuje
tzv. Help linku: 238 880 346,
která je v provozu 12 hodin
denně -včetně svátků, sobot
a nedělí - od 8.00 do 20.00 hodin. Na této lince je možné se
poradit s odborníkem. Poradce
s klientkou na toto číslo zatelefonoval, aby se přesvědčil, že
je kontaktní údaj správný. Dále
byla klientce předána informace o projektu Bezpečný návrat,
který provozuje stejná organizace; prostřednictvím její služby
je možné pomoci nemocnému,
který zabloudí nebo odcestuje
na jemu neznámé místo. Princip je jednoduchý: nemocný
obdrží za několik desítek korun
plastový náramek, na kterém je
vytištěno „Prosím pomozte mi
a volejte na číslo 238 880 346“.
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Pracovníkovi, který na lince
pracuje, stačí sdělit číslo vytištěné na náramku a on pak
zavolá rodinným příslušníkům,
kde se jejich blízký nachází.
Klientce byly také předány kontakty na univerzitní centrum
Patup v Ústavu sociální práce,
které zřizuje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Zde je
možné navštěvovat svépomocnou skupinu, která je tvořena
osobami pečujícími o nemocné s touto diagnózou. Na toto
centrum je možné se telefonicky obrátit každé úterý v době
od 13.00 do 15.00 hodin. Pracují zde dobrovolníci, kteří mohou nemocného navštívit v jeho
přirozeném prostředí - tj. doma
- a individuálně s ním trénovat
paměť.
Existují organizace, které by mi
v péči o rodiče pomohly?
V péči o osobu blízkou v domácím prostředí může pomoci
sociální služba, která poskytuje
služby podle zákona č. 108/2009
Sb. o sociálních službách, v platném znění - terénní pečovatelská služba. Ta může být nemoc-

nému nápomocna při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní
osobu, při pomoci o osobní hygienu, v zajištění stravy či chodu
domácnosti. Je pouze na objednavateli či na jeho rodičích, v jakém rozsahu si službu vyjedná.
Pracovník pečovatelské služby
může za rodiči docházet i několikrát denně - zejména v případě, kdy je potřeba dohlédnout
na správné a včasné užívání
léků. Klientce byly předány kontakty na pečovatelské služby
v blízkosti jejího bydliště.
Poradce nastínil i další možnost,
a to přestěhování se do nového
bytu, který by poskytl prostor
nejen pro klientku a její dceru,
ale i pro rodiče. Klientka by tak
měla rodiče u sebe a ve dnech,
kdy by byla v práci, by mohla
využívat pečovatelskou službu, anebo při potřebě většího
dohledu na otce využít denní
stacionář - domovinku (tj. něco
jako mateřskou školu pro dospělé), kde je o blízkého komplexně postaráno.
Poradce jí také sdělil, že v případě jejího odjezdu, například
na dovolenou, je možné využít
tzv. respitní péči. Říká se jí také

úlevová či odlehčující. Pomáhá
lidem, kteří dlouhodobě pečují o nemocného člena rodiny,
a jejím cílem je poskytnout pečujícím prostor pro načerpání
nových sil a energie. Může být
prováděna jak doma - v místě bydliště nemocného, kde se
o nemocného stará proškolený
personál - nebo krátkodobým

umístěním nemocného v pobytovém zařízení.
Je možné žádat o nějaké dávky
pro mne či pro rodiče?
Klientka byla poslána na obecní úřad obce s rozšířenou působností (měl by být v každém
dříve okresním městě), aby rodiče - s její pomocí a každý sám
za sebe - požádali o příspěvek

na péči (Zákon 108/2006 Sb.
o sociálních službách, v platném
znění). Žádost, která je na předepsaném tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
obdrží na obecním úřadě. Řízení
o přiznání příspěvku na péči se
skládá ze dvou částí: posouzení
zdravotního stavu žadatele a sociálního šetření v místě bydliště

Vyjádření odborníka
Příběh klientky z Občanské poradny není nijak neobvyklý a obdobných případů je mnoho. Zdravotní stav lidí ve vyšším věku se
postupně zhoršuje a soběstačnost bez pomoci někoho dalšího
není možná. Jde většinou o drobné, ale časté a důležité úkony,
které jsou pro žití ve vlastním prostředí nemocného zcela nezbytné.
Řešením takovéto situace je obrátit se na pečovatelskou službu,
která poskytuje terénní služby, tj. služby nemocným v jejich přirozeném prostředí, tedy v jejich domovech. Pracovníci pečovatelské
služby dochází nebo dojíždí k nemocnému do domova pravidelně
v závislosti na potřebě.
Jednou z pečovatelských služeb v Jihočeském kraji je Pečovatelská
služba Ledax o.p.s.., která poskytuje služby více než 1.600 osoKarel Chalupa,
bám (z nichž cca 40 má Alzheimerovu chorobu).
ředitel Pečovatelské služby
V tomto případě klientka se může obrátit na pečovatelskou službu
Ledax o.p.s.
- prostřednictvím telefonu, emailu nebo osobně přijít do střediska pečovatelské služby. Ledax o.p.s. má tato střediska v Českých Budějovicích, Týně nad Vltavou,
Trhových Svinech, Třeboni, Jindřichově Hradci, Dačicích a Prachaticích.
Klientka si může domluvit osobní návštěvu sociální pracovnice v místě poskytování služby - doma
u svých rodičů. Při osobní návštěvě sociální pracovnice provede tzv. terénní šetření, při kterém
zmapuje potřeby, domluví úkony, které budou poskytovány. Ve smlouvě je pak stanoveno jak často
a kdy bude pečovatelka přicházet.
Pečovatelská služba může nemocnému nabídnout širokou škálu úkonů základních, které vycházejí
z Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (zvládání jídla a pití, oblékání…), pomoc
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ní; poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy (dovoz či donáška jídla, zajištění stravy odpovídající zásadám zdravé výživy a dietním potřebám…); pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, údržba domácích spotřebičů, velký
úklid, praní a žehlení prádla ložního a osobního, popř. jeho drobné opravy, apod. …); pomoc při
kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři…). Dále sem zahrnujeme: pomoc při
přesunu na lůžko nebo vozík, běžný nákup malý, nákup velký (týdenní).
Pečovatelka pečovatelské služby může klientce nabídnut právě dohled při správném a pravidelném
užívání léků jejích rodičů.
Poradce klientce poradil, že může na Obecním úřadě obce s rozšířenou působností, požádat o příspěvek na péči pro své rodiče. Ledax o.p.s. nabízí v rámci svých služeb - vyřízení tohoto příspěvku
na péči. Jde o dávku vyplácenou žadateli -osobě nemocné, kterou následně použije na zaplacení
výše zmiňovaných úkonů. O tuto dávku může zažádat osoba, která potřebuje pomoc při běžných
denních úkonech. Její žádost je posouzena a následně je jí přiznán příspěvek na péči, dle míry závislosti, ve skupině 1 až 4, kdy se jedná o měsíčně vyplácenou částku ve výši 2.000 až 12.000 korun.
Pečovatelská služba je zde opravdu proto, aby pomohla pečujícím v jejich péči a nemocným prodloužila život v jejich přirozeném prostředí na co nejdelší dobu. Je pravda, že někdy se umístění
do ústavní péče nevyhneme, ale čím později to bude, tím lépe pro nemocného, tak pro jeho rodinu
i celou společnost.
Vždyť péčí o své blízké dáváme vzor svým dětem, které se jednou takto dobře postarají i o nás.
Rádi Vám s Vaší situací pomůžeme.
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žadatele. Zdravotní stav bude
posuzovat posudkový lékař,
který má sídlo na Úřadu práce,
a sociální šetření provádí sociální pracovnice obecního úřadu.
Pokud bude příspěvek rodičům
přiznán, je pak využíván na nákup služeb, které nemocnému
zkvalitňují život. V případě této
klientky na služby spojené například s pečovatelkou službou.
Dále byla klientka poradcem
upozorněna na dávku v rámci
sociálního zabezpečení, která
náleží do dávek pro těžce zdravotně postižené občany - Příspěvek na provoz motorového
vozidla (Vyhláška č. 182/1991
Sb., kterou se provádí zákon
o sociálním zabezpečení a zákon
České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečeni, v platném
znění - §36). Pokud některému
z rodičů budou přiznány mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně
či III. stupně, může na stejném
obecním úřadu požádat o tento příspěvek, který je vyplácen
jedenkrát ročně. Ten by jí mohl
částečně kompenzovat zvýšené
náklady na benzín.
Na konci konzultace poradce
s klientkou hovořil o důležitosti
si při všech těchto starostech
a povinnostech vyhradit čas
pouze pro sebe a obnovu svých
duševních a tělesných sil. Byla
podpořena ve využití a zapojení dalších osob - organizací
do péče o rodiče. Poradce jí nabídl - v případě potřeby - možnost další konzultace.
Klientka tedy našla odpovědi
na své dotazy a tím i pomocníky v péči o své rodiče - s cílem
udržet své nejbližší co nejdéle
v prostředí, kde se cítí bezpečně
a dobře - doma.

Foto: Archiv

v pa ti

Průvodce poradenskými službami
na území Jihočeského kraje
Vážení čtenáři,
Žijeme v hektické a náročné době. Pro mnoho lidí je někdy náročné vyznat se v právech a povinnostech, které mají v určitých
životních situacích: právě pro tyto případy existuje řada poradenských služeb vyznačujících se zásadami bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti.
Pokud se člověk či jeho blízcí ocitne v nepříznivé sociální situaci, je ohrožen ztrátou zaměstnání, nemocí, řeší majetkoprávní
otázky či komplikované mezilidské vztahy apod., může se obrátit s žádostí o radu na organizace, které mu s problémem
pomohou. Průvodce poradenskými službami na území Jihočeského kraje, jenž se Vám právě dostává do rukou, byl vytvořen
za účelem usnadnění cesty k těmto organizacím. Jedná se o výstup z projektu, který byl podpořen Jihočeským krajem. Výsledkem práce vycházející z registru poskytovatelů a z dat z posledního čtvrtletí roku 2009 je přehledný výčet všech poradenských
služeb, které jsou poskytovány jako sociální služba odborného sociálního poradenství. Zmapovány jsou tedy pouze takové
organizace, které mají tuto službu zaregistrovánu a současně jsou - a to je třeba zdůraznit - poskytovateli výše zmíněného
druhu sociální služby. Z kapacitních důvodů tedy nezmiňujeme navazující služby, jakými jsou např. krizová centra či sociální
rehabilitace. Zároveň jsme do průvodce zařadili také organizace, které poskytují poradenství s návazností na sociální služby,
ale zákonem o sociálních službách se neřídí. Tyto organizace jsme vybírali na základě zkušeností našich, našich klientů a orgánů veřejné správy.
Doufáme, že se nám podařilo zprostředkovat přehled o stavu poradenských služeb v našem regionu a zvýšit tak povědomí
veřejnosti o tomto typu služeb.
Robert Rod, realizátor projektu

Anketa OP

Anketní otázky: 1 Využil jste někdy služby odborného sociálního poradenství? 2 Na jakou organizaci či na koho by jste se obrátil?
1 No to využívám jako invalidní důchodce téměř furt
- jestli myslíte jak je na městském úřadě ten…jinou
službu poradenství celkem nepotřebuju, já si hodně
zjistím sám, dojdu si třeba tam kam potřebuju nebo
co se dočtu v tiskovinách.

1 Ne
2 No asi na internetu, určitě.

1 Ne
2 To vůbec nevím. Tak internet no…

1 Vůbec
2 To mě v životě ještě nenapadlo, nikdy jsem o ničem
takovým neuvažoval, ani nevím, že to existuje.

tak jo.

1 Ne
2 Na Magistrátu. Nebo na internetu něco. No ale ji-

1 Ne.
2 Myslím, že bych se snažila nevyhledávat něco takové-

1 Nevyužila
2 Asi na internetu, určitě. Nějaké konkrétnější strán-

1 Jestli se do toho počítá pracovní úřad kvůli práci,

nak já zatím nijak nepotřebuju.

ho. Záleželo by, co by mě přinutilo, jaká nouze nebo já
nevím co.

ky nevím, asi bych spíš jen tak vyhledávala.

1 Určitě
2 No, teď nevím jak se to jmenovalo, ale poradili mi docela dobře. Byla to nějaká nezisková organizace, přesný název si už nepamatuju, to bylo tak tři roky zpátky.
Text:
Robert Rod

zao třeno

1 Ne, vůbec ani nevím jako o co jde.
2 Tak asi od známých, nebo já nevím, takhle třeba jestli s tím má někdo zkušenost, tak

Zpracovala:
Markéta Hrabáková

asi takhle od známých bych to zjišťovala.

nahla
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PRŮVODCE
PORADENSKÝMI SLUŽBAMI
NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
1

OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
pracoviště České Budějovice
Kontaktní adresa: Staroměstská 2608, 370 04 České Budějovice
telefon:

386 353 940

fax:

386 353 940

e-mail:

czpjkcb@volny.cz

Věková kategorie: dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26
let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let)
Provozní doba:

Po - Čt: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

Náplň činnosti:

Poradna EVA nabízí radu, otevřené přijetí
a pomoc ženám, které se ocitly v těžké životní situaci. Poradna poskytuje informace, sociálně-právní a praktické životní poradenství,
krizovou intervenci , pomoc při zprostředkování bydlení a zaměstnání, zprostředkování
odborné konzultace (právní, psychologické),
asistenci, doprovod na úřady a instituce,
pomoc s listinami, zprostředkování duchovní promluvy s knězem či pastoračním asistentem, přímou pomoc. Pracovnice může
po domluvě docházet do rodiny v případě,
že je tato forma pomoci pro klientku přijatelnější vzhledem k jejímu špatnému zdravotnímu stavu, velkému počtu malých dětí apod.

Webové stránky: www.czpjk.cz
Cílová skupina:

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

Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

Po a St: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Diecézní charita České Budějovice
Poradna pro uprchlíky a migranty

Út: 13:00 - 15:00
Čt: 9:00 - 12:00
Náplň činnosti:

Centrum pracuje s klientem individuálně podle jeho stávající situace, možností
a schopností. Centrum nenahrazuje úřady
státní správy, ale vhodným způsobem je
doplňuje a spolupracuje s nimi. Kromě poradenství přímo na jejich pracovišti poskytují
terénní služby. Poradenství poskytují v těchto oblastech: důchodové pojištění - invalidní
důchody, příspěvky poskytované podle vyhlášky 182/1991 Sb. - mimořádné výhody,
jednorázové nebo opakované příspěvky, příspěvek na péči a zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách, příspěvky poskytované
podle zákona 117/ 1995 Sb. o státní sociální
podpoře, vzdělávání, bydlení a zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, daňové
a poplatkové úlevy spojené se zdravotním
postižením a cenové zvýhodnění telefonní
stanice či mobilu pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvky a dávky poskytované podle zákona 111/2006 Sb. o pomoci
v hmotné nouzi a zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu.

Diecézní charita České Budějovice
Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi
Kontaktní adresa: Kanovnická 405/16, 370 01 České Budějovice
telefon:

386 357 376

fax:

386 360 284

e-mail:

eva@charitacb.cz

Webové stránky:

www.charitacb.cz

Cílová skupina:

oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby bez přístřeší, osoby s chronickým
duševním onemocněním, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
osoby, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
etnické menšiny
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Kontaktní adresa: Kanovnická 405/16
370 01 České Budějovice
telefon:

386 351 125

fax:

386 360 284

e-mail:

cizinci@charitacb.cz

Webové stránky:

www.charitacb.cz

Cílová skupina:

imigranti a azylanti, osoby v krizi

Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

Po - Čt: 8:00 - 12:00 a 13:00 až 16:00.
Pá pro objednané

Náplň činnosti:

Poradna nabízí radu, pomoc při řešení obtížných životních situací krátkodobě pobývajícím cizincům, dlouhodobě usazeným cizincům, cizincům s trvalým pobytem, občanům
EU, žadatelům o mezinárodní ochranu. Poskytuje sociálně - právní poradenství, doprovod k jednání, asistence na úřady, pomoc
při zprostředkování bydlení a zaměstnání,
přímá materiální pomoc v nouzi, pomoc při
prosazování práv a zájmů, pomoc při integraci do společnosti, zprostředkování duchovní promluvy.

Farní charita Týn nad Vltavou
Občanská poradna
Kontaktní adresa: Děkanská 220, 375 01 Týn nad Vltavou
telefon:

385 731 553

e-mail:

reditelka@farnicharita.cz

Webové stránky:

www.farnicharita.cz

Cílová skupina:

oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti,
osoby bez přístřeší, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, senioři

Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

Po, St: 9:00 - 11:30 a 14:00 - 17:00
Út, Čt: 9:00 - 11:30 a 13:00 - 15:00

PŘÍLOHA ČASOPISU REVERS
Průvodce poradenskými službami na území Jihočeského kraje

Náplň činnosti:

Poradna nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli
v těžké životní situaci. Poskytuje informace
a rady, doprovod k lékaři, na úřady, zprostředkování odborných konzultací s právníkem, psychologem, psychiatrem. Dále
poskytuje pomoc při orientaci v problému
klienta (možnosti řešení situace, volba optimální cesty), aktivní pomoc v poradně,
vyplnění dotazníků, vyjednávání mimo sídlo
poradny, přímá pomoc, zprostředkování duchovní promluvy.

Jihočeská rozvojové o.p.s.
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.

informací, rad, aktivní pomoc a asistenci. Řeší
dotazy z oblasti problematiky zadlužování občanů, pracovněprávní vztahy a zaměstnanost,
majetkoprávní vztahy a náhrada škody, rodina
a mezilidské vztahy, bydlení, ochrana spotřebitele, sociální pomoc, diskriminace a porušování lidských práv, pojištění (nemocenské,
zdravotní, sociální, apod.)

Jihočeská RŮŽE
Poradenské centrum - rovné šance pro všechny
Kontaktní adresa: Česká 380/52, 370 01 České Budějovice
Kostelec 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Kontaktní adresa: B. Smetany 1646/34
370 01 České Budějovice

telefon:

386 360 262 (ČB)

telefon:

385 725 063 (Hluboká)

telefon

387 222 838

fax:

385 725 063

telefon

606 720 095

e-mail:

osjihoceskaruze@quick.cz

e-mail

poradna@jr-spolecnost.cz

Webové stránky:

www.jr-spolecnost.cz

Cílová skupina:

Cílová skupina:

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, 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

oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/
dětmi, senioři, etnické menšiny

Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

Po: 9:00 - 13:00 pro objednané,
14:00 - 18:00 zájemci o službu
Út: zpracování emailových dotazů 9:00 12:00
St a Čt: 8:00 - 12:00 zájemci o službu, 13:00
až 17:00 pro objednané
Pá: 8:00 - 12:00 telefonické konzultace

Náplň činnosti:

Posláním Občanské poradny je pomoci klientům lépe se orientovat v jejich právech
a povinnostech, aby dokázali efektivně vyjádřit své potřeby a přání a ve spolupráci s občanskou poradnou nebo prostřednictvím sítě
dostupných služeb nalezli 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. Poskytuje emoční podporu, poskytování

Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

Út: 10:00 - 14:00
Pá: 10:00 - 14:00 (terénní forma)

Náplň činnosti:

odborné sociální poradenství

KONÍČEK, občanské sdružení
Kontaktní adresa: Na Zlaté stoce 551/14
370 05 České Budějovice
telefon:

386 321 476

telefon :

774 429 779

e-mail:

konicekcb@seznam.cz

Webové stránky:

www.konicekcb.cz

Cílová skupina:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevyimigranti
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, osoby
žijící v sociálně vyloučených komunitách,
osoby, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
pachatelé trestné činnosti, rodiny s dítětem/
dětmi, senioři, etnické menšiny
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Věková kategorie: starší děti (11 - 15 let), dorost (16 - 18 let),
mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64
let), mladší senioři (65 - 80 let)
Provozní doba:

Po, St: 8:00 - 10:00 a 13:00 - 18:00
Út, Čt: 8:00 - 10:00 a 13:00 - 16:00

Náplň činnosti:

Odborné sociální poradenství - zprostředkování návazných služeb, poradenství v oblasti
sociální pomoci a podpory, zdravotnictví,
školství, vzdělávání, pracovně - právní vztahy
a zaměstnanost, právní ochrany, pomoc při
uplatňování práv a prováněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí (vyjednávání v zájmu uživatele, pomoc s listinami).
Posláním služby je přispět ke zlepšení kvality
života osob s handicapem, naplňovat individuální potřeby uživatelů, rozvíjet schopnosti
a dovednosti potřebné k životu, podílet se
na rozvoji osobnosti a přispět tak k sociální
integraci uživatelů do společnosti a na trh
práce.

Cílová skupina:

osoby ohrožené závislostí nebo závislé
na návykových látkách

Věková kategorie: dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26
let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 80 let)
Provozní doba:

Po, Čt: 9:00 - 17:00
Pá: pro objednané klienty

Náplň činnosti:

odborné sociální poradenství, rodičovské
poradenství, individuální psychoterapie, rodinná terapie, skupinová terapie, arteterapie, motivační tréninky. Posláním poradny
je prostřednictvím rozvíjení schopnosti osob
užívajících drogy nebo na drogách závislých
zvládat problémové situace ve svém přirozeném prostředí zlepšovat kvalitu života jim,
jejich rodinám a blízkým.

Občanské sdružení Prevent
Jihočeské substituční centrum
Kontaktní adresa: Matice školské 1786/17
370 01 České Budějovice

Občanské sdružení ONŽ

telefon:

387 730 459

- pomoc a poradenství pro ženy a dívky

telefon:

607 878 434

Poradna pro ženy a dívky České Budějovice
Kontaktní adresa: Lannova tř. 63/41, 370 01 České Budějovice
telefon:

731 749 783

telefon:

386 350 475

e-mail:

ceskebudejovice@poradnaprozeny.eu

Webové stránky:

www.poradnaprozeny.eu

Cílová skupina:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti
domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie: starší děti (11 - 15 let), dorost (16 - 18 let),
mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64
let), mladší senioři (65 - 80 let)
Provozní doba:

fax:

387 730 459

e-mail:

metadon@os-prevent.cz

Webové stránky:

www.os-prevent.cz/jsc

Cílová skupina:

osoby ohrožené závislostí nebo závislé
na návykových látkách

Věková kategorie: dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26
let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 80 let)
Provozní doba:

Výdej metadon / subutex 9:00 - 12:00
a 15:00 - 17:00
So, Ne, svátky: 10:00 - 12:00
Náplň činnosti:

Po, St: 8:00 - 15:00
Čt: 9:00 - 17:00
Pá: 8:00 - 15:00

Náplň činnosti:

Pomoc ženám v obtížné životní situaci, sociální pomoc nastávajícím matkám, telefonická krizová pomoc, zprostředkování odborné
pomoci, kontakt s odborníky, přednášky pro
mládež na školách. Sdružení nabízí podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích související
s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím
a vztahovými problémy.

Po-Pá: 9:00 - 17:00

Substituční léčba, podávání substituční látky
(metadon, subutex), psychoterapie, sociální
práce, sociální poradenství včetně sociální
asistence, krizová intervence, zprostředkování abstinenční léčby, poradenství pro
rodiče a blízké, základní zdravotní ošetření,
poskytování odborných informací.

Organizace pro pomoc uprchlíkům
Pracoviště České Budějovice
Kontaktní adresa: Žižkova 1, 370 01 České Budějovice
telefon:

387 747 281

telefon:

739 413 983

e-mail:

opu@opu.cz

Webové stránky:

www.opu.cz

Poradna pro problematiku drog a závislostí

Cílová skupina:

imigranti a azylanti

Kontaktní adresa: Tylova 156/23, 370 01 České Budějovice

Věková kategorie: bez omezení věku

telefon:

721 550 027

Provozní doba:

e-mail:

poradna@os-prevent.cz

Webové stránky:

www.os-prevent.cz

Občanské sdružení Prevent
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Po: 8:00 - 12:00
Čt a Pá: 8:00 - 16:30

Náplň činnosti:

Odborné sociální poradenství všem oso-

PŘÍLOHA ČASOPISU REVERS
Průvodce poradenskými službami na území Jihočeského kraje

bám cizí státní příslušnosti s jakýmkoliv
pobytovým statusem, asistence v orientaci
v pracovně právních předpisech, asistence
při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, vyhledávání zaměstnání a možností
vzdělávání, pomoc s nostrifikací diplomů,
sepisováním životopisů a průvodních dopisů, nácvik přijímacího pohovoru, doprovod
na úřady.

Pečovatelská služba České Budějovice
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy

Náplň činnosti:

Odborné sociální poradenství, sociální dávky a pomoc, internetová poradna, , odborné
přednášky, zprostředkování prodeje kompenzačních pomůcek a doplňkový prodej náhradních dílů a baterií do sluchadel, opravy
sluchadel, pracovní poradenství, osvětová
činnost týkající se sluchového postižení.

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
Kontaktní adresa: Roudenská 485/18
370 01 České Budějovice
telefon:

386460661

Kontaktní adresa: Nádražní 105/47, 370 01 České Budějovice

telefon:

386460662

telefon:

387 438 703

fax:

386460660

fax:

387 319 960

e-mail:

tyflokabinet.cb@seznam.cz

email:

spramv@gmail.com

Webové stránky:

www.tyflokabinet-cb.cz

Cílová skupina:

osoby s jiným zdravotním postižením, osoby
s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři

Webové stránky: www.rodinnaporadnacb.cz
Cílová skupina:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti
domácího násilí, osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním,
osoby s jiným zdravotním postižením, osoby
s tělesným postižením, osoby v krizi, rodiny
s dítětem/dětmi, senioři, etnické menšiny

Věková kategorie: dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26
let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let)
Provozní doba:

Po-Pá: 7:00 - 16:30

Náplň činnosti:

Pomoc klientům (snoubencům, partnerům,
manželům, rodinám a také jednotlivcům)
řešit jejich akutní či vleklé problémy v oblasti partnerských, rodinných a mezilidských
vztahů a osobní sféry, a to poskytováním poradenské, diagnostické, psychoterapeutické
a výchovné péče i krizové intervence.

Věková kategorie: mladší děti (7 -10 let), starší děti (11 - 15 let),
dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26
let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let)
Provozní doba:

Út: Čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 12:00
Náplň činnosti:

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR
Poradenské centrum České Budějovice
Kontaktní adresa: Krajinská 384/40a, 370 01 České Budějovice
(v průchodu domu č.42)
telefon:

775 356 184

telefon:

386 356 184

fax:

386 356 184

e-mail:

snn_pc.cb@centrum.cz

Webové stránky:

www.snn-web.cz

Cílová skupina:

osoby s kombinovaným postižením, osoby
se sluchovým postižením

Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
Út: 8:00 - 12:00
St: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 terénní služba v domácnosti a v domovech pro seniory
po dohodě

Po: 7:30 - 17:30

Odborné sociální poradenství zrakově postiženým i jinak zdravotně postiženým uživatelům a seniorům, specializuje se na kompenzační programové vybavení. Poskytují
poradenství a konzultace při výběru kompenzačních pomůcek jako jsou počítače
s hlasovým výstupem, optické a optoelektrické pomůcky-tzv. kamerové lupy, speciální
elektronika, pomůcky usnadňující orientaci
a samostatný pohyb - bílé hole, akustické
systémy pro snadnou orientaci, časoměrné
pomůcky, indikátory a měřící přístroje s hlasovým výstupem apod.

OKRES PÍSEK
Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s.
Kontaktní adresa: Husovo nám. 2/24, Budějovické Předměstí,
397 01 Písek
telefon:

382 224 720

fax:

382 211 300

e-mail:

info@arkada-pisek.cz

Webové stránky:

www.arkadacentrum.cz

Cílová skupina:

osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

Po, St: 11:00 - 18:00
Út, Čt, Pá: 8:00 - 15:00
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Náplň činnosti:

Posláním služby odborného sociálního poradenství je poskytnutí včasné a snadno
dosažitelné pomoci při řešení problémů
partnerského, rodinného soužití a mezilidských vztahů celkově. Cílem této služby je
podpora klienta natolik, aby službu přestal
potřebovat. Odborné sociální poradenství je
specifickou službou, při které terapeut pracuje jednak s jednotlivcem, ale také s párem.
Specifickou službou, kterou v rámci odborného sociálního poradenství pořádáme jsou
tzv. kurzy přípravy pro budoucí pěstouny
a osvojitele z celého Jihočeského kraje.

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, o.s.
Klub Krteček v Písku

Náplň činnosti:

Občanská poradna nabízí občanům radu,
pomoc a informace o jejich právech a povinnostech. Občanská poradna se snaží o to,
aby občané netrpěli neznalostí svých práv
a povinností, neznalostí dostupných služeb
nebo neschopností vyjádřit účinně své potřeby a to především v těchto oblastech:
bydlení, rodina, mezilidské vztahy, majetkoprávní vztah, právní systém a ochrana, pracovní právo, sociální dávky, sociální pomoc,
pojištění, spotřebitelství, zdravotnictví, školství a ostatní.

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Pracoviště Písek

Kontaktní adresa: Družstevní 61, Hradiště, 397 01 Písek

Kontaktní adresa: Palackého sady 185, 397 01 Písek
telefon:

382 212 343

fax:

382 212 343

krtecek@krtecek-pi.cz

e-mail:

czpjkpi@seznam.cz

Webové stránky:

www.krtecek-pi.cz

Webové stránky: www.czpjk.cz

Cílová skupina:

osoby s kombinovaným postižením, osoby
s mentálním postižením, osoby s tělesným
postižením, osoby se sluchovým postižením,
osoby se zdravotním postižením, osoby se
zrakovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi

Cílová skupina:

telefon:

380 424 269

telefon:

380 424 261

e-mail:

Věková kategorie: děti předškolního věku (1 - 7 let), mladší děti
(7 -10 let), starší děti (11 - 15 let), dorost (16
- 18 let), mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí
(27 - 64 let)
Provozní doba:

po telefonické dohodě

Náplň činnosti:

Sdružení poskytuje komplexní sociální služby rodinám s dětmi se zdravotním postižením. Podporuje a provází rodiny s dětmi se
zdravotním postižením od nejranějšího věku
dítěte až do jeho dospělosti při začleňování
do běžného způsobu života.

INKANO Písek o.s.
Občanská poradna
Kontaktní adresa: Karlova 108, 397 01 Písek
telefon:

382 210 319

e-mail:

inkano@inkano.cz

Webové stránky:

www.inkano.cz

Cílová skupina:

imigranti a azylanti, osoby do 26 let věku
opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/
dětmi, senioři, etnické menšiny

Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

Po: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
St: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Čt: 13:00 - 15:00
Pá: 8:00 - 12:00
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osoby s jiným zdravotním postižením, osoby
s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby
se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři

Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

Po: 8:00 - 12:00 a 12:00 - 16:00
Út: 8:00 - 12:00
St: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
Čt a Pá: po telefonické domluvě

Náplň činnosti:

Centrum pracuje s klientem individuálně podle jeho stávající situace, možností
a schopností. Centrum nenahrazuje úřady
státní správy, ale vhodným způsobem je
doplňuje a spolupracuje s nimi. Kromě poradenství přímo na jejich pracovišti poskytují
terénní služby. Poradenství poskytují v těchto oblastech: důchodové pojištění - invalidní
důchody, příspěvky poskytované podle vyhlášky 182/1991 Sb. - mimořádné výhody,
jednorázové nebo opakované příspěvky, příspěvek na péči a zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách, příspěvky poskytované
podle zákona 117/ 1995 Sb. o státní sociální
podpoře, vzdělávání, bydlení a zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, daňové
a poplatkové úlevy spojené se zdravotním
postižením a cenové zvýhodnění telefonní
stanice či mobilu pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvky a dávky poskytované podle zákona 111/2006 Sb. o pomoci
v hmotné nouzi a zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu.

PŘÍLOHA ČASOPISU REVERS
Průvodce poradenskými službami na území Jihočeského kraje

Oblastní charita Písek
Charitní poradna

spěvek na péči a zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách, příspěvky poskytované
podle zákona 117/ 1995 Sb. o státní sociální
podpoře, vzdělávání, bydlení a zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, daňové
a poplatkové úlevy spojené se zdravotním
postižením a cenové zvýhodnění telefonní
stanice či mobilu pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvky a dávky poskytované podle zákona 111/2006 Sb. o pomoci
v hmotné nouzi a zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu.

Kontaktní adresa: Bakaláře 43/6, 397 01 Písek
telefon:

382 212 998

telefon:

731 598 968

e-mail:

socialni.charitapi@seznam.cz

Webové stránky:

www.charitapi.cz

Cílová skupina:

oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti,
osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící
v sociálně vyloučených komunitách, osoby,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy

Věková kategorie: mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64
let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři
(nad 80 let)

FOKUS o.s.

Provozní doba:

Po, Út, St, Pá: 8:00 - 12:00

telefon:

381252988

Čt: 11:00 - 15:00

fax:

381252988

Posláním poradny je pomoci uživateli najít
východisko ze složité životní situace, provést
jej obdobím zmatku, nerozhodnosti a neznalosti jeho práv a povinností. Cílem je přivést
jej k plné zodpovědnosti při rozhodování
o svém životě a k volbě takových rozhodnutí,
která povedou k řešení jeho nepříznivé situace.

e-mail:

fokus.tabor@quick.cz

Webové stránky:

www.fokustabor.cz

Cílová skupina:

osoby s chronickým duševním onemocněním

Náplň činnosti:

OKRES TÁBOR

Kontaktní adresa: Mostecká 2087, 390 02 Tábor

Věková kategorie: dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26
let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 80 let)
Provozní doba:

Po, Út, ST, Čt, Pá: 8:00 - 16:00

Náplň činnosti:

Je poskytováno s ohledem na specifické
potřeby cílové skupiny. Nabízí varianty účinného řešení problematické situace. Je především zaměřeno na sociální oblast a jeho
součástí je zprostředkování navazujících
zdravotních a sociálních služeb a pomoc při
vyřizování běžných záležitostí.Součástí této
služby je dále pomoc při komunikaci vedoucí
k uplatňování práv a zájmu uživatelů.

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Pracoviště Tábor
Kontaktní adresa: Kvapilova 2289, 390 03 Tábor
telefon:

381 254 240

telefon:

728 255 902

e-mail:

czpjk_ta@volny.cz

Webové stránky:

www.czpjk.cz

Cílová skupina:

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

Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

Po: 9:00 - 11:30 a 13:00 - 15:30
Út: 9:00- 11:00
St: 9:00 - 11:30 a 13:00 - 15:30

Náplň činnosti:

Centrum pracuje s klientem individuálně podle jeho stávající situace, možností
a schopností. Centrum nenahrazuje úřady
státní správy, ale vhodným způsobem je
doplňuje a spolupracuje s nimi. Kromě poradenství přímo na jejich pracovišti poskytují
terénní služby. Poradenství poskytují v těchto oblastech: důchodové pojištění - invalidní
důchody, příspěvky poskytované podle vyhlášky 182/1991 Sb. - mimořádné výhody,
jednorázové nebo opakované příspěvky, pří-

G-centrum Tábor
Středisko sociálních služeb
Kontaktní adresa: Kpt. Jaroše 2958, Tábor, 390 03 Tábor 3
telefon:

381478230

fax:

381478216

e-mail:

g.centrum@centrum.cz

Webové stránky:

www.gcentrum.cz

Cílová skupina:

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, senioři

Věková kategorie: mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64
let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři
(nad 80 let)
Provozní doba:

po telefonické domluvě
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Náplň činnosti:

Středisko sociálních služeb chce zajistit, aby
lidé v obtížné životní situaci netrpěli neznalostí svých práv a povinností, nedostatkem
informací o dostupných službách nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své
oprávněné zájmy.

Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR
Sociální poradna
Kontaktní adresa: Kvapilova 2289, 390 03 Tábor
telefon:

381 231 447

e-mail:

tabor-odbocka@sons.cz

PhDr. Jan Veselý
Rodinná poradna

Webové sránky:

www.sons.cz

Kontaktní adresa: Klokotská 744, Tábor, 390 01 Tábor 1

Cílová skupina:

osoby se zrakovým postižením

telefon:

381 252 714

Věková kategorie: bez omezení věku

telefon:

602 438 384

Provozní doba:

Po: 8:30 - 12:00 a 12:30 - 18:00

e-mail:

stastny.vesely@seznam.cz

Náplň činnosti:

Cílová skupina:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti
domácího násilí, osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových látkách, osoby
s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi

Poradna poskytuje informace o možnostech
výběru druhu sociálních služeb podle potřeb
uživatele, informace o základních právech
a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociálních služeb (včetně poradenství
v oblasti uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb), informace o možnostech
podpory členů rodiny v případech, kdy se
podílejí na péči o osobu se zrakovým postižením, informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, odborné
poradenství v oblasti systému dávek státní
sociální podpory, důchodového pojištění,
pracovního práva a zaměstnanosti a dalších právních témat, odborné poradenství
v oblasti vzdělávání a přípravy k povolání
odborné poradenství v oblasti pracovního
uplatnění, odborné poradenství v oblasti
kompenzačních pomůcek, včetně možnosti
výpůjčky vybraných kompenzačních pomůcek, odborné poradenství v oblasti odstraňování bariér, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zejména pomoc při sepsání
žádosti, odvolání a dalších právních úkonů).

Věková kategorie: děti předškolního věku (1 - 7 let), mladší děti
(7 -10 let), starší děti (11 - 15 let), dorost (16
- 18 let), mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí
(27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let)
Provozní doba:

po telefonické domluvě

Náplň činnosti:

poskytování poradenství v oblasti rodinných
a partnerských vztahů.

Poradenské centrum při Svazu neslyšících
a nedoslýchavých v ČR
Kontaktní adresa: Kvapilova 2289, 390 03 Tábor
telefon:

381 231 122

telefon:

723 726 734

Fax:

381 231 122

e-mail:

snn_pc.ta@centrum.cz

Webové stránky:

http://www.snntabor.estranky.cz

Cílová skupina:

osoby s kombinovaným postižením, osoby
se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři

OKRES STRAKONICE
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Pracoviště Strakonice
Kontaktní adresa: Stavbařů 213, 386 01 Strakonice
telefon:

383 32 1931

Věková kategorie: bez omezení věku

fax:

383 321 931

Provozní doba:

Po - Pá: 8:00 - 12:00

e-mail:

centrum.zp@strakonice.cz

St: 8:00 - 16:00

Webové stránky: www.czp.strakonice.cz

Náplň činnosti:
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Sociální a právní poradenství (dávky, příspěvky, výhody pro sluchově postižené
osoby, pomůcky placené zdravotní pojišťovnou). Pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Podávání informací o možnostech
získávání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, včetně testování jejich vhodnosti
a doporučování. Pomoc při výběru rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Informační servis a zprostředkování služeb (zprostředkování oprav, zajištění náhradních dílů
ke sluchadlům,půjčování sluchadel po dobu
opravy a prodej baterií).

Cílová skupina:

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

Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

po telefonické domluvě

Náplň činnosti:

Poslání služby odborného poradenství je
bezplatně poskytnout informace nebo radu
lidem se zdravotním postižením, rodinným
příslušníkům, pečujícím osobám, a tak při-

PŘÍLOHA ČASOPISU REVERS
Průvodce poradenskými službami na území Jihočeského kraje

spět k vyřešení jejich životní situace. Posláním půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek je poskytnout pomoc osobám
se zdravotním postižením a seniorům prostřednictvím zapůjčením vhodné kompenzační pomůcky a tím zajistit jejich soběstačnost a usnadnit jim jejich pobyt v domácím
prostředí.

terénní poradenství lidem v obtížné životní
situaci, kterou vnímají jako neodkladnou
a naléhavou a v dané chvíli ji nemohou
zvládnout vlastními silami. Nabízí jim okamžité a bezplatné poradenství a podporu
při řešení jejich situace.Součástí odborného
poradenství je i půjčování kompenzačních
pomůcek.

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Manželská a předmanželská poradna Strakonice

Občanské sdružení Prevent
Krizové a kontaktní centrum

Kontaktní adresa: Pod Hradem 9, 386 01 Strakonice
telefon:

383 334 252

Kontaktní adresa: Komenského 174, 386 01 Strakonice (naproti vchodu do Teplárny)

fax:

383 334 252

telefon:

383 322 357

e-mail:

info@manzelskaporadna-strakonice.cz

e-mail:

kacko@os-prevent.cz

Webové stránky:

www.manzelskaporadna-strakonice.cz

Webové stránky:

http://www.os-prevent.cz/kst

Cílová skupina:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti
domácího násilí, osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových látkách, osoby
s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi

Cílová skupina:

oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby komerčně zneužívané, osoby
v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách, senioři

Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

Po, St: 7:30 - 17:00
Út, Čt: 7:30 - 16:00

Věková kategorie: mladší děti (7 -10 let), starší děti (11 - 15 let),
dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26
let), dospělí (27 - 64 let) , 10 - 80 let
Provozní doba:

St: 8:00 - 18:00

Pá: 7:30 - 14:00
Náplň činnosti:

Pomoc při utváření příznivého rodinného,
manželského a partnerského života, pomoc
při utváření uspokojivých mezilidských vztahů, pomoc při utváření vlastních pohledů,
postojů, k vnější realitě i sám k sobě, poradenskou péči v rodinných, manželských
a jiných mezilidských vztazích, pomoc při
úpravě vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, v oblasti mezigeneračních
vztahů v rodinách, hledání vlastních zdrojů
a možných změn jako východisko z krize.

Oblastní charita Strakonice
Kontaktní adresa: Heydukova 349, 386 01 Strakonice
telefon:

383 325 808

telefon:

773 979 002

e-mail:

poradna@charita-strakonice.cz

Webové stránky:

www.charita-strakonice.cz

Cílová skupina:

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním,
osoby s kombinovaným postižením, osoby
s tělesným postižením, osoby se zdravotním
postižením, osoby v krizi, senioři

Věková kategorie: mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64
let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři
(nad 80 let) , od 18 let věku
Provozní doba:

Po, Út, Čt: 8:00 - 15:00
St: 13:00 - 15:00
Pá: 8:00 - 12:00

Náplň činnosti:

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat anonymní ambulantní či

Po, Út, Pá: 8:00 - 16:00
Čt: 9:00 - 13:00

Náplň činnosti:

Posláním Krizového a kontaktního centra
Strakonice je zkvalitnit život uživatelů drog
a široké veřejnosti na Strakonicku prostřednictvím kontaktních, poradenských a terénních služeb snižujících zdravotní a společenská rizika plynoucí z užívání drog.

OKRES PRACHATICE
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Pracoviště Prachatice
Kontaktní adresa: SNP 559, Prachatice II, 383 01 Prachatice
telefon:

388316009

fax:

388316009

e-mail:

czpjkpt@tiscali.cz

Webové stránky:

www.czpjk.cz/files/prachatice.php

Cílová skupina:

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

Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

po telefonické domluvě

Náplň činnosti:

Poslání služby odborného poradenství je
bezplatně poskytnout informace nebo radu
lidem se zdravotním postižením, rodinným
příslušníkům, pečujícím osobám, a tak přispět k vyřešení jejich životní situace. Posláním půjčovny kompenzačních a rehabilitač-
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ních pomůcek je poskytnout pomoc osobám
se zdravotním postižením a seniorům prostřednictvím zapůjčením vhodné kompenzační pomůcky a tím zajistit jejich soběstačnost a usnadnit jim jejich pobyt v domácím
prostředí.

ním, osoby se sluchovým postižením, osoby
se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři
Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
Út, St: 8:00 - 12:00

Občanské sdružení Prevent
Krizové a kontaktní centrum

Čt, Pá: po předchozí domluvě
Náplň činnosti:

Kontaktní adresa: Primátorská 76, Prachatice II,
383 01 Prachatice
telefon:

602 570 366

e-mail:

kacko.prachatice@os-prevent.cz

web:

http://www.os-prevent.cz

Cílová skupina:

oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby komerčně zneužívané, osoby
v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách, senioři

Informační centrum občanského sektoru
Český Krumlov, o.s.

Věková kategorie: mladší děti (7 -10 let), starší děti (11 - 15 let),
dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26
let), dospělí (27 - 64 let) , 10 - 80 let
Náplň činnosti:

Posláním Krizového a kontaktního centra
Strakonice je zkvalitnit život uživatelů drog
a široké veřejnosti na Strakonicku prostřednictvím kontaktních, poradenských a terénních služeb snižujících zdravotní a společenská rizika plynoucí z užívání drog.

Centrum sociálních služeb Český Krumlov - projektové pracoviště ICOS o.s.
Kontaktní adresa: náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
telefon:

380 712 202

Telefon:

774 110 124

fax:

380 712 202

e-mail:

icos@krumlov.cz

Webové stránky:

www.icos.krumlov.cz

Cílová skupina:

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

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Specifické poradenství pro sluchově postižené SNN
v ČR
Kontaktní adresa: SNP 559, Prachatice 383 01 Prachatice
telefon:

388 317 016

e-mail:

davidova.vera@e-mail.cz

Webové stránky:

www.snnr.cz

Cílová skupina:

osoby se sluchovým postižením

Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

po telefonické domluvě

Náplň činnosti:

Odborné sociální poradenství

Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

OKRES ČESKÝ KRUMLOV
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
pracoviště Český Krumlov
Kontaktní adresa: Nemocniční 586, Horní Brána,
381 01 Český Krumlov 1
telefon:

380711764

fax:

380711764

e-mail:

cpzp.ck@volny.cz

Webové stránky: www.czpjk.cz/files/cesky-krumlov.php
Cílová skupina:
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Odborné sociální poradenství a půjčování
kompenzačních pomůcek

osoby s jiným zdravotním postižením, osoby
s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postiže-

Po: 9:00 - 12:00 zájemci o službu, 13:00 17:00 objednaní klienti
St: 9:00 - 12:00 objednaní klienti, 13:00 17:00, zájemci o službu

Náplň činnosti:

Nabízí poradenský a konzultační servis občanům v nepříznivé sociální situaci, dále nabízí
orientaci v nárocích, možnostech a službách,
které mohou zmírnit či vyřešit obtížnou situaci klienta nebo mu takovou pomoc zprostředkovat. Služba bezplatné právní poradny
zahrnuje pomoc a podporu v následujících
oblastech: pracovní právo, občanské právo,
rodinné právo, správní právo, sociální dávky,
ochrana základních lidských práv a svobod,
diskriminace.

PŘÍLOHA ČASOPISU REVERS
Průvodce poradenskými službami na území Jihočeského kraje

OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

Provozní doba:

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Pracoviště Jindřichův Hradec
Kontaktní adresa: Janderova 147, 377 01 Jindřichův Hradec
telefon:

384361721

fax:

384361721

e-mail:

poradna.jh@seznam.cz

Webové stránky:

www.czpjk.cz

Cílová skupina:

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

Po, Út: 7:30 - 17:00
St: 7:30 - 16:00
Čt: 7:30 - 14:00

Náplň činnosti:

Odborné sociální poradenství v případě těžké životní nebo osobní krize jako je například ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání,
problémy s alkoholem, problémy se šikanou,
problémy s pracovní diskriminací generace
starší 35 let věku, rodinné krize - předmanželské, manželské, rozvodové a porozvodové, ale také mezigenerační konflikty.

Diecézní charita České Budějovice
Farní charita Jindřichův Hradec
Kontaktní adresa: Kostelní 74/1, 377 01 Jindřichův Hradec
telefon:

384 361 690

Věková kategorie: bez omezení věku

e-mail:

charita.jh@seznam.cz

Provozní doba:

Webové stránky: www.charitacb.cz

Po, St: 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
Út, Čt: 8:00 - 12:00

Náplň činnosti:

Centrum pracuje s klientem individuálně podle jeho stávající situace, možností
a schopností. Centrum nenahrazuje úřady
státní správy, ale vhodným způsobem je
doplňuje a spolupracuje s nimi. Kromě poradenství přímo na jejich pracovišti poskytují
terénní služby. Poradenství poskytují v těchto oblastech: důchodové pojištění - invalidní
důchody, příspěvky poskytované podle vyhlášky 182/1991 Sb. - mimořádné výhody,
jednorázové nebo opakované příspěvky, příspěvek na péči a zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách, příspěvky poskytované
podle zákona 117/ 1995 Sb. o státní sociální
podpoře, vzdělávání, bydlení a zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, daňové
a poplatkové úlevy spojené se zdravotním
postižením a cenové zvýhodnění telefonní
stanice či mobilu pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvky a dávky poskytované podle zákona 111/2006 Sb. o pomoci
v hmotné nouzi a zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu.

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Manželská a předmanželská poradna Jindřichův
Hradec
Kontaktní adresa: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec
telefon:

384361567

e-mail:

uss.tomsova@seznam.cz

Webové stránky:

www.manzelskaporadna-jh.cz

Cílová skupina:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti
domácího násilí, osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových látkách, osoby
s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie: bez omezení věku

Cílová skupina:

osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící
v sociálně vyloučených komunitách, senioři

Věková kategorie: bez omezení věku
Provozní doba:

po telefonické domluvě

Náplň činnosti:

Občanská poradna, odborné sociální poradenství pro lidi v nouzi, vzdělávací a osvětová činnost, šatník, humanitární pomoc,
drobná pečovatelská služba.

Oblastní charita Třeboň
Občanská poradna
Kontaktní adresa: Chelčického 2, 379 01 Třeboň
telefon:

384721427

telefon:

775 566 971

e-mail:

charita.trebon@seznam.cz

web:

http://www.trebon.charita.cz

Webové stránky: www.trebon-charita.cz
Cílová skupina:

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, osoby
žijící v sociálně vyloučených komunitách,
osoby, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
pachatelé trestné činnosti, rodiny s dítětem/
dětmi, senioři, etnické menšiny
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Věková kategorie: dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26
let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let)
Provozní doba:

Náplň činnosti:

Po, St: 9:00 - 11:30 a 12:00 - 16:00
Út, Ct, Pá: 8:00 - 13:00

Náplň činnosti:

Posláním poradny je podpora při zvládání
a řešení obtížných životních situací člověka
a pomoc při prosazování jeho práv a zájmů
s cílem zvýšit jeho soběstačnost a samostatnost. Služby jsou poskytovány nezávisle,
nestranně, bezplatně a v případě potřeby
i anonymně a se zásadou, že každý jedinec
má právo utvářet svůj vlastní osud, každá
osobní volba má sloužit jak jeho vlastním zájmům, tak zájmům společnosti, k níž náleží.

Zjišťování připravenosti dětí pro povinnou
školní docházku a doporučování vhodné formy vzdělávání, provádění psychologických
a speciálně pedagogických vyšetření pro
zařazení žáků do škol, zjišťování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků, poskytování poradenských služeb žákům se zvýšeným
rizikem školní neúspěšnosti, poskytování
metodické podpory školám, zajišťování prevence sociálně patologických jevů, realizace
preventivních opatření.

Sdružení ochrany spotřebitelů ČR
Spotřebitelské informační centrum SOS, České
Budějovice
Kontaktní adresa: Senovážné náměstí 13
370 01 České Budějovice

VYBRANÉ PORADENSKÉ
ORGANIZACE, KTERÉ SE NEŘÍDÍ
ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
Jihočeská Lambda
Kontaktní adresa: Husova 20, 370 23 České Budějovice (budova OS ČČK)
telefon:

385 522 186

telefon:

736 173 325

e-mail:

Jihoceska.lambda@volny.cz

telefon:

386 353 542

telefon:

608 032 385

e-mail:

ceskebudejovice@spotrebitele.info

Webové stránky:

www.spotrebitele.info

Provozní doba:

Po a Čt: 10:00 - 14:00

Na mobilu:

Po-Pá: 9:00 - 19:00

Náplň činnosti:

Občanská poradna ve spotřebitelských sporech. Hájí oprávněné zájmy spotřebitelů
zvláště v těch případech, kde síly jednotlivce nestačí, pomáhá řešit mimosoudní spory,
osvětová činnost pro mladistvé, studenty,
seniory a zdravotně postižené.

St: 14:00 - 18:00

Webové stránky: www.klucicb.info

SON - sdružení nájemníků ČR
Provozní doba:

každé první úterý v měsíci od 16:00 do 18:00
hod., nebo po dohodě

Pobočka České Budějovice

Náplň činnosti:

sociální a zdravotní pomoc osobám s lesbickou, gay, bisexuální a transgender orientací.
Zabezpečení konzultace s právníkem, psychologem a sexuologem znalých prakticých
důsledků odlišné sexuální orientace, sociální a zdravotní pomoc osobám postižených
AIDS, prevence HIV/AIDS, kontakt s GLBT
komunitou, občanská poradna.

telefon:

386 360 262

telefon:

602 148 876

e-mail:

soncb@quick.cz

Kontaktní adresa: Česká 52, 370 01 České Budějovice

Webové stránky: www.son.cz
Provozní doba:

Po a St: 10:00 - 17:00

Náplň činnosti:

Odborné sociální poradenství v oblasti bydlení.

Pedagogicko - psychologická poradna
- pracoviště České Budějovice

Krajský úřad Jihočeského kraje

Kontaktní adresa: Nerudova 59, 370 04 České Budějovice

Bezplatná právní poradna

telefon:

387 927 153

Kontaktní adresa: B. Němcové 49, 370 76 České Budějovice

telefon:

777 678 467

telefon

e-mail:

poradna.info@pppcb.cz

Webové stránky: www.kraj-jihocesky.cz

Webové stránky:

www.pppcb.cz

Provozní doba:

Po - Pá 7:30 - 16:00
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386 720 111 - ústředna

Provozní doba:

St: 14:00 - 18:00

Náplň činnosti:

právní poradenství

PŘÍLOHA ČASOPISU REVERS
Průvodce poradenskými službami na území Jihočeského kraje

DOBROVOLNICTVÍ JE NORMÁLNÍ!
Po práci, po škole trávíme čas různě. Někdo si jde zasportovat, jiný zůstane doma s dobrou knížkou, další zase rád sleduje
televizi. V Českých Budějovicích mohou lidé díky Dobrovolnickému centru při Diecézní charitě už pět let také POMÁHAT JAKO
DOBROVOLNÍCI.
HISTORIE
Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě vzniklo v Českých
Budějovicích k 1. 7. 2004, a to
na základě zkušeností z povodní
v r. 2002. Ty ukázaly, že v jihočeské metropoli a vůbec v celé
České republice je obrovské
množství lidí, kteří chtějí pomáhat a obracejí se na Diecézní
charitu v ČB. Aby byla pomoc
dobrovolníků opravdu maximálně využitá, bylo zapotřebí určité
profesionalizace, samostatného
projektu, který se na práci s dobrovolníky bude specializovat,
vnese do dobrovolnictví řád a organizovanost a který vše zabezpečí také z právního a smluvního
hlediska. Na základě těchto potřeb vzniklo za finanční podpory
Jihočeského kraje Dobrovolnické
centrum při Diecézní charitě,
které zaštiťuje, metodicky a supervizně vede HESTIA - Národní
dobrovolnické centrum Praha.
ZAMĚŘENÍ
Letos Dobrovolnické centrum
oslavilo pětiletou existenci
v českobudějovické diecézi (ta
zahrnuje celý Jihočeský kraj
a část kraje Vysočina a Západočeského). Hlavním působištěm
jsou České Budějovice, kde se
pracovníci zaměřují na získávání, výběr a školení dobrovolníků
a administrativu s tím spojenou
- smlouvy a pojištění, supervize,
odměňování dobrovolníků atd.
Zároveň Dobrovolnické centrum
funguje jako prostředník, který
navazuje spolupráci a komunikuje s přijímajícími organizacemi,
aby se pomoc dobrovolníků dostala co nejdříve ke konkrétním
klientům. Spolupracujícími organizacemi jsou v Českých Budějovicích projekty Diecézní a Městské charity a centra sociálních
služeb - Empatie a Staroměstská.

vám hlavní tři:
PALETA ŽIVOTA
Dobrovolníci se v rámci tohoto
programu věnují seniorům, kteří se potýkají s těžkostmi stáří
- docházejí za nimi buď domů
nebo do domova pro seniory.
V současnosti za seniory dochází 17 dobrovolníků, kteří klienty
doprovází na procházky, kulturní
akce, předčítají jim z oblíbených
knih, povídají si, naslouchají, dělají jim společnost.
JAK TO VYPADÁ V PRAXI: Panu
Františkovi je sedmdesát dva let.
Před třemi lety mu zemřela žena
a on se najednou začal cítit osamělý, chyběl mu někdo, s kým
by si mohl popovídat, nebo zajít
na procházku. A právě tehdy se
seznámil s Katkou, dvaatřicetiletou DOBROVOLNICÍ, se kterou
od té doby jednou týdně tráví
hodinu, dvě.
Program Paleta života umožňuje
seniorům, kteří potřebují drobnou pomoc a tíží je samota, zažívat příjemné, pestré chvíle naplněné povídáním, pravidelným se
setkáváním s někým, na koho se
těší a s kým je jim dobře.
MOSTY NADĚJE

PŘÍTOMNOST
V současnosti realizuje Dobrovolnické centrum při DCH několik programů, jejichž hlavním cílem je pomoci lidem v nesnadné
životní situaci. Představujeme

Program Mosty naděje pomáhá
lidem s mentálním postižením či
duševní nemocí. Ke konci listopadu 2009 se klientům věnuje
17 dobrovolníků buď individuálně nebo v menších skupinkách.

Chodí s nimi na procházky, výlety, sportují, společně vymýšlí
výtvarné či hudební činnosti,
pomáhají jim s nácvikem pracovních dovedností apod.
JAK TO VYPADÁ V PRAXI: Profesionální hudebník pan Jaroslav
se před třemi lety rozhodl věnovat kousek svého času dětem
s mentálním postižením. Jednou
týdně za nimi odpoledne dochází
do stacionáře, kde pro ně připravuje cestu k objevování tajemného světa hudby - kroužek muzikoterapie navštěvuje 8 - 10 dětí.
Program Mosty naděje umožňuje lidem s handicapem rozvíjet své schopnosti a dovednosti
v různých směrech, dává jim
pocit výjimečnosti. Díky dobrovolníkům se klienti učí jazykům,
práci na počítači, obstarají si
všednodenní záležitosti a cítí se
užiteční.

projekty, dělají výlety a tak podobně.
Martina i paní Petra jsou součástí
dobrovolnického programu ŠANCE VŠEM. Ten umožňuje dětem
ze sociálně znevýhodněného
prostředí zažít kus normálního,
běžného dětství, které je spojeno s hraním, radostí a pocitem
úspěchu.
STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM
I VY. Dobrovolnictví je normální.
V případě zájmu kontaktujte
Dobrovolnické centrum Diecézní
charity ČB - buď osobně v Kanovnické 11 v Českých Budějovicích,
vchod od Mlýnské stoky, či na telefonu 731 604 163 nebo e-mailu
dobrovolnici@charitacb.cz. Těšíme se na Vás!

ŠANCE VŠEM
Dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí se v programu
Šance všem věnuje 15 dobrovolníků. Chodí s nimi ven, sportují,
pomáhají s doučováním a přípravou do školy, případně organizují
pro menší skupinky dětí zájmové
kroužky.
JAK TO VYPADÁ V PRAXI: Paní
Petře je čtyřicet tři a s Martinou
se schází už 4 měsíce. Devítiletá
Martina všem pyšně hlásí, že PETRA JE JEJÍ DOBROVOLNICE, že
si spolu hrají, píší úkoly do školy,
malují, vytváří různé výtvarné
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Text:
Tereza Gvoždiáková,
Dobrovolnické centrum
Diecézní charity ČB

Foto:
Archiv Diecézní
charity

na ko t

DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ JE JAKO POŽÁR
Lidí, kteří se potkávají s duševní nemocí, je v naší společnosti mnoho. Nemoc si nevybírá podle věku, vzdělání ani
podle společenského postavení. Závažných psychických nemocí je celá řada. Ať už jde o schizofrenii, afektivní poruchy
(deprese, úzkosti, bipolární poruchy) či jiná onemocnění. Nemoc však vždy způsobuje velké trápení. Jak vůbec vidíme
člověka s duševním onemocněním? Duševní nemoc má různé projevy a lidé, kteří jí trpí, mají také různé potřeby, zájmy
a problémy.
Vypravila jsem se do občanského sdružení Fokus v Českých
Budějovicích. Je jedním z deseti Fokusů působících v České
republice. Tyto organizace byly
prvními poskytovateli sociálních
služeb na poli péče o duševní
zdraví - Fokus v Mladé Boleslavi
už funguje něco přes dvacet let.
Dohromady tvoří silnou, úzce
spolupracující skupinu, která
usiluje především o výměnu
zkušeností, kvalitu služeb pro
duševně nemocné a jejich další
rozšiřování, včetně propagace
služeb. Členské organizace se
prostřednictvím zastřešujícího
sdružení zapojují také do mezinárodní spolupráce, ze které
čerpají zkušenosti a inovativní
přístupy v péči o lidi s duševním
onemocněním.
Fokus v Českých Budějovicích
byl založen před čtyřmi lety. Své
bezplatné služby poskytuje klientům od roku 2007, a to v místě sídla sdružení, v domácím
prostředí svých klientů nebo
formou doprovodu. „Podporujeme lidi s duševním onemocněním při zvládání jejich životní
situace, při nalézání možných
cest pro uplatnění se ve společnosti, a pomáháme udržet a rozvíjet kvalitu života podle individuálních potřeb a možností,“
říká Zdeňka Kuviková, ředitelka
sdružení.
Duševní onemocnění obvykle

Text:
Lenka Daňhová
Ilustrační foto

na ko t

vou organizaci, která je závislá
na dotacích ze státního rozpočtu nebo jiných zdrojů, může
fungovat v mezích toho, na co
má peníze. Snaží se však rozšířit spolupráci s léčebnami v regionu a jejich prostřednictvím
nabízet svoje služby potenciálním uživatelům. Paní ředitelka si chválí způsob spolupráce
s Psychiatrickým oddělením Nemocnice České Budějovice a.s.,
s Psychiatrickou léčebnou v Písku a s některými ambulantními
psychiatry.

Důsledkem duševní nemoci je pocit izolovanosti od okolí.
vyžaduje dlouhodobé léčení
buď v nemocnici, psychiatrické
léčebně, nebo léčbu ambulantní. Nemoc většinou narušuje
všechny sféry života člověka
a ovlivňuje jeho fungování včetně pracovního potencionálu nemocný je často v invalidním
důchodu. Důsledkem nemoci
se lidé cítí izolováni, vyřazeni
na okraj společnosti, jsou také
často objektem stigmatizace ze
svého okolí: duševní onemocnění je vnímáno jako ostuda
pro nemocného a také pro jeho
rodinu. Lidé nevědí, jak se k nemocným chovat, převládá názor, že se jedná o jedince nebezpečné a nevyzpytatelné.
Průběh a projevy psychické nemoci jsou u každého člověka
jiné, a to i v případě, když mají
stejnou diagnózu. Liší se také
to, jak nemoc ovlivnila jejich
život a míru zapojení se do společnosti. „Našimi klienty jsou
osoby od 18 let věku, jedná se
o široké spektrum lidských osudů. Lidé se liší věkově, stylem
života i dosaženým vzděláním.
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Předpokladem vstupu do našich služeb je, že k nám klienti
přicházejí dobrovolně, zároveň
docházejí ke svému psychiatrovi, jsou zaléčeni, tzn. že se nenacházejí v akutní fázi nemoci.
Myslím si, že služby naší organizace využívají spíše ti, kteří mají
náhled na svou nemoc a chtějí
svou situaci změnit. Většinou
také mají zajištěnou psychiatrickou péči. Je však mnoho těch,
kteří se nijak neléčí, nemoc si
nepřipouštějí, mají strach k nám
přijít. Případně může existovat
mnoho dalších důvodů, proč
pomoc nevyhledají. Známý fakt
je, že i ve skupině bezdomovců
jsou lidé s psychickým onemocněním,“ pokračuje Zdenka Kuviková. V zahraničí funguje síť komunitních služeb, jejíž součástí
je mimo jiné také vyhledávání
takto nemocných lidí v terénu,
tj. jejich přirozeném prostředí,
a snaží se je motivovat k využití
služeb. Tyto inovativní přístupy přesahují současné finanční
možnosti Fokusu. Vzhledem
k tomu, že se jedná o nezisko-

Služby jsou určeny pro lidi, kteří
se po ukončení léčby mohou cítit ztraceni, neví jak budou dál
fungovat v základních oblastech
lidského života jako jsou práce,
rodina, bydlení, trávení volného času a další. Fokus může
klientům pomoci začlenit se
zpět do společnosti, vyhledat
zaměstnání a sepsat životopis,
pomůže s praktickými dovednostmi, s vyřizováním úředních
záležitostí a zvládáním chodu
domácnosti. Lidé, kteří se vracejí z léčebny, berou často velké dávky psychofarmak, mají
problém s udržením pozornosti,
pamětí, sebedůvěrou, sebeobsluhou apod. Nedostává se jim
přirozených kontaktů s přáteli
a v organizacích, jako je Fokus,
nalézají bezpečný prostor pro
setkávání se s lidmi s podobnou
zkušeností. Cílem služeb je, aby
lidé získali schopnost žít běžným životem.
Schizofrenní onemocnění je
jako požár: jeho průběh a následky nezávisejí pouze na tom,
jak je plamen velký a žhavý, ale
také na tom, kdy se na požár přijde, kde hoří, jak daleko jsou požárníci, jaké mají vybavení atd.
Stejně tak u schizofrenního onemocnění záleží na tom, kdy se
podchytí, jak se k němu postaví
nemocný a jeho rodina, jaký je
postoj okolní společnosti k duševnímu onemocnění, jak kvalitní služby jsou v daném místě,

Průběh a projevy psychické nemoci jsou u každého člověka jiné.
s nakolik uvědomělými pomáhajícími profesionály se nemocný setká, ale také na tom, jaká
je jeho finanční situace a mnoho dalších faktorů. Psychiatrie
je velký strašák a být „blázen“ je
nechtěná nálepka. Jaký zaměstnavatel přijme člověka s diagnózou? Nemocniční pobyt navíc
není koncipován tak, aby připravil klienty na život mimo instituci. Paralyzuje jejich schopnost
žít za branami instituce, staví je
do role pasivních příjemců takzvané péče a zavírá je před okolní společností.
Za tímto účelem Fokus rozvíjí
široký vějíř aktivit sociální rehabilitace, která směřuje k obnově sebedůvěry a praktických
životních dovedností duševně
nemocných. V rámci poskytovaných služeb pracovní tým realizuje mimo jiné zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity
(výlety, sportovní aktivity, kurzy
vaření apod.), aktivity směřující
k nácviku dovedností pro zvládání každodenního života, aktivity podporující rozvoj a udržení
pozornosti a paměti. Poskytují
klientům také podporu a pomoc
při vyřizování osobních záležitostí, při jednání s úřady, pomoc
a doprovod při obstarávání bydlení, práce, dávek a důchodů.
Významnou aktivitou sdružení
je činnost sociálně terapeutické
dílny, realizované v rámci Individuálního projektu „Podpora
sociálních služeb v Jihočeském
kraji“, jejímž cílem je posilování
sociálních návyků a dovedností spojených s adaptací v pracovních podmínkách, podpora
motivace, strukturování denní
činnosti a strukturování pracovní činnosti (délka práce a odpočinku, soustředění se na práci,
schopnost začít a ukončit práci).
V minulém roce poskytl Fokus
České Budějovice celkem 1413
služeb pro 78 klientů.
„Psychiatrická péče a sociální práce s duševně nemocnými

je poměrně nepopulární obor.
Těžko se na tuto oblast shánějí
sponzorské peníze. Povědomí
o tom, co znamená duševní nemoc, je obestřeno celou řadou
mýtů. U člověka, který je hendikepován fyzicky, například
je na invalidním vozíku, nikdo
nepředpokládá, že vstane, překoná svůj stav vůlí a odejde. Ale
u člověka, který má hlubokou
depresi, lidé často radí, že by
s tím měl něco dělat, že se má
vzchopit, že by stačilo trochu
chuti, aby se cítil zase dobře.
Často si lidé myslí, že si nemocní
duševní nemoc způsobili sami.
Přitom člověk, který se potýká
s depresí, svůj stav nedokáže

„Pro některé klienty je obtížné
představit si, že by mohli pracovat nebo mají obavy, zda nástup
do zaměstnání zvládnou. Jiní se
snaží udržet si práci co nejdéle a po její ztrátě se snaží najít
novou. Psychické onemocnění
a práce se navzájem nevylučují. Důležité je zjištění potřeb
člověka s psychickým onemocněním a nastavení pracovních
podmínek (zkrácený pracovní
úvazek, možnost odpočinku
v průběhu pracovní doby, menší
pracovní kolektiv, práce odpoledne apod.). Právě v důsledku všeobecné stigmatizace lidí
s duševním onemocněním nejsou zaměstnavatelé u nás při-

„Lidé s duševním onemocněním někdy nemívají náhled
na své onemocnění. Jedná se o dlouhodobý proces
uvědomování při psychiatrické léčbě.“

vůlí překonat stejně jako člověk,
který je ochrnutý,“ sděluje Zdeňka Kuviková.
Lidé s duševním onemocněním
někdy nemívají náhled na své
onemocnění. Jedná se o dlouhodobý proces uvědomování
při psychiatrické léčbě. Je pravda, že to chce velkou odvahu
veřejně sdělit svým blízkým,
kamarádům nebo v práci, že
„chodím na psychiatrii, mám
duševní nemoc“. Mohu vůbec
pracovat? Jak dlouho zvládnu
pracovat? To jsou otázky, které
si klienti Fokusu často kladou.
Práce je klíčová sféra lidského
života. O tom, jak zvládají lidé
s psychickým onemocněním návrat do pracovního procesu, ví
ze své zkušenosti Katarína Wienerová, která pracuje ve Fokusu
jako sociální pracovnice. Sama
psychická nemoc a navíc vedlejší účinky léků (útlum, spavost,
apatie, třes, špatná artikulace,
neklid) klienty omezuje v běžném životě a samozřejmě eliminuje jejich pracovní výkonnost.

praveni lidi s takovýmto znevýhodněním přijímat, na druhou
stranu se nemocný sám obává
specifické podmínky vyjednat.
Jednou z možností je také práce
v chráněných dílnách.“ Tradiční
chráněné dílny však bývají často
předmětem kritiky. Za optimálních podmínek zde klienti nacházejí bezpečné prostředí pro
nácvik pracovních dovedností,
jsou však zvyklí na podporované prostředí dílny, nemají kontakt s běžnou populací a často je
pro ně složité jít dál na otevřený
trh práce.
Cílem psychosociální rehabilitace je uzdravení. Jedná se o hluboce osobní, unikátní proces
změny přístupu, hodnot, cílů,
schopností nebo rolí člověka.
Uzdravení je proces, který vede
k žití spokojeného, nadějného
a přínosného života navzdory
omezením způsobeným nemocí. Není to uzdravení v pravém
slova smyslu. Jde spíše o vývoj
nového smyslu a účelu života
člověka. Sociální služby mají
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v péči o psychicky nemocné klienty své nezastupitelné místo.
Navazují na psychiatrickou péči,
pomohou zprostředkovat kontakt s rodinou a podporují klienta v tom, aby byl schopen žít
plnohodnotným způsobem života. Dle slov jednoho z klientů
Fokusu „je duševní nemoc někdy
jako tornádo, které se přežene
krajinou lidského života a nenechá kámen na kameni. Jindy
přichází pozvolna, ale trápení,
které způsobí, není o nic menší.
Najednou už nic není jako dřív“.
Další klientka zmiňuje svou zkušenost následovně: „Ze začátku jsem docházela do Fokusu
pouze na počítač a hned jsem
utíkala pryč. Já přece nejsem taková jako ti lidé tam, nejsem nemocná, nepotřebuji pomoc. Ale
po čase jsem zjistila, že to není
pravda. Začala jsem navštěvovat odpolední PILINY, literární
setkání se spisovatelem Hynkem
Klimkem a jiné aktivity. Uvědomila jsem si, že se tam cítím velice dobře, že mě ostatní chápou
a hlavně, že jsme na tom všichni
podobně. Po nějaké době jsem
objevila také Atelier Kočka, kde
se vyrábí předměty ze skla, pájí
se, brousí se a řežou se. Velice
mě to baví, a tak jsem vyrobila
spoustu různých dárků k Vánocům - šperky, zrcátko a jiné.
Myslím, že Fokus je velmi přínosný a opravdu pomáhá lidem
zapojit se do života.“

Text:
Lenka Daňhová
Ilustrační foto

na ko t

„Brigáda placená perníkem,
bohužel ne pardubickým…“
„Předtím mi bylo vážně fajn / protože byla jsem svou paní / ale teď je on můj pán / a já jsem ta, co se mu klaní.“
Klaněla se mu déle jak rok. Jmenuje se Jana, je jí 20 let, a je tomu téměř půl roku, co už se klanět nemusí…
Jana se narodila do pokojné rodiny. Prožila celkem normální,
klidné dětství, a jak sama říká,
byla hodná holka. Ve škole měla
vždy samé jedničky. Ze základní školy přestoupila na víceleté
gymnázium a dobrý prospěch
si udržela. V patnácti letech si
podala přihlášku na konzervatoř, chtěla se věnovat zpěvu, ale
nevzali ji. Neúspěch ji hluboce
zasáhl.
Nastal zlom. Přestala se učit.
Doma se začala hádat se svými rodiči. Jednoho dne, když
odjeli, udělala doma večírek.
Rodiče se však vrátili dřív. Všude spousta lahví a jediná Jana opilá… Hádky se přiostřily. V tu
chvíli se Jana sebrala a utekla
do Brna. Ač tam nikoho neznala, vždy se našel někdo, u koho
mohla přespat. A tenkrát drogy
ochutnala poprvé. Cítila v tu
chvíli strašlivou chuť zkusit
všechno. „Měla jsem pocit, že
musím. Poprvé jsem kouřila marihuanu a dokonce jsem si dala
i pervitin,“ vzpomíná. Trvalo to
asi tři týdny. Pak ji našla policie
a zavezla do nemocnice na vyšetření; lékaři jí diagnostikovali
schizofrenii a začali ihned léčit.
Od té chvíle pobývala střídavě
doma a na psychiatrii. Studium
na gymnáziu ukončila a přestoupila do Brna na učební obor

Text:
Ladislav Němeček
Foto: archiv

o udy

s maturitou. V 18 letech doktoři
v léčebně v Bohnicích zjistili, že
se o schizofrenii nejedná, a že ji
po celé tři roky léčili a zatěovali
léky zbytečně. Následkem tříleté léčby Jana ztloustla, začala
trpět bolestmi hlavy, depresemi
a dokonce se několikrát pokusila o sebevraždu. Rozhodla se
proto na čas přerušit studium,
odcestovat do ciziny a vydělat si
nějaké peníze. „Stejně jsem zameškala dost školy a potřebovala jsem na chvíli změnu, vypnout
po všech těch vyšetřeních.“
Do Anglie skutečně odjela,
do města Ipswich, kde začala pracovat v jedné továrně
na zpracování kuřat. Jana zde
byla spokojená. Našla si přátele,
u kterých bydlela, a bylo jí s nimi
fajn. Kouřili hašiš i marihuanu,
a ona s nimi. Po čase si uvědomila, že opět ztloustla a a chtěla
zhubnout. Vzpomněla si na zkušenost s pervitinem - po něm
nepociťovala chuť k jídlu.
Obstarala si jej, začala „chemicky hubnout“ a těšila se z přívalu
energie - několikrát se stala i zaměstnancem měsíce.
Po půl roce se Janě začalo stýskat po rodině, a tak se vydala
domů. Sice se vracela bez peněz, jelikož vše utratila za drogy,
ale jela k rodičům… Na krátkou
dobu zanechala tvrdých drog,
ale marihuanu kouřila - se svou
novou partou - i nadále.
Vrátila se zpátky do školy. Našla
si dokonce i brigádu. Hlídala děti
jedné prostitutce. Hned druhý
den viděla matku dětí, které
hlídala, brát drogy, a požádala ji
o jednu dávku. Od té chvíle Jana
pracovala za perník, tj. pervitin.
Občas dostala zaplaceno, ale
většinou peníze rovnou vyměnila za drogu. Do školy přestávala
pomalu, ale jistě chodit. Kamarády tam stejně neměla, spíš
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se jí všichni vyhýbali. Absenci
řešila po svém. Bylo jí už 18 let,
omluvenky si tedy psala sama.
S prospěchem neměla problém.
Vždy když šla do školy, byla připravená, takže zkoušení a písemky zvládala na výbornou.
Když už byla ve škole, během
každé přestávky si na záchodě
dala svou dávku, aby nebyla nepříjemná. Ze stavů, které byly
zpočátku fajn, se staly stavy
všední. Fungovala jen s pomocí
drog. „Když jsem byla čistá, tak
jsem byla fakt nervózní. Navíc
jsem byla dost hádavá a nepříjemná,“ vypráví Jana.
V září loňského roku Jana potkala v jednom klubu milého
muže, Rumuna. Slovo dalo slovo
a z neznámého se po několika
dnech stal Janin přítel. Zpočátku
spolu mluvili anglicky, ale on se
pomalu učil česky. Hned od za-

čátku věděl o Janině drogovém
problému a chtěl, aby s tím přestala. Jana mu samozřejmě slibovala, že toho nechá, dokonce
mu říkala, že už je tomu všemu
konec, ale opak byl pravdou.
Stále jezdila na své „studijněpracovní“ výlety do Brna.
Tenkrát jí začaly pronásledovat
ty nejhorší nepříjemné stavy, co
kdy měla. Všude slyšela rumunštinu a přestože rumunsky neuměla, měla pocit, že všichni telefonují příteli, že ona zase bere
drogy. Nikomu nevěřila, byla
na všechno sama a najednou
nevěděla, komu se může svěřit. Poprvé vyhledala odbornou
pomoc, začala docházet do protidrogového centra. „Abych ale
mohla fungovat, pokračovala
jsem v užívání. Moji jediní přátelé byli prostitutka a lidé, co
k ní chodili… Tenkrát jsem do-

konce zkusila i kokain. Byla jsem
po něm taková uvolněná, šťastná, milá…,“ přiznává Jana.
Život se stal jízdou na horské
dráze. A aby byla Jana stále nahoře, i když jela domů, vozila si
na víkend alespoň gram, aby to
tam přežila. Svému příteli tvrdila, že je vše v naprostém pořádku. Sama však prožívala muka…
Vloni před Vánocemi se jí situace vymkla z rukou. Dostalo se jí
do ruky LSD a ona se ho rozhodla vyzkoušet. Říkala si, že se nemůže nic stát, bude mít přeci jen
halucinace. Jana však své stavy
nezvládala. Příteli všechno řekla. Ten se na ní nejprve rozzlobil,
ale Janě se udělalo špatně a on
se o ní postaral. Jana mu znovu
slibovala, že to bylo naposledy
a dokonce se pokusila přestat.
Vydržela asi tři dny. „Nic jsem
nemohla. Spala jsem ve škole,
doma, v tramvaji ani mi nešlo

hlídat děti, a tak jsem naskočila poprvé viděl mojí maminu a já
zpátky a všechno se vrátilo zase ho poprvé slyšela mluvit plydo starých kolejí.“
nule česky. Řekl, vaše dcera
Přes týden byla v Brně, o ví- má vážný problém, bere drogy,
kendech doma. Jednou se však a mělo by se s tím něco dělat.“
stalo, že za páteční večer Jana Jana na něj začala znovu křispotřebočet, jelikož
vala celou
jí po cestě
„Z očí mi spadly růžové brýle,
dávku, kteslíbil,
že
Vidím teď všechno tak nějak šedě.
rou měla
doma
nic
On stojí nade mnou a je v plné síle,
na víkend. Já snažím se udržet na tenkém ledě.“ n e ř e k n e .
V sobotu
„V y t á h l a
to začalo.
jsem na něj
Strašná chuť, nic u sebe, ner- nůž a chtěla jsem ho zabít…“
vozita, pocit beznaděje, najednou jí bylo všechno jedno, třes, „Dlouho jsem byla zavřená
zimnice… Musela s pravdou ve svém pokoji, nemohla jsem
ven. Přítel jí doporučil, aby šla sejít za rodiči dolů, styděla jsem
domů. Začala na něj křičet, na- se. Přemohl mě však hlad…“
dávat mu, ale on si stál za svým. Rodiče Janu přesvědčovali, aby
Pokusil se jí odvést. Křičela dál, navštívila nějakého odborníka.
dělala scény, ale nakonec stála Nejprve se bránila, ale nakonec
vyhledana prahu
„V mém nitru vládl jeho hlas,
la pomoc
svého doslepě poslouchala jsem jeho rady.
v Krizovém
mova. „On
Byla jsem Eva a on byl ten plaz,
a kontakttenkrát
co zavinil odchod ze zahrady.“

ním centru u Tomáše, zdejšího
street - workera, který jí díky
svému programu - a zejména
jejímu odhodlání - pomohl najít
cestu ze závislosti ven.
Jana je půl roku čistá, tedy nebere drogy, odešla ze školy,
odešla z Brna. Je zamilovaná
do svého přítele, který jí vlastně zachránil život. Od letošního
září je v nové škole. Všichni jí
berou a vypadá to, že bude mít
nové kamarády. „Kdybych se nezamilovala, jela bych dál… Dá se
přestat, jen se doopravdy musí
chtít,“ povzbuzuje Jana. Navíc
všem, kdo drogy chtějí zkusit,
vzkazuje: „Přemýšlejte a rozmyslete si to, dokud je čas! Ač se
jedná o malou věc, má velikou
moc a dostane každého. Nakonec i toho, kdo si myslí, že má
vše pod kontrolou.“

Foto: archiv
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Jak se neutopit v dluzích
Co byste měli vědět, než se zadlužíte a co dělat, když už dluh máte

www.obcanskeporadny.cz

Nejdříve si zadlužení rozmyslete
Nezadlužujte se kvůli věcem, které nepotřebujete. Pokud nelze vaši situaci zvládnout jinak,
zadlužte se pouze na nezbytně nutnou částku – čím méně si půjčíte, tím dříve dluh splatíte
a ušetříte. Zadlužte se pouze na to, co opravdu nutně potřebujete a co má trvalou, nebo
dlouhodobou hodnotu.
Kde se zeptat na půjčku
Nejdříve se zeptejte ve svém blízkém okolí, zda by Vám někdo nepůjčil bezúročně. Poté
nejdostupnější půjčku získáte v bance nebo pomocí tzv. rychlých půjček, které neposkytují
banky, ale společnosti specializované na půjčování peněz. V bance zpravidla trvá vyřízení
půjčky déle a je složitější, ale celkový dluh i s úroky je nižší. Trpělivost a rozvaha Vám tak
ušetří nemalé peníze. Rychlé půjčky jsou sice dostupnější, často nemusíte mít ani potvrzení od zaměstnavatele, potvrzení o příjmech a peníze získáte dříve. Téměř vždy však budete
muset platit vyšší úroky a navíc Vám tito věřitelé často půjčí, aniž by si sami byli jistí, zda
půjčku dokážete splatit.
Když žádáte o půjčku
Základní údaj pro porovnání půjčky je RPSN (roční procentuelní sazba nákladů). Čím vyšší
RPSN, tím zaplatíte vyšší úrok. Pokud je v letáku či v reklamě uvedeno např. od 9 %,
jedná se o půjčení peněz za určitých podmínek, které Vám nemusí vyhovovat. Zjistěte
si všechny náklady na půjčku – poplatek za půjčku, první a poslední splátku, nutnost
pojištění, vedení úvěrového účtu a ostatní platby spojené s půjčkou. Nechte si vypsat, co
vše budete muset zaplatit a částku sečtěte. Takto postupujte u více poskytovatelů půjček.
Ptejte se na rizika a sankce a nestyďte se půjčku nepodepsat – když se Vám podmínky
nelíbí. Pokud nakonec lepší podmínky nenajdete, dosavadní banka/společnost s Vámi
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Nejdůležitější body nejsou často ve smlouvě, ale ve smluvních podmínkách
– proto si je vždy vyžádejte.
Kdy smlouvu o půjčce/úvěru nepodepsat
Máte spočítáno, že Vás půjčka zatíží tak, že ji nebudete moc splácet nebo kvůli půjčce přestanete splácet jiné dluhy či hradit náklady na bydlení a dopravu do zaměstnání. Nepodepisujte,
pokud jste smlouvu nečetl/a, neviděl/a jste smluvní podmínky, smlouva je psána drobným
písmem, nerozumíte cizím slovům nebo pokud je podmínkou vyplnění prázdné směnky.
Pokud podepisujete souhlas k inkasu z vašeho běžného účtu, ujistěte se, že zní jen na částku
pravidelné splátky. Nezadlužujte se, pokud již ručíte za půjčku někomu, jehož ﬁnanční situaci
neznáte. Taktéž se nezadlužujte, pokud máte výdaje, které nelze odložit na dobu po splacení
půjčky. Zjistěte si sankce za opožděné splátky. Nikdy nepoužívejte neplatné nebo falšované
doklady a potvrzení. Neplatný je i dokad, který byl nahlášený jako ztracený.
Kdy smlouvu o půjčce/úvěru podepsat
Pokud máte zjištěny podmínky půjčky u více poskytovatelů, četl/a jste smlouvu i smluvní
podmínky a jste zajištěn/a proti neočekávaným výdajům.
Když už dlužíte
Pečlivě hlídejte splátkový kalendář (důležité je datum přijetí platby, ne odeslání), veškerá
potvrzení o splátkách, veškeré doklady a korespondenci si schovávejte. Pokud to není
nezbytně nutné, nemějte více dluhů a nebuďte ručitelem dalších půjček. Pokud se obáváte,
že nebudete moci uhradit jakýkoliv výdaj během Vašich splátek, okamžitě se obraťte na
příslušného věřitele (popř. pronajimatele apod.) a domluvte si s ním řešení. Pokud je ujistíte, že chcete dluhy splácet, je snazší se dohodnout na případném řešení. Pokud měníte
telefonní číslo nebo adresu, nezapomeňte na to věřitele upozornit.
Když máte problém se splácením dluhů
Nečekejte, že se situace vyřeší sama, naopak: neřešením dluhové situace se problém jen
prohlubuje. Komunikujte s věřiteli a hledejte řešení své situace. Především nezvyšujte své
dluhy, abyste uhradil/a dluhy současné. Omezte výdaje a zkuste si najít další výdělečnou
činnost (odpolední, víkendovou aj.).
Jste v dluhové pasti
Pokud Vám vznikají nové dluhy, abyste zaplatil/a dluhy předchozí, začněte svou situaci okamžitě
řešit. Své dluhy konsolidujte – zjistěte si, kolik a komu dlužíte, již si nepůjčujte a soustřeďte se
na splácení dluhů. Snižte na minimum nepotřebné výdaje (poplatky za telefon, TV, internet aj.)
a najděte si po dobu dluhové pasti další zaměstnání. Pokud je Vaše dluhová situace nezvládnutelná a kritická, lze vyhlásit za určitých podmínek tzv. osobní bankrot, který Vám pomůže se
jednou pro vždy dluhů zbavit. Osobní bankrot je však krajním řešením – musíte být ochotný/á
žít pět let při životním minimu a veškeré příjmy (včetně mimořádných příjmů – prémie, dědictví,
prodej majetku apod.) poskytnout na uhrazení dluhů. Na podmínky vyhlášení osobního bankrotu
se ptejte v občanských poradnách, jejichž seznam najdete na www.obcanskeporadny.cz
Kvalitní informace z oblasti dluhové problematiky Vám poskytnou občanské poradny
v Berouně, v Bohumíně, v Brně (v ulici Anenská), v Českých Budějovicích, v Jihlavě,
v Ostravě, v Praze 3, v Praze 12, v Rokycanech, v Rumburku, v Rychnově nad Kněžnou,
v Třebíči, ve Valašském Meziříčí a ve Varnsdorfu. Kontakty na tyto poradny naleznete na
webových stránkách: http://www.obcanskeporadny.cz/dluhy
Občanské poradenství specializované na dluhovou problematiku je podporováno ČSOB a. s.
a Poštovní spořitelnou.
PROJEKT PROTI DLUHOVÉ PASTI REALIZUJE ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN.
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