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ÚVODNÍ INFORMACE
Katalog sociálních a souvisejících služeb pro území obce s rozšířenou působností (ORP)
Český Krumlov obsahuje přehled nabídky sociálních a souvisejících služeb na území
Českokrumlovska. Naleznete v něm základní informace o jednotlivých službách, kontaktní
údaje na jejich poskytovatele, informace o časových možnostech jejich využívání apod.
Katalog je členěn do několika částí:
1) přehled služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
dostupných přímo na Českokrumlovsku (poskytovatelé sociálních služeb působící
přímo na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov – buď se sídlem v území,
nebo se sídlem mimo Českokrumlovsko, ale s působností v tomto regionu);
2) přehled souvisejících a doprovodných služeb (služby a informace, které nejsou
poskytovány dle výše uvedeného zákona, ale se sociální oblastí úzce souvisí a jsou nebo
mohou být občany z Českokrumlovska využívány);
3) vybrané služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
dostupné v okolí Českokrumlovska (vybrané sociální služby, jejichž poskytovatelé
nemají přímo sídlo či pobočku v území ORP Český Krumlov, ale občané regionu tyto
služby využívají nebo mohou využívat);
4) další služby a informace související se sociální oblastí (úřady, kontakty na důležité
instituce a organizace, další služby).
Pro více informací o sociálních službách na Českokrumlovsku navštivte také webové stránky
s přehledem všech služeb a možností jejich vyhledávání (www.socialnisluzbyck.cz), popř.
stránky konkrétních poskytovatelů sociálních, souvisejících a doprovodných služeb.
Údaje o poskytovatelích sociálních služeb uvedené v tomto materiálu jsou aktualizovány
k 30. 6. 2019 a jsou řazeny dle možností abecedně.
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SLUŽBY
POSKYTOVANÉ
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NA ČESKOKRUMLOVSKU
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Azylový dům pro matky s dětmi				
– Centrum Kamínek (Město Český Krumlov)
Poskytovatel

Město Český Krumlov

Druh služby

azylový dům pro matky s dětmi

Časová dostupnost

nepřetržitý provoz

Územní dostupnost

Českokrumlovsko, Jihočeský kraj

Cílová skupina

Sociální služba je určena pro těhotné ženy a matky
s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení. Služba je rovněž
poskytována ženám a matkám s dětmi, které se
ocitly v krizové situaci či jsou ohroženy sociálně
znevýhodněným prostředím nebo jednáním jiných
osob.

Věkové vymezení

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

Forma služby

pobytová

Kontaktní adresa

Plešivecké náměstí 75, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Telefon

380 715 286, 380 711 472, 724 374 333, 606 635 249

E-mail

dnpc@centrum.cz

Web

obcan.ckrumlov.info/docs/cz/
20170117_Centrum_Kaminek.xml

Popis služby
Posláním Domova pro matky s dětmi je pomáhat těhotným ženám a matkám
s dětmi překlenout nepříznivou sociální situaci, která je spojena se ztrátou
bydlení. Pracovníci domova poskytují v bezpečném a přátelském prostředí
individuální podporu, řád a podněty, aby se ženy a matky mohly orientovat
ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Služba pomáhá
uživatelkám poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastní schopnosti ke zvládání
potíží a nepříznivé situace. Zařízení je umístěno v obytné zástavbě, téměř
v centru města. Klientka společně s dětmi má k dispozici přidělenou bytovou
jednotku, která je standardně vybavena vlastním sociálním zařízením. V každé
bytové jednotce je kuchyňská linka, která slouží k samostatné přípravě jídla.
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Bezplatná poradna mezi paragrafy			
(ICOS Český Krumlov)
Poskytovatel

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Druh služby

odborné sociální poradenství

Časová dostupnost

pobočka v Českém Krumlově
(5. května 251, 2. patro vpravo od schodů):
Po: 8.30–12.30 (pro neobjednané klienty)
a 13.00-17.00 (pouze pro objednané klienty)
Út: 8.30–12.30 (pro neobjednané klienty)
a 13.00-17.00 (pouze pro objednané klienty)
Čt, Pá: 8.30-13.30 (pouze pro objednané klienty)
pobočka ve Větřní (Šumavská 1):
Po: 11.00–15.00 (pro neobjednané klienty)
pobočka ve Vyšším Brodě
(K Vltavě 380, přízemí pečovatelského domu):
Út (v liché týdny): 8.00–11.00 a 12.00–15.00
(pro neobjednané klienty)

Územní dostupnost

Českokrumlovsko a Kaplicko (Český Krumlov, Kaplice,
Větřní), Vyšší Brod, Trhosvinensko (Trhové Sviny,
Nové Hrady)

Cílová skupina

lidé v nepříznivé sociální situaci (tj. situaci, kdy
např. z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, nemoci
nebo zdravotního postižení nemohou lidé uspokojit
své životní potřeby), lidé pobírající sociální dávky,
nezaměstnaní, lidé ve finanční tísni, s dluhy, lidé se
zdravotním postižením, lidé ve starobním důchodu,
ženy na mateřské dovolené, ženy samoživitelky, lidé
v životní krizi a další

Věkové vymezení

bez omezení věku

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

5. května 251, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Šumavská 1, 382 11 Větřní
K Vltavě 380, 382 73 Vyšší Brod

Telefon

774 110 124, 380 727 600

E-mail

pravni.poradenstvi@krumlov.cz

Web

poradna.krumlov.cz
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Popis služby
Bezplatná poradna mezi paragrafy poskytuje základní a odborné sociální
a právní poradenství v oblastech dluhové a spotřebitelské problematiky,
rodinného, pracovního, občanského a správního práva. Poradna je bezplatná
a poskytuje poradenství převážně v těchto oblastech: občanské právo (např.
nájem a pronájem), spotřebitelská problematika; finanční, dluhová a rozpočtová
problematika (např. rodinné rozpočty, splátkové kalendáře, exekuce), „osobní
bankrot“; pracovní právo (např. pracovní smlouvy, ukončení pracovního
poměru, nárok na dovolenou; rodinné právo (např. vztahy mezi rodiči a dětmi,
úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, úprava styku rodiče s dítětem,
rozvodové a porozvodové spory); správní právo (nesprávné rozhodování úřadů,
pracovníků úřadů aj.); sociální systém – jaké existují dávky pro nízkopříjmové
rodiny a jednotlivce; lidská práva.

Domov důchodců Horní Planá
Poskytovatel

Domov důchodců Horní Planá

Druh služby

domovy pro seniory

Časová dostupnost

nepřetržitě

Územní dostupnost

Český Krumlov, Jihočeský kraj

Cílová skupina

osoby s jiným zdravotním postižením, senioři

Věkové vymezení

od 50 let

Forma služby

pobytová

Kontaktní adresa

Komenského 6, 382 26 Horní Planá

Telefon

380 738 115

E-mail

brezinova@ddhplana.cz

Web

www.ddhplana.cz

Popis služby
Domov důchodců Horní Planá poskytuje pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov též nabízí péči osobám, které
ještě nedosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, ale
z důvodu snížené soběstačnosti jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby. Domov zajišťuje poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí. Dále je poskytována ošetřovatelská péče a základní sociální
poradenství. V domově je dále pořádáno velké množství volnočasových aktivit
(např. hraní kuželek, petangue, košíková, stolní hry, čtení, cvičení pro radost,
rénink paměti a kvízy, čtení v kapli a bohoslužby, vycházky do cukrárny a jiné).
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Dům pro seniory Wágnerka (Czech one Prague)
Poskytovatel

Czech one Prague s.r.o.

Druh služby

domovy pro seniory

Časová dostupnost

nepřetržitě

Územní dostupnost

Český Krumlov, Jihočeský kraj

Cílová skupina

osoby s jiným zdravotním postižením, senioři

Věkové vymezení

starší 45 let

Forma služby

pobytová

Kontaktní adresa

Nad Nemocnicí 153, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov

Telefon

380 727 904

E-mail

info@wagnerka.cz

Web

www.wagnerka.cz

Popis služby
Posláním DS Wágnerka je poskytnout podporu a pomoc lidem s těžkou
a úplnou závislostí na pomoci jiné osoby. Tito lidé potřebují z důvodu
svého zhoršujícího se zdravotního stavu komplexní péči, která jim nemůže
být zajištěna v jejich domácím prostředí za pomoci rodiny či terénních
a ambulantních služeb. DS Wágnerka zajišťuje svým klientům celodenní
stravování formou snídaně, oběda, svačiny a večeře. Klientům s diabetickou
nebo mixovanou stravou je podávána druhá večeře. Strava je přizpůsobena
svým složením, množstvím a úpravou, věku a zdravotnímu stavu klientů
dle předem zveřejněného jídelního lístku ve vlastním kuchyňském provozu.
Čtyřpatrová budova je plně bezbariérová, příjemně a účelně vybavená. Je to
moderní stavba splňující nejvyšší normy a standardy. Klientům poskytuje pocit
bezpečí a prostoru.

Dům na půl cesty – Centrum Kamínek
(Město Český Krumlov)
Poskytovatel

Město Český Krumlov

Druh služby

domy na půl cesty

Časová dostupnost

nepřetržitý provoz

Územní dostupnost

Českokrumlovsko, Jihočeský kraj

Cílová skupina

osoby do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon
ústavní péče

Věkové vymezení

minimální věková hranice pro poskytnutí sociální
služby je 18 let
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Forma služby

pobytová

Kontaktní adresa

Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov

Telefon

380 715 286, 380 711 472, 724 374 333, 606 635 249

E-mail

dnpc@centrum.cz

Web

obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20170117_Centrum_
Kaminek.xml

Popis služby
Dům na půl cesty (dále jen DNPC) nabízí lidem ve věku 18–26 let opouštějícím
školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či jiná zařízení pro
péči o děti a mládež a osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody
nebo ochranné léčby možnost rozvíjet své znalosti, dovednosti a postoje
a připravit se tak na život v přirozeném sociálním prostředí.
Cílem služby je rozvíjet u klientů úroveň sociálních dovedností pro samostatný
život. Sociální služba je určena mladým lidem od 18 do zpravidla 26 let, kteří:
- po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, či jiná zařízení pro péči o děti a mládež,
- jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby.
Zřizovatelem domu na půl cesty je město Český Krumlov. Dům na půl cesty se
nachází na okraji města Český Krumlov ve velmi příjemném prostředí. V jeho
sousedství je autobusová zastávka, kde je přímé spojení do centra města. Klienti
mají k dispozici samostatné bytové jednotky, které jsou standardně vybaveny.
V každé bytové jednotce je kuchyňská linka, dvojvařič, el. trouba, mikrovlnná
trouba a lednička. Byt má vlastní sociální zařízení. V suterénu jsou umístěny dvě
pračky se sušičkou, které jsou pro klienty volně přístupné.

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Autoškola
(KoCeRo - komunitní centrum Rovnost)
Poskytovatel

KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s.

Druh služby

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Časová dostupnost

NZDM AUTOŠKOLA (Horní Brána 425, Český Krumlov):
Po-Čt: 12.00-17.00
Klub Kocírko (Vyšehrad 182, Český Krumlov):
Po: 12.00-17.00
Klubovna pro děti a mládež
(Rožmberská ul. 46, Větřní): Út, Čt: 13.00-18.00
Kancelář TP (Šumavská 1, Větřní): St: 13.00-15.00
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Územní dostupnost

Český Krumlov, Větřní

Cílová skupina

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny se
zaměřením na romskou populaci

Věkové vymezení

6-26 let

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

NZDM AUTOŠKOLA, Horní Brána 425, Český Krumlov
Klub Kocírko, Vyšehrad 182, Český Krumlov
Klubovna pro děti a mládež, Rožmberská ul. 46, Větřní
Prostor v kanceláři TP, Šumavská 1, Větřní

Telefon

602 433 628

E-mail

info@kocero.cz

Web

www.kocero.cz

Popis služby
Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA je poskytnout
dětem a mládeži z Českokrumlovska pomoc a podporu při řešení problémů
a poskytnout jim prostor a aktivity pro efektivní trávení volného času. Služba
usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže,
která se ocitla v nepříznivé sociální situaci. Nabízí informace, odbornou
pomoc, podporu a předcházení sociálnímu vyloučení nebo dopady sociálního
vyloučení zmírňuje. Cílem je dětem a mládeži zabezpečit: podporu pro zvládnutí
obtížných životních událostí, snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících
z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování,
zvýšení sociálních schopností a dovedností, lepší orientaci v jejich sociálním
prostředí, podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti
včetně zapojení do dění místní komunity, nezbytnou psychickou, fyzickou,
právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci
osobních aktivit. Cílem je zlepšovat kvalitu jejich života a poskytnout podmínky
k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Při práci s dětmi a mládeží se služba
zaměřuje na výchovně vzdělávací a sociálně vzdělávací programy realizované
zábavnou a zážitkovou formou.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Bouda
(Centrum pro pomoc dětem a mládeži)
Poskytovatel

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.

Druh služby

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
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Časová dostupnost

ambulantní forma: Po–Pá: 10.00-19.00
terénní forma: Po: 12.00-17.00 (Větřní - horní část
města), 17.00 -19.00 (Č. Krumlov - Starý Plešivec,
sídliště Plešivec)
Út: 17.00–19.00 (Č. Krumlov - Starý Plešivec,
sídliště Plešivec)
St: 12.00–14.00 (Č. Krumlov - centrum města,
sídliště Mír), 17.00–19.00 (Č. Krumlov - Starý Plešivec,
sídliště Plešivec)
Čt: 17.00–19.00 (Č. Krumlov - sídliště Za Nádražím)
Pá: 17.00–19.00 (Č. Krumlov - sídliště Za Nádražím)

Územní dostupnost

Český Krumlov, Větřní

Cílová skupina

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy; osoby v krizi; osoby
žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy; etnické menšiny

Věkové vymezení

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)

Forma služby

ambulantní, terénní

Kontaktní adresa

T.G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov

Telefon

734 443 923

E-mail

bouda@cpdm.cz, cpdm@cpdm.cz

Web

bouda.cpdm.cz

Popis služby
Posláním NZDM Bouda je prostřednictvím nízkoprahových služeb, aktivního
využití volného času a edukačních aktivit, usilovat o pozitivní změnu a sociální
začlenění dětí a mládeže, která se ocitla v nepříznivé nebo jinak náročné
životní situaci. Služba je určená rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži,
která je ohrožena sociálně-patologickými jevy nebo má vyhraněný životní styl
neakceptovaný většinovou společnosti. Základním prostředkem pro navázání
kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit
kvalitu života dětí a mládeže z cílové skupiny předcházením a snížením
sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit
jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby
v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se
poskytuje bezúplatně. Mezi „nadstavbové aktivity“ pak patří multikulturní,
hudební či filmové festivaly, výtvarné projekty a další programy.
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Odborné sociální poradenství 			
(Jihočeské centrum pro zdravotně postižené
a seniory, pracoviště Český Krumlov)
Poskytovatel

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

Druh služby

odborné sociální poradenství

Časová dostupnost

Po, St: 7.30-11.30, 12.00-16.30, Čt, Pá: 7.30-12.00
Půjčování kompenzačních pomůcek probíhá
individuálně na základě předchozí telefonické nebo
osobní domluvy.

Územní dostupnost

Český Krumlov

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením; osoby, které o osoby
se zdravotním postižením pečují

Věkové vymezení

od 19 let

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Za Tiskárnou 588, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

Telefon

602 177 402, 380 711 764

E-mail

ceskykrumlov@jczps.cz

Web

jczps.webnode.cz

Popis služby
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. - pracoviště
Český Krumlov je součástí celokrajské organizace s působností pro území
Českokrumlovska. Mezi poskytované služby patří základní a odborné sociální
poradenství, půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, osobní
asistence, konzultace k odstraňování komunikačních, architektonických
a dopravních bariér, aktivizační služby a činnosti, prodej drobných
kompenzačních pomůcek, publikací atd.

Odborné sociální poradenství 				
(THEIA - krizové centrum)
Poskytovatel

THEIA - krizové centrum o.p.s.

Druh služby

odborné sociální poradenství

Časová dostupnost

každé druhé úterý v měsíci: 9.00-13.00

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

oběti trestné činnosti, osoby v krizi
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Věkové vymezení

bez omezení věku

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Kaplická 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

Telefon

777 232 421

E-mail

info@theia.cz

Web

www.theia.cz

Popis služby
V rámci odborného sociálního poradenství je poskytována služba dluhové
poradny a pomoc obětem trestných činů. Zájemcům o službu je nabízeno
zejména poradenství související s otázkami v následujících oblastech: finanční
a rozpočtová problematika, dluhové poradenství a oddlužení, rodina a
mezilidské vztahy, sociální pomoc, diskriminace a porušování lidských práv,
majetkoprávní vztahy a pracovně právní vztahy. Organizace je akreditována
Ministerstvem spravedlnosti ČR pro poskytování právních informací obětem
trestné činnosti.

Odlehčovací služba (Sociální služby SOVY)
Poskytovatel

Sociální služby SOVY, o.p.s.

Druh služby

odlehčovací služba

Časová dostupnost

pobytová: nepřetržitý provoz

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

senioři (senioři jsou cílovou skupinou u pobytové
i ambulantní formy této sociální služby), osoby
s tělesným postižením (pouze pro ambulantní formu
této služby)

Věkové vymezení

mladí dospělí (19 – 26 let)

ambulantní: Po-Pá: 7.00-18.00

dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
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Forma služby

pobytová, ambulantní

Kontaktní adresa

Za Soudem 490, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Telefon

383 134 445, 380 712 370

E-mail

info@sovyck.cz

Web

www.sovyck.cz

Popis služby
Odlehčovací služba je poskytována v ambulantní a pobytové formě osobám,
které vyžadují péči druhé fyzické osoby a je o ně jinak pečováno v domácím
prostředí. Cílem služby je ulehčit rodině situaci, pomoci překlenout problémy
v bytové situaci klienta - období potřebné k umístění klienta do jiného
sociálního zařízení, poskytnout úlevu rodinným příslušníkům v péči o klienta
a možnost načerpat nové síly. Služba je poskytována na adrese Za Soudem 490,
v budově bývalého domu s pečovatelskou službou v Č. Krumlově. Pobytová
odlehčovací služba (Domovinka) je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně
nebo jako denní pobyt individuálně podle potřeb uživatele. K dispozici je
v současné době 14 pokojů s celkovým počtem 25 lůžek. Z toho je 9 pokojů
jednolůžkových a 8 pokojů dvoulůžkových. Každý pokoj je vybaven moderním
nábytkem, polohovacími elektrickými lůžky, lednicí, televizí, mikrovlnou troubou
a rádiem. K užívání klientům slouží i nově zrekonstruované prostory – kuchyňka,
bezbariérová koupelna a hygienické centrum. Uživatelé mohou využívat
společenské prostory k posezení, k setkání s přáteli, rodinou a svými blízkými.
Dle potřeby je možné zapůjčit kompenzační pomůcky (WC židle, invalidní vozík,
chodítko atd.).

Osobní asistence (ICOS Český Krumlov)
Poskytovatel

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Druh služby

osobní asistence

Časová dostupnost

Po-Ne: 7.00-19.00

Územní dostupnost

Českokrumlovsko, Kaplicko

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením, senioři

Věkové vymezení

bez omezení věku

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

Kancelář služby: Urbinská 187, 381 01 Český Krumlov

Telefon

773 587 758

E-mail

asistence@krumlov.cz

Web

asistence.krumlov.cz

Popis služby
Osobní asistence je terénní služba určená lidem se zdravotním postižením
a seniorům. Jejím posláním je pomáhat uživateli při činnostech, které nemůže
vykonávat samostatně, rozvíjet jeho schopnosti a samostatnost a umožnit
mu tak naplnit jeho životní potřeby, a tím žít plnohodnotným způsobem
života v přirozeném prostředí. Cílem služby osobní asistence je především
podpora a aktivizace uživatelů tak, aby mohli žít ve svém přirozeném domácím
prostředí a nemuseli využívat pobytových služeb. Služba osobní asistence nabízí
individuální přístup s cílem zajistit co nejdelší možnost setrvání v domácím
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prostředí, a to nejen z důvodů většinou plných kapacit v pobytových službách,
ale především z pohledu lepší psychiky seniorů a osob se zdravotním
postižením, která je úzce spjata s fyzickým stavem člověka.

Pečovatelská služba (Obec Brloh)
Poskytovatel

Obec Brloh

Druh služby

pečovatelská služba

Časová dostupnost

Po: 6.00-16.00, Út-Čt: 6.00 - 14.00, Pá: 6.00-12.00

Územní dostupnost

obec Brloh

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením, senioři

Věkové vymezení

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

Brloh 17, 382 06 Brloh (Dům s pečovatelskou)

Telefon

607 185 570

E-mail

dps@obecbrloh.cz

Web

www.obecbrloh.cz

Popis služby
Cílem pečovatelské služby v obci Brloh je pomáhat a podporovat seniory
a zdravotně postižené občany obce Brloh v rozvoji dle jejich možností,
schopností a soběstačnosti. Snahou je umožnit seniorům a osobám se
zdravotním postižením vést v maximální možné míře obvyklý způsob života
v jejich přirozeném prostředí, tedy tam, kde žijí a jsou obklopeni svými blízkými
a známými. V obci je dům s pečovatelskou službou o kapacitě 17 bytů.

Pečovatelská služba (Město Horní Planá)
Poskytovatel

16

Město Horní Planá

Druh služby

pečovatelská služba

Časová dostupnost

Po-Pá: 7.00-15.30

Územní dostupnost

celé území města Horní Planá

Cílová skupina

rodiny, kterým se narodily současně 3 nebo více
dětí a to do 4 let věku; senioři, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení

Věkové vymezení

děti do 4 let (při narození 3 nebo více dětí současně),
osoby od 65 let

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

Sídliště Míru 350, 382 26 Horní Planá

Telefon

731 435 179, 380 724 416 (sociální odbor města)

E-mail

socialni@horniplana.cz

Web

www.horniplana.cz

Popis služby
Obsahem služby je zajištění pečovatelské služby pro území města. Ve městě
je k dispozici domov s pečovatelskou službou s kapacitou 13 bytů. Cílem
pečovatelské služby je zajistit klidné a spokojené stáří, podpořit a pomoc
uživatelům v setrvání v jejich domovech a v zachovávání vazby na jejich
přirozené prostředí, v maximální míře zachovat dosavadní způsob života
uživatelů, zvýšit jeho kvalitu a soběstačnost, nepřetrhávat vazby s rodinou
a přáteli a co nejvíce oddálit nutnost ústavní péče.

Pečovatelská služba (Městys Křemže)
Poskytovatel

Městys Křemže

Druh služby

pečovatelská služba

Časová dostupnost

Po-Pá: 7.00-15.30

Územní dostupnost

správní území městysu Křemže a jeho spádové území

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením, senioři

Věkové vymezení

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

Náměstí 11 (Dům s peč. službou Křemže),
382 03 Křemže

Telefon

380 741 193

E-mail

dpskremze@centrum.cz, tajemnik@kremze.cz

Web

www.dpskremze.estranky.cz, www.kremze.cz

Popis služby
Pečovatelská služba je poskytována v domě s pečovatelskou službou s
kapacitou 20 bytů. Služba je poskytovaná občanům, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení. Jejich situace tedy vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby ve Křemži. Cílem
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pečovatelské služby je pomáhat a podporovat seniory a zdravotně postižené
občany Křemže v rozvoji dle jejich možností, schopností a soběstačnosti. Cílem
je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům vést v maximální možné
míře obvyklý způsob života v jejich přirozeném prostředí, tedy tam, kde žijí
a jsou obklopeni svými blízkými a známými.

Pečovatelská služba (obec Loučovice)
Poskytovatel

Obec Loučovice

Druh služby

pečovatelská služba

Časová dostupnost

Po-Pá: 6.00-14.30

Územní dostupnost

obec Loučovice, obec Lipno nad Vltavou

Cílová skupina

senioři

Věkové vymezení

mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

Loučovice 60, 382 76 Loučovice

Telefon

380 748 161, 724 763 432 (kancelář pečovatelské
služby)

E-mail

pecovatelky@loucovice.info

Web

www.loucovice.info

Popis služby
Pečovatelská služba poskytuje služby osobám, které jsou vzhledem ke svému
věku, zdravotnímu postižení či chronickému onemocnění částečně či plně
závislé na pomoci druhé osoby (mají sníženou míru soběstačnosti), aby mohly
co nejdéle setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí. Tato pomoc
směřuje k obyvatelům obce Loučovice a obyvatelům obce Lipno nad Vltavou.
Služba je plánovaná individuálně a je poskytována taková míra podpory,
která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti klienta a snižuje
závislost na poskytované službě. Služba je poskytována převážně v domácnosti
klienta (např. dovoz stravy, úklidy apod.). Pečovatelské služby jsou upraveny
smlouvou mezi poskytovatelem sociální služby a klientem, přičemž četnost
a rozsah služeb je sjednán s klientem individuálně, dle jeho aktuálních potřeb.
V současné době se pečovatelská služba zaměřuje na zajištění zejména
následujících činností: pomoc při poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy (dovoz nebo donáška stravy), pomoc při zajištění chodu domácnosti
(běžný a velký úklid, údržba domácnosti, nákupy, pochůzky - lékař, banka,
pošta), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Od května 2018
funguje v Loučovicích i Senior klub.
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Pečovatelská služba (Město Větřní)
Poskytovatel

Město Větřní

Druh služby

pečovatelská služba

Časová dostupnost

Po-Pá: 7.00-15.30

Územní dostupnost

správní území města Větřní a obce Bohdalovice

Cílová skupina

osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním
postižením, senioři

Věkové vymezení

mladí dospělí (18 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

Na Žofíně 191, 382 11 Větřní

Telefon

380 731 544, 602 561 700

E-mail

matrika@mestovetrni.cz

Web

www.mestovetrni.cz

Popis služby
Pečovatelská služba je poskytována v domech s pečovatelskou službou
(K bazénu č.p. 213 – kapacita 15 bytů a Na Žofíně č.p. 214 – kapacita 23 bytů)
a dále v místních částech města Větřní a obce Bohdalovice. Pečovatelská služba
je poskytována osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba jim pomáhá
setrvat rovnocennými členy společnosti a využívat jejich přirozených zdrojů
a prostředí, žít důstojně a nezávisle, v kontaktu s ostatními lidmi a v jejich
přirozeném sociálním prostředí.

Pečovatelská služba (Město Vyšší Brod)
Poskytovatel

Město Vyšší Brod

Druh služby

pečovatelská služba

Časová dostupnost

Po-Pá: 7.00-15.30

Územní dostupnost

města Vyšší Brod, město Rožmberk nad Vltavou, obec
Malšín, obec Horní Dvořiště

Cílová skupina

osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním
postižením, senioři
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Věkové vymezení

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)

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

K Vltavě 380 (dům s pečovatelskou službou),
382 73 Vyšší Brod

Telefon

380 746 613, 723 063 949

E-mail

socialni.odbor@mestovyssibrod.cz

Web

www.mestovyssibrod.cz/pecovatelska-sluzba_36.html

Popis služby
Pečovatelská služba je poskytována v terénu města Vyšší Brod (Hrudkov,
Těchoraz, Studánky, Lachovice, Dolní Jílovice, Drkolná), města Rožmberk nad
Vltavou (Horní Jílovice, Přízeř), obce Malšín (Ostrov) a obce Horní Dvořiště
(Český Heršlák) a v domě s pečovatelskou službou (K Vltavě 380, Vyšší Brod
– kapacita 21 bytů). Obsahem pečovatelské služby je mimo jiné pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti
a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Pečovatelská služba (Sociální služby SOVY)
Poskytovatel

Sociální služby SOVY, o.p.s.

Druh služby

pečovatelská služba

Časová dostupnost

Po-Pá: 7.00-19.00 (město Český Krumlov);
7.00-15.30 (okolní obce)
So-Ne: 7.00-19.00 (město Český Krumlov)
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Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním
postižením, rodiny s dítětem/dětmi (maximálně
do 4 let věku dítěte), senioři

Věkové vymezení

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

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

Vyšehradská 260, Nádražní Předměstí,
381 01 Český Krumlov

Telefon

383 134 445, 380 716 342

E-mail

info@sovyck.cz

Web

www.sovyck.cz

Popis služby
Posláním pečovatelské služby je poskytovat klientovi podporu umožňující
zachování samostatného způsobu života v přirozeném domácím prostředí
a pomoci tak s řešením nepříznivé sociální situace. Hlavním cílem organizace
Sociální služby SOVY, o.p.s. je vytvořit podmínky pro soustředění služeb jako
komplexního centra k zajišťování sociálních služeb seniorům a osobám se
zdravotním postižením v Českém Krumlově a na Českokrumlovsku. Sociální
služby SOVY o.p.s. spravují dům s pečovatelskou službou (DPS) ve městě Český
Krumlov v ulici Vyšehradská 260. Dalšími poskytovanými službami kromě
pečovatelské služby jsou telekontaktní tísňová péče, odlehčovací služba,
půjčovna kompenzačních pomůcek, aktivizační činnost a Senior klub.

Podpora dětí a rodin v ohrožení – sociálně
aktivizační služby (ICOS Český Krumlov)
Poskytovatel

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Druh služby

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Časová dostupnost

ambulantní forma: St: 8.00-15.00

Územní dostupnost

Českokrumlovsko, Jihočeský kraj

Cílová skupina

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi

Věkové vymezení

bez omezení věku

terénní forma: Po, Út: 9.00-17.00, Čt: 8.00-15.00

Forma služby

ambulantní, terénní

Kontaktní adresa

Urbinská 184, Domoradice, 381 01 Český Krumlov

Telefon

733 737 853

E-mail

podporarodin@krumlov.cz

Web

podporarodin.krumlov.cz

Popis služby
Cílem služby je poskytovat podporu a odbornou pomoc rodinám, efektivně řešit
náročné či problémové životní situace tak, aby mohla rodina plnit své základní
funkce a nebyl ohrožen vývoj dětí. Služba nabízí široké spektrum činností,
které tvoří ucelený komplex: poradenství (individuální, psychologické, rodinné
- včetně terapie, právní), terénní práci přímo v rodinách, asistované kontakty
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a předávání, mediaci a další. Posláním sociální služby je poskytovat podporu
a pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi v ORP Český Krumlov a ORP Kaplice.
Jedná se o rodiny, které nejsou schopny samy bez pomoci zvládat náročné
a nepříznivé sociální situace, v jejichž důsledku hrozí ohrožení dítěte. Služba
směřuje ke stabilizaci rodiny jako funkčního celku, který vytváří bezpečné
zázemí pro vývoj dětí, podporuje rodiny v samostatnosti, rozvoji a posílení
kompetencí ve zvládání obtížných životních situací. S uživateli je pracováno
nejčastěji v jejich přirozeném prostředí – v terénu či doma.

Průvodcovské a předčitatelské služby 		
(Česká maltézská pomoc)
Poskytovatel

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

Druh služby

průvodcovské a předčitatelské služby

Časová dostupnost

Po-Pá: 6.00-16.00

Územní dostupnost

trasa C: Český Krumlov, České Budějovice

trasa D2: Kaplice, Kaplice-nádraží, Mojné, České Budějovice
Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním,
senioři

Věkové vymezení

bez omezení věku

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

Na Sadech 2035/19, České Budějovice 3, 370 01 České
Budějovice 1

Telefon

387 312 898, 602 469 466

E-mail

cmpcb@cmpcb.cz

Web

www.cmpcb.cz

Popis služby
Cílem služby je podporovat rodiny pečující o děti, mládež a osoby s postižením.
Obsahem je doprovození dětí, mládeže a ostatních osob s postižením
do speciálních škol a zařízení v Českých Budějovicích formou svozu z okolních
měst a obcí (zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím).
Tato činnost probíhá pravidelně od pondělí do pátku po dobu školního roku
na základě individuálního plánu uživatele a podle časového harmonogramu
- ranní svoz od 6 do 9 hodin, pro odpolední svoz od 13 do 16 hodin.
Poskytovatelem je zajišťována rovněž zdravotnická a humanitární pomoc
a psychosociální pomoc.
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Sociálně terapeutická dílna (FOKUS)
Poskytovatel

FOKUS České Budějovice, z.ú.

Druh služby

sociálně terapeutické dílny

Časová dostupnost

Út-Čt: 7.30-12.00

Územní dostupnost

Český Krumlov

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové vymezení

od 18 let

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Nad Nemocnicí 424, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov

Telefon

383 136 220, 732 126 340

E-mail

std@fokus-cb.cz, s.kolarova@fokus-cb.cz

Web

www.fokus-cb.cz

Popis služby
Jedná se o bezplatnou službu určenou pro lidi s duševním onemocněním
(především schizofrenie a afektivní poruchy) starším 18 let, kteří hledají
pravidelnou pracovní aktivitu v Českých Budějovicích, Českém Krumlově
a okolí. Podstatou služby je pomoc při nácviku, posilování a rozvoji
pracovních a sociálních dovedností a návyků v pracovně-terapeutických
programech. Služba dále zahrnuje podporu navazování mezilidských kontaktů
a strukturování denní činnosti nebo trénink zvládání pravidelného docházení
do dílny před nástupem do zaměstnání. Přístup do zařízení pro osoby
s omezenou hybností, které patří do cílové skupiny, je limitován bariérovostí
budovy.

Sociální lůžka (Nemocnice Český Krumlov)
Poskytovatel

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Druh služby

sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče

Časová dostupnost

nepřetržitý provoz

Územní dostupnost

celá ČR

Cílová skupina

osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným
zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením,
osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním
postižením, senioři

Věkové vymezení

od 50 let

Forma služby

pobytová
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Kontaktní adresa

Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

Telefon

380 761 419

E-mail

gloserova@nemck.cz

Web

www.nemck.cz

Popis služby
Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální
služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické
osoby. Z tohoto důvodu nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení
ústavní péče. Na sociálním lůžku zůstávají do doby, než jim je zabezpečena
pomoc osobou blízkou či jinou fyzickou osobou, nebo je zajištěno poskytování
terénních, ambulantních anebo pobytových sociálních služeb.

Sociální rehabilitace (FOKUS)
Poskytovatel

FOKUS České Budějovice, z.ú.

Druh služby

sociální rehabilitace

Časová dostupnost

ambulantní forma: Po-Út: 7.30-16.00
(pouze Č. Budějovice), Pá: 7.30-15.00
(pouze Č. Budějovice), St-Čt: 7.30-12.00

Územní dostupnost

Český Krumlov

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové vymezení

od 16 let

Forma služby

ambulantní, terénní

Kontaktní adresa

Nad Nemocnicí 424, Horní Brána,
381 01 Český Krumlov

Telefon

383 136 220, 732 126 340

E-mail

kot@fokus-cb.cz, s.kolarova@fokus-cb.cz

Web

www.fokus-cb.cz

terénní forma: Po-Pá: 7.30-16.00

Popis služby
Posláním sociální rehabilitace je podpora lidí s duševním onemocněním při
zvládání jejich životní situace, při nalézání možných cest pro uplatnění se ve
společnosti a pomoci jim udržet a rozvíjet kvalitu života podle individuálních
potřeb a možností. Službu sociální rehabilitace je možné využívat v prostorách
sdružení v Českých Budějovicích a ve středisku Český Krumlov nebo na základě
individuální dohody v místě bydliště klienta. Služby jsou určeny lidem
s duševním onemocněním (především schizofrenie, afektivní poruchy) starším
16 let, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci, cítí
se osamoceni, mají potíže se zvládáním nároků, které na ně klade jejich situace,
chtějí smysluplně naplnit svůj volný čas.
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Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice
(Centrum pro pomoc dětem a mládeži)
Poskytovatel

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.

Druh služby

terénní programy

Časová dostupnost

Po, Út, St, Pá: 11.00-18.00, Čt: 11.00-13.00

Územní dostupnost

Českokrumlovsko, Kaplicko

Cílová skupina

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

Věkové vymezení

bez omezení věku

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

T. G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov

Telefon

736 634 126, 380 712 427

E-mail

kcentrum@icmck.cz

Web

kcentrum.cpdm.cz

Popis služby
Kontaktní centrum pro drogovou závislost v Českém Krumlově, vzniklo v roce
1999. V roce 2003 se změnilo na projekt „Streetwork pro města Český Krumlov
a Kaplice“. Služba pracuje v oblasti celého českokrumlovského regionu
s mládeží a dospělými, kteří přicházejí nebo přišli do kontaktu s návykovou
látkou jakéhokoli charakteru, ať jako prvokonzumenti, experimentátoři
nebo osoby na droze již závislé. Dalšími skupinami jsou rodiče, přátelé nebo
vrstevníci těchto osob. Terénní program Streetwork probíhá ve všech dříve
zavedených lokalitách (ve městech Český Krumlov, Kaplice a obci Větřní).
Od roku 2008 pak byl rozšířen do lokalit v oblasti Lipenské nádrže (spádový
region Českého Krumlova), které jsou tvořeny městy Horní Planou, Loučovicemi,
Frymburkem a Vyšším Brodem a také některými příhraničními lokalitami (Dolní
a Horní Dvořiště, Studánky).

Terénní programy ZMĚNA 			
(KoCeRo - komunitní centrum Rovnost)
Poskytovatel

KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s.

Druh služby

terénní programy

Časová dostupnost

Po-Čt: 9.00-16.00
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Územní dostupnost

Českokrumlovsko (Český Krumlov, Větřní)

Cílová skupina

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
etnické menšiny se zaměřením na romskou populaci

Věkové vymezení

bez omezení věku

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

Hřbitovní 425, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

Telefon

602 433 628

E-mail

info@kocero.cz

Web

www.kocero.cz

Popis služby
Posláním služby Terénní programy ZMĚNA je předcházení nebo zmírňování
dopadů sociálního vyloučení a poskytování sociální pomoci a poradenství
jednotlivcům, rodinám a romské komunitě na území ORP Český Krumlov,
kteří se ocitli v krizové nebo nepříznivé sociální situaci. Služba je poskytována
v přirozeném prostředí uživatelů, zahrnuje vyhledávání jednotlivců a rodin,
které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených, rozvoj
sociálních znalostí, dovedností a kompetencí klientů, snižování sociálních
a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, zabezpečení
potřebných informací (pro lepší orientaci v jejich sociálním prostředí a pro
řešení nepříznivých životních situací) vedoucí ke zlepšení jejich životních
podmínek, zabezpečení pomoci a psychické podpory při řešení jejich aktuálního
problému. Dále služba zahrnuje rozvoj spolupráce se subjekty, které mohou
přispět k řešení problému klientů, a realizaci a rozvoj komunitní práce
prostřednictvím komunitních projektů.

Tísňová péče (Sociální služby SOVY)
Poskytovatel

Sociální služby SOVY, o.p.s.

Druh služby

tísňová péče

Časová dostupnost

nepřetržitě

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním
postižením, senioři

Věkové vymezení

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Forma služby
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terénní

Kontaktní adresa

Vyšehradská 260, Nádražní Předměstí,
381 01 Český Krumlov

Telefon

380 712 067, 383 134 445

E-mail

info@sovyck.cz

Web

www.sovyck.cz

Popis služby
Tísňová péče je poskytovaná 24 hodin denně. Služba představuje komplex
služeb pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace zprostředkované
přes pevnou telefonní linku a mobilní linku. Bezdrátové tlačítko umožňuje
z jakéhokoli místa v bytě spojení s centrálním dispečinkem, který zajistí
okamžitou pomoc. Automatický systém tísňového volání poskytuje
nepřetržitou, dlouhodobou a odbornou pomoc lidem, kteří jsou trvale
či přechodně znevýhodněni v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení nebo
zdravotních obtíží a sociální osamělosti.
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SOUVISEJÍCÍ
A DOPROVODNÉ		
SLUŽBY
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Adiktologická ambulance a Lékařská
ambulance pro návykové nemoci
(Psychiatrická léčebna Červený Dvůr)
Poskytovatel

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Druh služby

adiktologická ambulance a lékařská ambulance
pro návykové nemoci

Časová dostupnost

Adiktologická ambulance: Po: 13.00-16.00,
Čt: 14.00-17.00
Lékařská ambulance pro návykové nemoci:
Út, St: 13.00-16.00, Čt: 14.00-17.00

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostmi, osoby v krizi

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Červený Dvůr 1, 381 01 Český Krumlov

Telefon

380 309 139

E-mail

debnar@cervenydvur.cz

Web

cervenydvur.cz

Popis služby
Cílem služby je nabídnout lidem možnost ambulantního doléčování i nabídnout
specializovanou léčbu těm, kteří nepotřebují léčbu ústavní (či ji z různých
důvodů nemohou absolvovat). Primárně je zařízení určeno pro poskytování
střednědobé a dlouhodobé ústavní léčby závislostí na alkoholu, drogách
a hracích automatech.

Agentura domácí zdravotní péče 			
(Klára Serafínová)
Poskytovatel

Mgr. Klára Serafínová

Druh služby

domácí zdravotní péče

Časová dostupnost

nepřetržitě

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

osoby v nepříznivé zdravotní či sociální situaci

Věkové vymezení

-

Forma služby

terénní
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Kontaktní adresa

Fantova 25, 382 41 Kaplice

Telefon

608 961 966, 728 045 932

E-mail

serafinova.klara@seznam.cz

Web

-

Popis služby
Poskytování služeb klientům, kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní či sociální
situaci. Tuto zdravotní péči může klientovi předepsat ošetřující lékař nebo
specialista v nemocnici, kde byl pacient léčen a odkud je propuštěn. Domácí
zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou – pokud ji předepisuje
propouštěcí lékař v nemocnici tak maximálně v rozsahu 14 dnů, dále ji může
prodloužit praktický lékař dle potřeby. Ke klientovi dochází graduovaná
zdravotní sestra, která v domácím prostředí může poskytnout zdravotní péči
v tomto rozsahu: sledování životních funkcí (tlak, puls, dech, teplota), péče
o ležící klienty (jejich hygienu, vylučování, převazy a ošetření pooperačních ran),
aplikace léčebných kůr, aplikace injekcí, ošetření a prevence proleženin, infuzní
terapie, odběry krve a biologického materiálu, základní rehabilitační výkony,
podávání léků, ošetření permanentních katetrů, stomií a tracheálních kanyl,
hodnocení duševního stavu klienta a úrovně jeho orientace v prostoru a čase.

Ambulance klinické psychologie 			
(Mgr. Petra Feglerová)
Poskytovatel

Mgr. Petra Feglerová

Druh služby

klinická psychologie

Časová dostupnost

Po, St: 8.00-12.00, 12.30-15.00
Út: 8.00-12.00 a 12.30-17.00
Čt: 8.00-12.00 a 12.30-18.00
Pá: 8.00-12.00
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Územní dostupnost

Český Krumlov

Cílová skupina

osoby s duševním onemocněním, osoby v krizi, osoby
s potřebou terapeutické či diagnostické psychologické
péče

Věkové vymezení

od 15 let

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

T. G. Masaryka 212, 381 01 Český Krumlov

Telefon

380 712 244

E-mail

feglerova@seznam.cz

Web

-

Popis služby
Ambulance klinické psychologie nabízí psychologickou diagnostiku, individuální
psychoterapii a krizovou intervenci. Nabízí zpracování individuálních plánů
péče, kdy se klienti podílejí na formulaci svých léčebných cílů, při péči o klienty
systematicky spolupracuje ambulance s jinými poskytovateli služeb a dále
poskytují pracovníci ambulance reference na jiné doplňkové služby. Služby jsou
určeny osobám dlouhodobě duševně nemocným, osobám v krizi, dospělým
a mládeži od 15 let s potřebou terapeutické či diagnostické psychologické
péče. Dále jsou služby poskytovány osobám se zdravotním postižením, duševní
nemocí, ale i normální populaci osob, které se momentálně nacházejí v krizi.
Služby jsou poskytovány psychologem s atestací.

Bezplatná insolvenční poradna 		
(Městský úřad Český Krumlov)
Poskytovatel

Městský úřad Český Krumlov

Druh služby

bezplatná insolvenční poradna

Časová dostupnost

první čtvrtek v měsíci:14.00-16.00

Územní dostupnost

Českokrumlovsko, Kaplicko

Cílová skupina

osoby v krizi

Věkové vymezení

bez omezení věku

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

Telefon

380 766 423, 380 766 400

E-mail

petra.varinska@mu.ckrumlov.cz

Web

obcan.ckrumlov.info

Popis služby
Bezplatná insolvenční poradna vznikla na základě společného sociálně právního
projektu, jehož partnery jsou vedle Jihočeského kraje i Krajský soud v Českých
Budějovicích, Česká advokátní komora, Spolek insolvenčních správců v Českých
Budějovicích a Probační a mediační služba ČR. Cílem je ochrana dlužníků před
nedůvěryhodnými subjekty nabízejícími nekvalifikované a předražené služby
v této komplikované oblasti života společnosti. S sebou je nutné vzít listiny
dokládající majetkové a sociální poměry, tj. majetek (mimo běžné vybavení
domácnosti), dluhy, příjmy za poslední tři roky, osobní stav a vyživovací
povinnost a další rozhodnutí, rozsudky, smlouvy, výzvy a písemnosti. V případě
zájmu je možné se objednat na konkrétní čas na Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Český Krumlov.
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Bydlení pro občany v dočasné bytové tísni
(Městský úřad Český Krumlov)
Poskytovatel

Městský úřad Český Krumlov

Druh služby

bydlení pro občany v dočasné bytové tísni

Časová dostupnost

nepřetržitě

Územní dostupnost

Český Krumlov

Cílová skupina

osoby v krizi

Věkové vymezení

bez omezení věku

Forma služby

pobytová

Kontaktní adresa

Za Tavírnou 108, 381 01 Český Krumlov

Telefon

380 766 400

E-mail

ingrid.pechova@mu.ckrumlov.cz

Web

www.ckrumlov.cz/obcan

Popis služby
Dočasné, krátkodobé ubytování ve vybaveném dvoulůžkovém bytu Za Tavírnou
č.p. 108. Ubytování je určeno pro osoby, které mají okamžitou potřebu
dočasného ubytování (např. osoby vracející se z výkonu trestu, osoby, které
přišly náhle o ubytování, osoby vystavené domácímu násilí, apod.) s trvalým
pobytem v Českém Krumlově. Pro bydlení jsou k dispozici 2 lůžka.

Dětská psychiatrie (MUDr. Kamila Janovská)
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Poskytovatel

MUDr. Kamila Janovská

Druh služby

dětská psychiatrie

Časová dostupnost

dle domluvy (je možno objednat se i bez doporučení
praktického lékaře)

Územní dostupnost

Český Krumlov

Cílová skupina

osoby mentálně handicapované, dlouhodobě
duševně nemocné, rodiny s dětmi, děti a mládež
ohrožené delikvencí (duševní poruchy a nemoci dětí
a mládeže), osoby v krizi

Věkové vymezení

do 19 let

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

T. G. Masaryka 212, 381 01 Český Krumlov

Telefon

604 238 488

E-mail a web

-

Popis služby
Dětská psychiatrie je určena pro osoby mentálně handicapované, dlouhodobě
duševně nemocné, rodiny s dětmi, děti a mládež ohrožené delikvencí, osoby
v krizi, duševní poruchy a nemoci dětí a mládeže do 19 let věku. Zahrnuje
individuální plány péče, spolupráci s rodinou klienta, systematickou péči
o klienty, společné plány péče s jinými poskytovateli služeb, předání referencí
na jiné doplňkové služby.

Dobrovolnické centrum Český Krumlov 		
(ICOS Český Krumlov)
Poskytovatel

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Druh služby

dobrovolnické centrum

Časová dostupnost

Po, Čt: 15.00-16.30 (zájemci si mohou domluvit
schůzku i v jiném termínu)

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

děti, mládež, rodiny; senioři; osoby se zdravotním
postižením; osoby v krizi

Věkové vymezení

starší 15 let

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

5. května 251, 381 01 Český Krumlov

Telefon

774 719 767, 380 712 202

E-mail

dobrovolnictvi@krumlov.cz, icos@krumlov.cz

Web

www.icos.krumlov.cz

Popis služby
Dobrovolnické centrum podporuje rozvoj dobrovolnictví, pomáhá zájemců
o dobrovolnictví, dobrovolníkům i organizacím s cílem zajistit potřebné
dobrovolnické programy v regionu Českokrumlovska. Dobrovolnické centrum
realizuje a zaštiťuje dobrovolnické programy ve spolupracujících organizacích
(např. domovy pro seniory, středisko výchovné péče, Centrum pro pomoc
dětem a mládeži atd.) a rozvíjí vlastní programy (např. Informační centrum
pro seniory, programy v rodinném centru) zaměřené zejména na podporu
dětí, mládeže, zdravotně postižených, seniorů a další. Dobrovolnická činnost
může spočívat například ve zpestřování času klientům domovů pro seniory
či například v aktivním trávení času s klienty střediska výchovné péče. Nabídka
dobrovolnických příležitostí je bohatá, vybrat si může kdokoliv starší patnácti
let, s čistým trestním rejstříkem a se zájmem o dobrovolnictví.
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Drobná pomoc v domácnosti 				
(Farní charita Český Krumlov)
Poskytovatel

Farní charita Český Krumlov

Druh služby

drobná pomoc v domácnosti

Časová dostupnost

Po-Pá: 15.00-16.30

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením

Věkové vymezení

bez omezení věku

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

Kostelní 163, 381 01 Český Krumlov

Telefon

737 079 595

E-mail

elinka.vyhlid@seznam.cz

Web

www.charita.cz

Popis služby
Dobrovolná pracovnice poskytuje pomoc zejména starším osobám, ale i jiným
občanům v sociální tísni. Pracovnice pomáhá zájemcům s drobnými službami
v domácnosti - nákupy, osobní asistence apod.

Informační centrum pro seniory Český Krumlov
(ICOS Český Krumlov)
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Poskytovatel

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Druh služby

informační centrum pro seniory

Časová dostupnost

Út: 9.00-11.00, Čt: 14.00-16.00

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

5. května 251, 381 01 Český Krumlov

Telefon

608 866 388

E-mail

infosenior@krumlov.cz, icos@krumlov.cz

Web

www.icos.krumlov.cz

Popis služby
Informační centrum pro seniory ve městě Český Krumlov funguje již od roku
2010. Jeho cílem je vytvořit zázemí pro setkávání občanů města z řad nejen
starší generace. Infocentrum pro seniory mj. pořádá každý měsíc řadu
nejrůznějších akcí pro širší veřejnost (např. besedy, přednášky, společenské,
kulturní akce, kurzy, poznávací zájezdy, taneční a pohybové aktivity). Informační
centrum seniorů pracuje zcela na dobrovolnické bázi. Jeho chod zajišťují
dobrovolníci z řad aktivních seniorů, kteří spolupracují s dobrovolníky mladší
generace.

Klub ARPZPD Český Krumlov a Klub Úsměv
(Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR)
Poskytovatel

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

Druh služby

Klub Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí

Časová dostupnost

není stanovena, činnosti probíhají dle konkrétních
aktivit

Územní dostupnost

Český Krumlov

Cílová skupina

děti astmatické, ekzematické, alergické, s oslabenou
imunitou, zdravotně, mentálně i tělesně postižené

Věkové vymezení

bez omezení věku

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Plešivec 380, 381 01 Český Krumlov

Telefon

603 869 895, 380 712 765

E-mail

ceskykrumlov@arpzpd.cz

Web

klub-asociace.webnode.cz

Popis služby
Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím klubů sdružuje
všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži
a jejich rodinám. Klub v Českém Krumlově vznikl v roce 1992. Pořádá
ozdravné pobyty pro děti s různým typem zdravotního postižení, výlety
a další volnočasové aktivity. Pravidelně také probíhají setkání Klubu Úsměv
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Českém Krumlově.
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Konzultace a poradenství pro osoby se
zrakovým postižením (Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých České republiky)
Poskytovatel

Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých České republiky, z.s.

Druh služby

konzultace a poradenství pro osoby
se zrakovým postižením

Časová dostupnost

každý druhý čtvrtek v měsíci: 13.30-16.00

Územní dostupnost

Český Krumlov

Cílová skupina

osoby se zrakovým postižením

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Nemocniční 586, 381 01 Český Krumlov

Telefon

778 412 703

E-mail

jirina.divisova@tiscali.cz

Web

www.sons.cz

Popis služby
Služba zahrnuje konzultace a poradenství pro širokou veřejnost a pro osoby se
zrakovým postižením, spolkovou činnost členů SONS ČR - zařízení je přístupné
po vzájemné dohodě nebo na doporučení třetí strany.

Mateřské centrum Holoubek
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Poskytovatel

Mateřské centrum Holoubek

Druh služby

mateřské centrum

Časová dostupnost

Pá: 10.00-12.00

Územní dostupnost

Holubov

Cílová skupina

rodiny s dětmi

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

suterén hasičské zbrojnice, Holubov

Telefon

776 099 419

E-mail

-

Web

Facebook: Klub Holoubek

Popis služby
Klub s herničkou je vybavený potřebami na tvoření, zpívání apod., k dispozici
je kuchyňská linka na přípravu nápojů a malého občerstvení a malá koupelna
přizpůsobená i dětem. Organizováno je zpívání, tanečky i tvořivé dílničky - více
na facebookové skupině „Klub Holoubek“.

Mateřské centrum Křemílek
Poskytovatel

Mateřské centrum Křemílek

Druh služby

mateřské centrum

Časová dostupnost

Po: 9.00-11.30 (klub pouze v zimním období)
Út: 15.00-18.00 (kroužky – výtvarný a dramatický)
Čt: 9.00-12.00 (Klub Křemílek)

Územní dostupnost

Křemže

Cílová skupina

rodiny s dětmi

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Náměstí 7 (Dům služeb), 382 03 Křemže

Telefon

603 586 747

E-mail

mc.kremilek@centrum.cz

Web

www.kremilek-kremze.cz

Popis služby
Mateřské centrum nabízí volnočasové, vzdělávací a komunitní programy
pro rodiny s dětmi (např. hry, výtvarná činnost, tvoření atd.). Dále organizuje
letní příměstské tábory a nabízí řadu komunitních aktivit i pro dospělé
(např. připomínka tradičních nebo již zapomenutých řemesel, kurzy pro těhotné
- předporodní příprava, výtvarné večery, večeře pro maminky, kalanetika).

Mateřské centrum Míša
Poskytovatel

Mateřské centrum Míša

Druh služby

mateřské centrum

Časová dostupnost

Út: 9.00-12.00

Územní dostupnost

Český Krumlov

Cílová skupina

rodiny s dětmi

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní
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Kontaktní adresa

sídliště Mír, Urbinská 184, 381 01 Český Krumlov
(v prostorách RC Krumlík )

Telefon

725 077 169

E-mail

mcmisa.ck@seznam.cz

Web

mcmisa.webnode.cz

Popis služby
Mateřské centrum Míša slouží pro vzájemné setkávání vícegeneračních rodin
s dětmi. MC Míša pomáhá se socializací dětí do skupiny, posiluje a rozvíjí
znalosti, schopnosti a dovednosti dětí. Podporuje aktivní zapojování rodin
do života v místní komunitě. Rodičům poskytuje prostor pro setkávání
a komunikaci s ostatními rodiči, pro sdílení názorů a problémů. MC Míša
organizuje i mimořádné akce, o kterých se mohou zájemci informovat
na webových stránkách MC Míša.

Ordinace klinické psychologie 				
(PhDr. Zdeňka Šírková)
Poskytovatel

PhDr. Zdeňka Šírková

Druh služby

ordinace klinické psychologie

Časová dostupnost

dle ordinačních hodin

Územní dostupnost

Český Krumlov

Cílová skupina

osoby v krizi, osoby s duševním onemocněním

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Špičák 114, 381 01 Český Krumlov

Telefon

380 712 106

E-mail

zdenkasirkova@centrum.cz

Web

-

Popis služby
Ambulance klinické psychologie pro děti i dospělé nabízí individuální
i rodinné terapie, psychologické poradenství, psychoterapii, léčbu úzkostných
a depresivních potíží.

38

Ošacovací středisko (Český červený kříž)
Poskytovatel

Oblastní spolek Českého červeného kříže
Český Krumlov

Druh služby

ošacovací středisko

Časová dostupnost

Po, Út, Čt: 9.00-15.00, St: 9.00-17.00, Pá: 9.00-13.00
(vždy s polední pauzou 11.00 -11.30)

Územní dostupnost

Český Krumlov, Větřní

Cílová skupina

osoby v krizi

Věkové vymezení

bez věkového omezení

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Plešivecká 136, Český Krumlov
Rožmberská 46, Větřní

Telefon

739 661 561

E-mail

ceskykrumlov@cervenykriz.eu

Web

www.cckck.cz

Popis služby
V ošacovacím středisku jsou na základě doporučení OSVZ MěÚ Český Krumlov
poskytovány sociálně slabším občanům oblečení, obuv, bytový textil a drobné
zařízení domácnosti zcela zdarma. Ošacovací středisko má dále pobočky
ve Větřní (bývalá prodejna oděvů – Větřní Pečky) a v Kaplici.

Pedagogicko-psychologická poradna
(pracoviště Český Krumlov)
Poskytovatel

Pedagogicko-psychologická poradna České
Budějovice

Druh služby

pedagogicko-psychologická poradna

Časová dostupnost

Po-Čt: 8.00-16.00, Pá: 8.00-14.00

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

rodiny s dětmi

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Kaplická 19, 381 01 Český Krumlov

Telefon

380 711 505, 602 325 693, 602 325 691

E-mail

poradna.krumlov@pppcb.cz

Web

www.pppcb.cz/cesky-krumlov
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Popis služby
Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) České Budějovice je zřízena jako
samostatný právní subjekt formou příspěvkové organizace. Zřizovatelem
je Jihočeský kraj. PPP je školské poradenské zařízení, jehož činnost je vymezena
Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
PPP poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického
poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání
žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům
a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem
psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic. Odborní pracovníci
splňují kvalifikační předpoklady, trvale dbají o vysokou profesionální úroveň své
práce.

Podpora dětí a rodin v ohrožení 			
(ICOS Český Krumlov)
Poskytovatel

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Druh služby

podpora dětí a rodin v ohrožení

Časová dostupnost

ambulantní forma: St: 8.00-15.00

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní, terénní

Kontaktní adresa

Urbinská 184, Domoradice, 381 01 Český Krumlov

Telefon

734 440 422

E-mail

podporarodin@krumlov.cz, homolkova@latran.cz

Web

podporarodin.krumlov.cz

Popis služby
Cílem aktivit v této oblasti je udržení a rozvoj komplexu služeb, které jsou
úzce provázány či přímo navazují na Sociálně aktivizační službu pro rodiny
s dětmi. V rámci tohoto komplexu je zajištěna terénní práce s klienty
(rodinami) ve spolupráci s OSPOD a poskytování odborných poradenských
služeb pro rodiny. Jedná se o komplexní systém rodinných poradenských
služeb (psychologické, právní, rodinné vč. terapie), terénní práci v rodinách
(ve spolupráci s OSPOD), asistované kontakty a předávání a mediaci.
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Probační a mediační služba ČR (Český Krumlov)
Poskytovatel

Probační a mediační služba Český Krumlov

Druh služby

probační a mediační služba

Časová dostupnost

Po-Pá: 9.00-13.00 (případně po předchozí telefonické
domluvě)

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

obvinění z trestných činů a jejich pachatelé

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní, terénní

Kontaktní adresa

5. května 251, 381 01 Český Krumlov

Telefon

380 728 299, 778 533 528, 731 692 753

E-mail

pkubovsky@pms.justice.cz

Web

www.pmscr.cz

Popis služby
Probační a mediační služba je státní organizace, která zajišťuje kontrolu výkonu
trestů nespojených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání
a nabízí možnost jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků
trestného činu. Při konfliktu se zákonem, ať už jako obviněný či poškozený,
informujeme o průběhu trestního řízení a jeho dalším možném alternativním
postupu. Služby jsou určeny pro obviněné či poškozené v průběhu trestního
řízení. Výkon alternativních trestů pak pro osoby, které mají soudem tyto tresty
stanoveny.

Psychiatrická ambulance (Psychiatrie T.G.M.)
Poskytovatel

Psychiatrie T.G.M. s.r.o.

Druh služby

psychiatrická ambulance

Časová dostupnost

dle objednání

Územní dostupnost

Český Krumlov

Cílová skupina

osoby v krizi

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

Telefon

380 714 767, 728 493 412, 702 630 654

E-mail a web

-

Popis služby

ambulantní psychiatrická péče
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Potravinová pomoc pro chudé 			
(Církev bratrská Elim Český Krumlov)
Poskytovatel

Církev bratrská Elim Český Krumlov

Druh služby

potravinová pomoc pro chudé

Časová dostupnost

dopoledne i odpoledne podle konkrétní služby
a aktuální nabídky

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

osoby v krizi

Věkové vymezení

bez věkového omezení

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Tovární 66, 381 01 Český Krumlov

Telefon

737 441 903

E-mail

dagmar.manaskova@cb.cz

Web

-

Popis služby
Služba zahrnuje shromažďování a distribuci trvanlivých potravin a hygienických
potřeb osobám v nouzi (bezdomovcům, seniorům žijícím na hranici chudoby,
rodinám s více dětmi a nedostatečnými příjmy apod.). Na potravinovou pomoc
navazuje odborná pomoc v podobě odborného sociálního poradenství, popř.
azylový dům, činnost OSV města Český Krumlov, OSV Vyšší Brod nebo OSV
Horní Planá. Služba probíhá ve spolupráci s pracovníky sociálních odborů měst
v ORP a azylových domů v Českém Krumlově. Součástí aktivity je i nabídka
možnosti sprchování pro osoby bez přístřeší v prostorách Komunitního centra
a vyprání osobního oblečení. Dále jsou zajišťovány programy pro děti, mládež,
rodiny s dětmi nebo letní tábory.

Rehabilitační oddělení 				
(Nemocnice Český Krumlov)
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Poskytovatel

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Druh služby

rehabilitace, fyzioterapie, půjčování kompenzačních
pomůcek

Časová dostupnost

viz www.nemckr.cz

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Horní Brána 429, 381 01 Český Krumlov

Telefon

380 761 258, 380 761 387, 380 761 210

E-mail

musilova@nemck.cz

Web

www.nemckr.cz

Popis služby
Rehabilitační oddělení Nemocnice Český Krumlov a.s. zajišťuje komplexní
rehabilitační péči pro ambulantní pacienty Českokrumlovska, částečně Kaplicka,
ale i pro řadu pacientů mimo region. Dále poskytujeme rehabilitační léčbu
na všech lůžkových odděleních nemocnice. Základem činnosti jsou rehabilitační
cvičební postupy ve svých moderních modifikacích vycházející především
z myoskeletální medicíny a vývojové kinesiologie. V léčbě se používají také další
metody, jako neuromuskulární dynamická stabilizace, cvičení dle Mckenzieho
principu, techniky dle Mojžíšové, PNF, léčbu prováděnou v závěsném systému
Redcord atd. Ve spolupráci s Rotary klubem a VZP Č. Krumlov na oddělení
funguje Centrum pro testování a půjčování pomůcek pro handicapované.

Rodinné centrum Krumlík (ICOS Český Krumlov)
Poskytovatel

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Druh služby

rodinné centrum

Časová dostupnost

Po-Pá: 7.30–16.00

Územní dostupnost

Český Krumlov

Cílová skupina

rodiny s dětmi

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Urbinská 184, 381 01 Český Krumlov

Telefon

774 292 622

E-mail

valcuhova@latran.cz

Web

krumlik.krumlov.cz

Popis služby
Rodinné centrum Krumlík zajišťuje komplexní služby pro rodiny s dětmi: hlídání
dětí, vzdělávací a odborné semináře, kurzy, přednášky, psychologické a právní
poradenství, volnou hernu a řadu dalších doprovodných aktivit.
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Ubytovna pro sociálně slabé 				
(Český červený kříž)
Poskytovatel

Oblastní spolek Českého červeného kříže Český
Krumlov

Druh služby

ubytovna pro sociálně slabé

Časová dostupnost

nepřetržitě

Územní dostupnost

Český Krumlov

Cílová skupina

osoby v krizi

Věkové vymezení

bez věkového omezení

Forma služby

pobytová

Kontaktní adresa

Tavírna 108, Český Krumlov

Telefon

739 661 561

E-mail

ceskykrumlov@cervenykriz.eu

Web

www.cckck.cz

Popis služby
Ve spolupráci s MěÚ Český Krumlov provozuje Oblastní spolek Českého
červeného kříže Český Krumlov ubytovnu pro sociálně slabé občany. Na základě
doporučení vydávaném Odborem sociálních věcí a zdravotnictví města Český
Krumlov je zde možnost ubytovat až 16 klientů ve dvoulůžkových pokojích
vybavených vlastním sociálním zařízením a malou kuchyňkou.

Zdravotní služby pro osoby s duševním
onemocněním (FOKUS)
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Poskytovatel

FOKUS České Budějovice, z.ú.

Druh služby

zdravotní služby

Časová dostupnost

dle individuální dohody

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

osoby s duševním onemocněním

Věkové vymezení

od 18 let

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

Nad Nemocnicí 424, Horní Brána,
381 01 Český Krumlov

Telefon

773 250 029

E-mail

l.laugesen@fokus-cb.cz

Web

www.fokus-cb.cz

Popis služby
FOKUS České Budějovice, z.ú. je od 1. 9. 2013 registrovaným poskytovatelem
zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí klienta.
Je poskytovány po domluvě s ambulantním psychiatrem konkrétního klienta.
Jedná se například o dohled nad výživou, lékový management, podání
depotních injekcí a další úkony. Služba je zdarma dostupná v celém ORP Český
Krumlov.
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DALŠÍ SLUŽBY V OKOLÍ
ČESKOKRUMLOVSKA
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Denní stacionář (Arpida)
Poskytovatel

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

Druh služby

denní stacionáře

Časová dostupnost

Po-Pá: 7.00-16.00

Územní dostupnost

České Budějovice

Cílová skupina

osoby s kombinovaným postižením, osoby                    
s tělesným postižením

Věkové vymezení

od 6 do 40 let

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 2,
370 11 České Budějovice 11

Telefon

385 777 011

E-mail

info@arpida.cz

Web

www.arpida.cz

Popis služby
Posláním denní stacionáře je nabídnout lidem se zdravotním postižením
akceptující a bezpečný prostor pro prožívání důstojného a plnoprávného života
a rozvíjení jejich schopností a dovedností bez přerušení kontaktu s rodinou.
Poskytování této služby zajištuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí
stravy; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti. Program
denního stacionáře je plánován vždy s ohledem na individuální potřeby
a zájmy uživatele. Mezi pravidelné činnosti patří: relaxační a uvolňovací aktivity,
pohybové aktivity, výtvarné a dramatické činnosti, speciální terapie (bazální
stimulace, canisterapie, muzikoterapie), zážitkové terapie - čichová, sluchová,
hmatová, zraková a chuťová stimulace, podpora komunikačních dovedností
(vyjadřování názoru a přání uživatele prostřednictvím alternativních forem
komunikace), podpora soběstačnosti a samostatnosti (motivace a podpora
k vlastnímu rozhodování) nebo aktivity podporující sociální začleňování osob,
návštěva kulturních, vzdělávacích, volnočasových a sportovních akcí ve městě
a okolí.
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Domácí hospicová péče a terénní 		
odlehčovací služba (Ledax)
Poskytovatel

Ledax o.p.s.

Druh služby

domácí hospicová péče a terénní odlehčovací služba

Časová dostupnost

domácí hospicová péče: nepřetržitě

Územní dostupnost

Českobudějovicko, Kaplicko

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním,
senioři

Věkové vymezení

od 40 let

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

Riegrova 51, 370 01 České Budějovice

Telefon

602 270 724

E-mail

dohp@ledax.cz, info@ledax.cz

Web

www.ledax.cz

terénní odlehčovací služba Po-Pá: 7.00-15.30

Popis služby
Domácí hospicová péče zahrnuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného
včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj. Domácí hospicovou
péči poskytují registrované zdravotní sestry přímo v domácím prostředí klienta
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Péči předepisuje praktický lékař, ošetřující lékař
v nemocnici nebo o ni může požádat sám klient. Vedle zdravotní je poskytována
i sociální, psychologická a duchovní péče. Péči zajišťují zdravotní sestry, sociální
pracovník, lékař, pečovatelky, psycholog, duchovní a dobrovolníci. Cílem je,
aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít bez bolesti, nezůstal v posledních
chvílích svého života osamocen a byl ve svém domácím prostředí se svými
blízkými a aby byla zachována jeho lidská důstojnost.
Terénní odlehčovací služba nabízí podporu osobám, které dlouhodobě pečují
o osobu blízkou s potřebou 24 hodinové péče. Cílem služby je zastoupit rodinné
příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas
na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního
osobního života. Jde o služby nepravidelné s vícehodinovým rozsahem, po
dohodě i celodenním, které se odehrávají v domácím prostředí uživatele.
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Domácí hospicová péče
a terénní odlehčovací služba 			
(Domácí hospic sv. Veroniky)
Poskytovatel

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
- Domácí hospic sv. Veroniky

Druh služby

domácí hospicová péče a terénní odlehčovací služba

Časová dostupnost

domácí hospicová péče: nepřetržitě

Územní dostupnost

Českobudějovicko

Cílová skupina

osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným
zdravotním postižením, umírající osoby v domácím
prostředí, osoby se zdravotním postižením, osoby
v krizi, rodinný příslušník či osoba blízká umírajícímu
v období pre finem, in finem, ante finem, senioři

Věkové vymezení

bez omezení věku

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice

Telefon

731 648 328, 737 888 964

E-mail

vedouci@hospicveronika.cz,
socialni@hospicveronika.cz

Web

www.hospicveronika.cz

terénní odlehčovací služba: Po-Pá: 8.00-16.30

Popis služby
Domácí hospic sv. Veroniky nabízí specializovaný typ péče, jejíž cílem je,
aby i těžce nemocný člen rodiny mohl žít i prožít závěr svého života doma
mezi svými blízkými.  Poskytuje komplexní odbornou, zdravotní, sociální, příp.
psychologickou i duchovní péči. Cílem je, aby i nevyléčitelně nemocný pacient
mohl žít nejlépe bez bolesti, nezůstal ani v posledních chvílích osamocen
(aby mohl být obklopen především svými blízkými) a aby za každých okolností
byla zachována jeho lidská důstojnost.
Posláním terénní odlehčovací služby je pomáhat rodině s péčí o nemocné
(péče o hygienu, podávání stravy aj.) nebo zastoupit po určitou dobu pečující
osobu a zajistit tak pečující osobě nezbytný odpočinek, zařízení si osobních věcí,
návštěvu lékaře apod.
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Intervenční centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím (Diecézní charita České
Budějovice)
Poskytovatel

Diecézní charita České Budějovice

Druh služby

intervenční centra

Časová dostupnost

ambulantní: Po: 13.00-18.00,
Út-Pá: 8.00-12.00, 13.00-16.00
terénní: Po: 13.00-18.00,
Út-Pá: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Územní dostupnost

Jihočeský kraj

Cílová skupina

oběti domácího násilí, osoby ohrožené následným
pronásledováním

Věkové vymezení

od 16 let

Forma služby

ambulantní, terénní

Kontaktní adresa

Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice

Telefon

386 323 016, 603 281 300

E-mail

ic@dchcb.charita.cz

Web

www.dchcb.cz

Popis služby
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím poskytuje
radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování.
Je specializovaným sociálním zařízením, jehož činnost je zaměřena na
přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný prostor
pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, sdílení) osobám ohroženým
domácím násilím zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby
ze společného obydlí. Intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení
krizových situací ohrožených osob vzniklých na základě domácího násilí
a o navrácení osob do běžného života.

Krizová pomoc (THEIA - krizové centrum)
Poskytovatel

THEIA - krizové centrum o.p.s.

Druh služby

krizová pomoc

Časová dostupnost

Po, St: 8.30-12.00, 12.30-16.30
Út, Čt: 8.30-12.00, 12.30-14.30

Územní dostupnost
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Českobudějovicko

Cílová skupina

oběti trestné činnosti, osoby v krizi

Věkové vymezení

bez omezení věku

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Mánesova 11/3b České Budějovice 7 370 01 České
Budějovice

Telefon

777 232 421

E-mail

info@theia.cz

Web

www.theia.cz

Popis služby
Cílem služby krizové pomoci je zejména pomoc při řešení akutní fáze krize,
nejčastěji z důvodů situace, kdy je klient zasažen mimořádnou událostí nebo
se jedná o krizovou životní situaci. Zájemcům o službu je nabízeno zejména:
sociální a psychosociální poradenství, krizová intervence (okamžitá pomoc při
řešení krizové situace), právní poradenství (zejména při orientaci se ve svých
právech a možnostech), pomoc při uplatňování práv, jednání s orgány státní
správy a Policie ČR, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Klientům je dále k dispozici telefonická linka (vždy obsluhována některým
ze sociálních pracovníků) a tzv. E-mailové poradenství (s 48 hodinovou garancí
odpovědi). Pro potřeby E-mailového poradenství je v provozu speciální
schránka: pomoc@theia.cz.

Krizová pomoc 						
(Krizové centrum pro děti a rodinu)
Poskytovatel

Krizové centrum pro děti a rodinu
v Jihočeském kraji, z.ú.

Druh služby

krizová pomoc

Časová dostupnost

ambulantní:
Po, Út: 8.00-16.00, St: 8.00-18.00, Čt, Pá: 8.00-14.00

Územní dostupnost

Jihočeský kraj

Cílová skupina

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

Věkové vymezení

bez omezení věku

terénní: St: 8.00-12.00

Forma služby

ambulantní, terénní

Kontaktní adresa

Jiráskovo nábř. 1549/10, 370 04 České Budějovice
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Telefon

776 763 176

E-mail

pomoc@ditevkrizi.cz

Web

www.ditevkrizi.cz

Popis služby
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. poskytuje pomoc
v obtížné životní situaci. Nabízí bezpečný prostor pro sdílení emocí i informací,
zorientování se v aktuální situaci, podpoří Vás, Vaši rodinu i blízké. Na Krizové
centrum se může obrátit kdokoliv, kdo cítí, že by mu služby mohly pomoci
(bez rozdílu věku, pohlaví, etnika aj.). Na Krizové centrum se může obrátit člověk
v jakékoliv životní situaci, kterou cítí jako náročnou či obtížnou.

Poradna pro cizince a migranty 		
(Diecézní charita České Budějovice)
Poskytovatel

Diecézní charita České Budějovice

Druh služby

odborné sociální poradenství

Časová dostupnost

ambulantní: Po-Čt: 8.00-12.00, 12.30-16.00,
Pá: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Územní dostupnost

Jihočeský kraj

Cílová skupina

imigranti a azylanti (jedná se o cizince, rodinné
příslušníky cizinců a migrantů a české občany
s vazbou na cizince a migranty)

Věkové vymezení

od 15 let

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice

Telefon

386 351 125, 734 435 344

E-mail

cizinci@dchcb.charita.cz

Web

www.dchcb.cz

Popis služby
V rámci odborného poradenství je zajišťováno zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím (např. podpora vztahů a kontaktů s rodinou,
s lidmi v okolí, s úřady a institucemi a zprostředkování navazujících služeb),
sociálně terapeutické činnosti (poradenství v oblasti sociálně právní a právní)
a pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
(pomoc s listinami, vyjednávání v zájmu klienta, asistence při vyřizování
záležitostí, pomoc při zprostředkování bydlení a zaměstnání, zprostředkování
překladu atd.). V případě potřeby je v rámci naplnění zajištění pomoci
při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klient
doprovázen sociálním pracovníkem i mimo poradnu. Jedná se o případy, kdy
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se klient z důvodu jazykové bariéry není schopen dorozumět na jednotlivých
úřadech (např. úřad práce, odbor azylové a migrační politiky, zdravotní
pojišťovny, okresní správa sociálního zabezpečení apod.).

Poradna pro nelátkové závislosti (PREVENT 99)
Poskytovatel

PREVENT 99 z.ú.

Druh služby

odborné sociální poradenství

Časová dostupnost

Po, Pá: 9.00–15.00 (pouze pro objednané),
Út, St: 9.00–19.00,
Čt: 12.00–19.30 (pouze pro objednané)

Územní dostupnost

České Budějovice a okolí

Cílová skupina

problémoví a patologičtí hráči a sázkaři a osoby
nekontrolovatelně nebo škodlivě užívající internet
a počítačové hry a jejich sociální okolí - rodiče
a partneři těchto osob, kteří trpí jejich situací
druhotně

Věkové vymezení

od 15 let za účasti zákonného zástupce

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice

Telefon

720 960 314, 776432767

E-mail

pnz@prevent99.cz

Web

pnz.prevent99.cz, www.neprohraj.se

Popis služby
Služba je určena lidem, kteří se na své životní cestě dostali do obtíží spojených
s hazardním hraním (sázením, hraním PC her atd.) nebo jejich blízkým, kteří
také hledají odbornou pomoc. Je jim poskytována odborná pomoc na základě
individuální a skupinové terapie a poradenství. Součástí je i sociální práce
a poradenství v oblasti oddlužení pro uvedenou cílovou skupinu (služba
je určena pro rodiny, páry i jednotlivce).
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Raná péče (APLA Jižní Čechy)
Poskytovatel

APLA Jižní Čechy, z.ú.

Druh služby

raná péče

Časová dostupnost

ambulantní: Po-Út: 9.00-15.00
terénní: Čt: 9.00-15.00

Územní dostupnost

Jihočeský kraj

Cílová skupina

rodiny s dítětem/dětmi (rodiče dětí do 7 let věku,
u nichž je podezření či je již diagnostikována
porucha autistického spektra - dětský autismus,
atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův
syndrom, dezintegrační poruchy v dětství), osoby
s jiným zdravotním postižením, osoby se zdravotním
postižením

Věkové vymezení

1-7 let

Forma služby

ambulantní, terénní

Kontaktní adresa

Jírovcova 1339/43, 370 01 České Budějovice

Telefon

608 666 168

E-mail

info@aplajc.cz

Web

www.aplajc.cz

Popis služby
Služba je poskytována rodinám dětí s poruchami autistického spektra
od narození do 7 let věku na území celého Jihočeského kraje. Rodina je
provázena obdobím, kdy má podezření na některou z poruch autistického
spektra nebo kdy je dítěti stanovena diagnóza některé z poruch autistického
spektra. Služba zahrnuje podporu rodičů a předávání metod práce s dítětem.
Nejčastěji je u dítěte rozvíjena komunikace, sociální dovednosti, hra a jeho
spolupráce s dospělými.

Raná péče (I MY)
Poskytovatel
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I MY o.p.s.

Druh služby

raná péče

Časová dostupnost

Po-Pá: 8.00-18.00

Územní dostupnost

Jihočeský kraj

Cílová skupina

rodiny s dětmi s mentálním, tělesným,
kombinovaným postižením, poruchami autistického
spektra, s opožděným a ohroženým vývojem

Věkové vymezení

děti od narození do 7 let

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, Soběslav II, 392 01
Soběslav

Telefon

775 104 920

E-mail

rana.pece@imypomahame.cz

Web

www.imypomahame.cz

Popis služby
Služba je poskytována rodinám dětí od narození do 7 let věku na území celého
Jihočeského kraje. Služba zahrnuje podporu rodičů a předávání metod práce
s dítětem. Součástí služby je odborné poradenství v pedagogické, psychologické
i sociální oblasti. Jedná se např. o výběr vhodné školky, pomoc při orientaci
v právních předpisech nebo jednání s úřady.

Raná péče (Společnost pro ranou péči,
pobočka České Budějovice)
Poskytovatel

Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice

Druh služby

raná péče

Časová dostupnost

ambulantní: Po-Pá: 8.00-17.00
terénní: Po-Pá: 7.00-19.00

Územní dostupnost

Jihočeský kraj

Cílová skupina

osoby s kombinovaným postižením, osoby
se zrakovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi
s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání
od narození do 7 let na území celého Jihočeského
kraje a částečně Kraje Vysočina (okresy Pelhřimov
a Havlíčkův Brod).

Věkové vymezení

děti od narození do 7 let

Forma služby

ambulantní, terénní

Kontaktní adresa

Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice

Telefon

385 520 088

E-mail

budejovice@ranapece.cz

Web

www.ranapece.cz
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Popis služby
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice bezplatně poskytuje
tyto služby: konzultace v domácím prostředí klientů (tvoří 75 % ze všech
nabízených služeb) – speciálně vyškolení odborníci navštěvují klientské rodiny
v jejich domácím prostředí, podporují vývoj dítěte, poskytují podporu a odborné
konzultace rodičům a provázejí je při výchově dětí v jejich přirozeném domácím
prostředí, poskytují ambulantní konzultace ve středisku – funkční vyšetření
zraku, půjčování vhodných hraček, speciálních pomůcek, literatury, videa a CD,
telefonické poradenství, zasílání materiálů, doprovod klientů k odbornému
vyšetření, jednání, semináře, přednášky – informace o rané péči pro odbornou
i laickou veřejnost, zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky.

Tlumočnické služby (STŘEP)
Poskytovatel

STŘEP, z.s.

Druh služby

tlumočnické služby

Časová dostupnost

ambulantní: Po: 10.00-12.00

terénní: Po: 10.00-12.00, 12.00-18.00, St: 12.00-16.00, Pá: 10.00-16.00
Územní dostupnost

Jihočeský kraj

Cílová skupina

osoby s kombinovaným postižením (primární
postižení je vždy sluchové), osoby se sluchovým
postižením

Věkové vymezení

bez omezení věku

Forma služby

ambulantní, terénní

Kontaktní adresa

U Černé věže 71/4, 370 01 České Budějovice

Telefon

605 575 716

E-mail

brabcova504@seznam.cz

Web

www.tlumocenistrep.cz

Popis služby
Terénní forma služby zahrnuje tlumočení dle individuálních potřeb klientů
v pracovní době terénní služby (je nutné si službu předem objednat - osobně,
SMS, WhatsApp), tlumočení v komunitní oblasti (u lékaře, před úřady,
v zaměstnání, v pojišťovně, bance, při obřadech), tlumočení telefonních
hovorů, překlady psaných textů do znakového jazyka a naopak a nepřetržitou
SMS službu v naléhavých případech (pohotovost, policie, hasiči). Ambulantní
forma zahrnuje např. překlady kratších dopisů, telefonních hovorů, překlady
psaných textů do znakového jazyka a naopak, domluvu na terénním tlumočení,
nepřetržitou SMS službu, online tlumočení, základní poradenství.
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Tlumočnické služby (Tichý svět)
Poskytovatel

Tichý svět, o.p.s.

Druh služby

tlumočnické služby

Časová dostupnost

ambulantní: Po, St, Čt: 8.00-16.00

Územní dostupnost

Jihočeský kraj

Cílová skupina

osoby s kombinovaným postižením,
osoby se sluchovým postižením

Věkové vymezení

bez omezení věku

Forma služby

ambulantní, terénní

Kontaktní adresa

Mánesova 11/3b, 370 01České Budějovice

Telefon

702 053 139

E-mail

pavla.triskova@tichysvet.cz

Web

www.tichysvet.cz

terénní: Út, Pá: 12.00–16.00

Popis služby
Posláním online tlumočnické a přepisovatelské služby Tichého světa je
umožnit bezbariérovou komunikaci osobám se sluchovým postižením
a osobám s kombinovaným postižením, které ovládají český znakový jazyk
nebo komunikují prostřednictvím psaného českého jazyka. Cílem těchto služeb
je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících,
podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc
při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. Online tlumočení je
k dispozici denně nonstop (22.00-7.00 pouze pohotovost).
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ÚŘADY A DALŠÍ
VYBRANÉ KONTAKTY
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
(Městský úřad Český Krumlov)
Poskytovatel

Město Český Krumlov - Městský úřad Český Krumlov

Druh služby

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Časová dostupnost

Po, St: 7.30-11.00, 12.00-17.00
Út: 7.30-11.00
Čt, Pá: 7.30-8.30

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

-

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

Telefon

380 766 400

E-mail

ingrid.pechova@mu.ckrumlov.cz

Web

www.ckrumlov.cz/obcan

Popis služby
Odbor poskytuje základní a odborné sociální poradenství v sociální oblasti
pro osoby ohrožené hmotnou nouzí, sociálním vyloučením, osoby v krizi
a v oblasti zdravotně postižených občanů a seniorů. Dále pak:
- spolupracuje s provozovateli ubytoven,
- poskytuje krátkodobé ubytování občanům v krizi,
- přijímá movité dary od fyzických osob a organizací a zprostředkovává jejich
následné poskytnutí sociálně potřebným osobám,
- vydává doporučení pro Český červený kříž na bezplatný výdej ošacení
a dalšího vybavení pro sociálně potřebné osoby,
- na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb
a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace
a k sociálnímu začleňování osob,
- v případě potřeby zajišťuje doprovody klientů při jednání s úřady a pomoc,
příp. zastupování při uplatňování jejich práv,
- vykonává terénní sociální práci pro romské etnikum,
- zabezpečuje funkci a agendu sociálního kurátora pro dospělé, občany
propuštěné z vazby, výkonu trestu, z psychiatrických léčeben,
- zajišťuje funkci protidrogového koordinátora,
- vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám, které byly rozhodnutím
soudu zbaveny způsobilosti k právním úkonům, nebo jejich způsobilost byla
soudem omezena,
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- koordinuje zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb,
- vydává parkovací průkazy a zvláštní označení na motorová vozidla osobám
s těžkým zdravotním postižením,
- vydává doporučení k žádostem o přidělování bytů zvláštního určení pro
zdravotně postižené občany a sociálních bytů,
- přijímá žádosti do domu s pečovatelskou službou (DPS), vykonává sociální
šetření u žadatelů a provádí výběrová řízení pro přidělení bytu v DPS,
následně zpracovává podklady návrhů do Rady města pro přidělení bytu
v DPS,
- zapůjčuje euroklíče osobám se zdravotním postižením s průkazem ZTP/P,
- ustanovuje zvláštního příjemce pro účely důchodového zabezpečení.

Odbor sociálních věcí (Město Vyšší Brod)
Poskytovatel

Město Vyšší Brod

Druh služby

Odbor sociálních věcí

Časová dostupnost

Po, St: 7.00-11.30, 12.00-17.00

Pá: 7.00-10.00
Územní dostupnost

Město Horní Planá

Cílová skupina

-

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní, terénní

Kontaktní adresa

Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

Telefon

380 746 613, 723 063 949

E-mail

socialni.odbor@mestovyssibrod.cz

Web

www.mestovyssibrod.cz/
odbor-socialnich-veci_79.html

Popis služby
Činnost odboru sociálních věcí zahrnuje následující činnosti: organizace
pečovatelské služby, depistážní činnost, vyhledávání klientů, kteří se nacházejí
v tíživé sociální situaci a nebo v hmotné nouzi, v jejich přirozeném prostředí,
přímá sociální práce s klientem, poskytování základního sociálního poradenství,
nepřímá sociální práce s klientem, terénní sociální činnost, propagace
dostupných sociálních služeb, spolupodílení se na realizaci preventivních
aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů,
spolupráce s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce, spolupráce s jinými
státními, samosprávnými či neziskovými institucemi, případně s jinými subjekty
na úseku sociální péče, výkon funkce opatrovníka.
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Odbor školství, sportu a péče o dítě 		
(Městský úřad Český Krumlov)
Poskytovatel

Město Český Krumlov - Městský úřad Český Krumlov

Druh služby

Odbor školství, sportu a péče o dítě

Časová dostupnost

Po, St: 7.30-11.00, 12.00-17.00
Út: 7.30-11.00
Čt, Pá: 7.30-8.30

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

-

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

Telefon

380 766 420

E-mail

zdenka.krakova@mu.ckrumlov.cz

Web

www.ckrumlov.cz/obcan

Popis služby
Zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí mateřských škol, základních škol,
organizačních složek Domu na půl cesty, Domova pro matky s dětmi, zajišťuje
agendu finančních příspěvků a grantů z rozpočtu města v oblasti sportu
a školství. Dále se zabývá sociálně-právní ochranou dětí, tím se rozumí zejména
ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných
zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřujících k obnovení
narušených funkcí rodiny. Dále: preventivní a poradenská činnost, kolizní
opatrovnictví při soudních jednáních, spolupráce se státními orgány, školami,
školskými a zdravotnickými zařízeními aj.

Okresní správa sociálního zabezpečení 		
(Český Krumlov)
Poskytovatel

Okresní správa sociálního zabezpečení Český Krumlov

Druh služby

okresní správa sociálního zabezpečení

Časová dostupnost

Úřední hodiny: Po, St: 8.00-17.00, Út, Čt: 8.00-14.00
Podatelna: Po, St: 8.00-17.00, Út, Čt: 8.00-16.00,
Pá: 8.00-14.00

Územní dostupnost

okres Český Krumlov

Cílová skupina

-
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Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov

Telefon

380 777 111

E-mail

posta.ck@cssz.cz

Web

www.cssz.cz

Popis služby
Posuzování nároku na jednotlivé dávky nemocenského pojištění a důchodového
zabezpečení, posuzování zdravotního stavu, metodická a konzultační činnost.

Městská Policie Český Krumlov 		
(Město Český Krumlov)
Poskytovatel

Město Český Krumlov

Druh služby

městská Policie

Časová dostupnost

nepřetržitě

Územní dostupnost

město Český Krumlov

Cílová skupina

-

Věkové vymezení

-

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Telefon

380 766 308, 380 766 810

E-mail

info@mpckrumlov.eu, pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz

Web

www.mpckrumlov.eu

Popis služby
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon č. 553/1991 Sb.
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona: a) přispívá
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, b) dohlíží na dodržování pravidel
občanského soužití, c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek
a nařízení obce, d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním
zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích, e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně
veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených
tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, f) se podílí
na prevenci kriminality v obci, g) provádí dohled nad dodržováním čistoty
na veřejných prostranstvích v obci, h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání
je v působnosti obce, i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů
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Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.
Manažer prevence kriminality realizuje preventivní programy/přednášky
zaměřené na předcházení sociálně patologickým jevům, prevenci kriminality,
dopravní výchovu a schránku důvěry, která je umístěna v hale radnice
na náměstí Svornosti 1. Služby jsou poskytovány zdarma, případně za úhradu
nutných nákladů (cestovné apod.).

Městská Policie Vyšší Brod (Město Vyšší Brod)
Poskytovatel

Město Vyšší Brod

Druh služby

městská Policie

Časová dostupnost

nepřetržitě

Územní dostupnost

město Vyšší Brod

Cílová skupina

-

Věkové vymezení

-

Forma služby

terénní

Kontaktní adresa

Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

Telefon

380 746 250, 724 336 986

E-mail

mp@mestovyssibrod.cz

Web

www.mestovyssibrod.cz

Popis služby
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon č. 553/1991 Sb.
Městská policie Vyšší Brod je výkonným orgánem místní samosprávy, který
zřídilo v roce 1994 Zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou o městské
policii. Městská policie je tu proto, aby zabezpečovala místní záležitosti
veřejného pořádku na území města. Jejím základním cílem je, aby sloužila všem
občanům, ty slušné aby ochraňovala a narušitele pořádku trestala.

Policie České republiky (Český Krumlov)
Poskytovatel

Policie České republiky
(Územní odbor Český Krumlov)

Druh služby

Policie ČR

Časová dostupnost

nepřetržitě

Cílová skupina

-

Věkové vymezení

-

Forma služby

terénní, ambulantní
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Kontaktní adresa
- Obvodní oddělení Český Krumlov: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov
- Obvodní oddělení Český Krumlov - pracoviště Křemže:
Spojovací 174, 382 03 Křemže
- Obvodní oddělení Horní Planá: Jiráskova 178, 382 26 Horní Planá
- Obvodní oddělení Lipno nad Vltavou: Lipno nad Vltavou 75,
382 78 Lipno nad Vltavou
- Obvodní oddělení Lipno nad Vltavou - pracoviště Vyšší Brod: 5. května 22,
383 73 Vyšší Brod
- Obvodní oddělení Větřní: Šumavská 129, 382 11 Větřní
Telefon
- Obvodní oddělení Český Krumlov: 974 232 700
- Obvodní oddělení Český Krumlov - pracoviště Křemže: 974 232 750
- Obvodní oddělení Horní Planá: 974 232 710
- Obvodní oddělení Lipno nad Vltavou: 974 232 760
- Obvodní oddělení Lipno nad Vltavou - pracoviště Vyšší Brod: 974 232 730
- Obvodní oddělení Větřní: 974 232 740
E-mail
- Obvodní oddělení Český Krumlov: oo.ceskykrumlov@pcr.cz
- Obvodní oddělení Český Krumlov - pracoviště Křemže: oo.ceskykrumlov@pcr.
cz
- Obvodní oddělení Horní Planá: oo.horniplana@pcr.cz
- Obvodní oddělení Lipno nad Vltavou: oo.lipnonadvltavou@pcr.cz
- Obvodní oddělení Lipno nad Vltavou - pracoviště V. Brod: oo.lipnonadvltavou@
pcr.cz
- Obvodní oddělení Větřní: oo.vetrni@pcr.cz
Web

www.policie.cz

Popis služby
Cílem služby Policie České republiky je chránit bezpečnost a pořádek ve
společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně
působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, usilovat o trvalou
podporu a důvěru veřejnosti. Územní odbor České Budějovice Krajského
ředitelství policie Jihočeského kraje spravuje celkem deset policejních obvodních
oddělení a dopravní inspektorát.
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Sociální odbor (Město Horní Planá)
Poskytovatel

Město Horní Planá

Druh služby

Sociální odbor

Časová dostupnost

Po, St: 7.30-11.00, 12.00-17.00

Územní dostupnost

město Horní Planá

Cílová skupina

-

Věkové vymezení

-

Forma služby

ambulantní, terénní

Kontaktní adresa

Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Telefon

380 724 416

E-mail

socialni@horniplana.cz

Web

www.horniplana.cz

Popis služby
Odbor zajišťuje: základní sociální poradenství, posouzení životní situace,
šetření v domácnostech klientů, přímou a nepřímou práci s klientem
(intervence, doprovázení, dohled), zprostředkování další pomoci nebo služeb,
asistenci při jednání, zastupování práv klienta, veřejné opatrovnictví, terénní
pečovatelskou službu.

Úřad práce 						
(kontaktní pracoviště Český Krumlov)
Poskytovatel

Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště
Český Krumlov

Druh služby

úřady práce

Časová dostupnost

Po, St: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Út, Čt, Pá: 8.00-11.00

Územní dostupnost

Českokrumlovsko

Cílová skupina

osoby v nepříznivé sociální situaci

Věkové vymezení

bez věkového omezení

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Věncova 248, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Telefon

950 110 111, 380 728 935

E-mail

podatelna.ck@uradprace.cz

Web

portal.mpsv.cz
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Popis služby
Agenda řešená na kontaktním pracovišti Český Krumlov: zprostředkování
zaměstnání, státní sociální podpora, hmotná nouze, sociální služby, příspěvek
na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Úřad práce (kontaktní pracoviště 			
Český Krumlov – pracoviště Horní Planá)
Poskytovatel

Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště
Český Krumlov – pracoviště Horní Planá

Druh služby

úřady práce

Časová dostupnost

Po, St: 8.00-12.00 a 13.00-17.00
Út, Čt, Pá: 8.00-11.00

Územní dostupnost

Hornoplánsko

Cílová skupina

osoby v nepříznivé sociální situaci

Věkové vymezení

bez věkového omezení

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Telefon

950 110 215

E-mail

podatelna.ck@uradprace.cz

Web

portal.mpsv.cz

Popis služby
Agenda řešená na kontaktním pracovišti - Horní Planá: státní sociální podpora,
hmotná nouze.

Úřad práce (kontaktní pracoviště 			
Český Krumlov – pracoviště Vyšší Brod)
Poskytovatel

Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště
Český Krumlov – pracoviště Vyšší Brod

Druh služby

úřady práce

Časová dostupnost

Po, St: 8.00-12.00 a 13.00-17.00
Út, Čt, Pá: 8.00-11.00
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Územní dostupnost

Vyšebrodsko

Cílová skupina

osoby v nepříznivé sociální situaci

Věkové vymezení

bez věkového omezení

Forma služby

ambulantní

Kontaktní adresa

Míru 194, 382 73 Vyšší Brod

Telefon

950 110 212

E-mail

podatelna.ck@uradprace.cz

Web

portal.mpsv.cz

Popis služby
Agenda řešená na kontaktním pracovišti Český Krumlov - Vyšší Brod: státní
sociální podpora, hmotná nouze.

Kontakty na další vybrané úřady
Název úřadu

Odkaz na webovou stránku úřadu

Integrovaný portál MPSV

portal.mpsv.cz

Jihočeský kraj

www.kraj-jihocesky.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
(MPSV)

www.mpsv.cz

Okresní správa sociálního
zabezpečení České Budějovice

www.cssz.cz

Krajský soud v Českých Budějovicích

www.justice.cz/web/krajsky-soud-vceskych-budejovicich

Okresní soud v Českých Budějovicích

www.justice.cz/web/okresni-soud-vceskych-budejovicich

Registr poskytovatelů sociálních
služeb

iregistr.mpsv.cz

Sociální portál Jihočeského kraje

socialniportal.kraj-jihocesky.cz
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DRUHY 					
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PŘEHLED DRUHŮ SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ
Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace
přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je
základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé
sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby
jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách,
manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách
pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů
a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních
hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života
může vést ke konfliktu se společností.

PŘEHLED SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje
bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech,
které osoba potřebuje.
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob
a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční
hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému
riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního
stavu nebo schopností.
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Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby
poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo
zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim
osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako
součást jiných služeb.
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby.
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby
poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno
v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické
osobě nezbytný odpočinek.
Centra denních služeb – v centrech denních služeb se poskytují ambulantní
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Denní stacionáře – v denních stacionářích se poskytují ambulantní služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního
postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Týdenní stacionáře – v týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního
postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením – v domovech pro osoby
se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domovy pro seniory – v domovech pro seniory se poskytují pobytové služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domovy se zvláštním režimem – v domovech se zvláštním režimem se
poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách,
a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při
poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto
osob.
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Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě
individuálního bydlení.
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
– ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální
služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby
a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče
do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou
osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních
služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

PŘEHLED SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE
Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby,
poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního
stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte
s ohledem na jeho specifické potřeby.
Telefonická krizová pomoc je terénní služba poskytovaná na přechodnou
dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo
v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované
osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým
postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické
osoby.
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let
věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti
a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody
nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních
je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní,
popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových
látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených
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se zneužíváním návykových látek.
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou
dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo
života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními
silami.
Intervenční centra – na základě vykázání ze společného obydlí podle
zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané
osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního
záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může
být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním
jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu,
a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným
chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako
služby ambulantní, terénní nebo pobytové.
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby
pro osoby bez přístřeší.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě
terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky
nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo
snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života,
umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky
k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám
anonymně. Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které
mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.
Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované
osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým
na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém
zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám,
které abstinují.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě
ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj
ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče
nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení
jeho vývoje.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém
věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám
se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou
z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich
účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků
a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
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Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu
pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním
onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života.
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba
je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo
omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto
osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být
osobám poskytována anonymně.
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich
specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu
běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální
rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo
formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních
služeb.
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