Katalog poskytovatelů
sociálních služeb na Strakonicku

Obsah
1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY������������������������������������������������������ 5
Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby
na území Strakonicka������������������������������������������������������������9

2. SLUŽBY PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ����������������������������������� 10
Katalog je vydán v rámci realizace projektu
„Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice“
Vydalo Občanské sdružení
CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP
ve spolupráci s Městem Strakonice

Rok vydání 2011

Počet výtisků: 1200

Tisk a grafické zpracování:
Tiskárna Herbia s.r.o.

www.chanceinnature.cz
www.strakonice.eu
www.kpss-st.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek��������11
Denní stacionář pro mentálně postižené děti,
mládež a dospělé������������������������������������������������������������������12
Domov pro seniory – Lidická��������������������������������������������13
Domov pro seniory – Rybniční�����������������������������������������14
Domov se zvláštním režimem��������������������������������������������15
Dům klidného stáří sv. Anny���������������������������������������������16
Sociální lůžka – Nemocnice Strakonice a.s.���������������������17
Osobní asistence – Centrum pro zdravotně postižené���18
Osobní asistence – Oblastní charita Strakonice��������������19
Pečovatelská služba – Charita Malenice���������������������������20
Pečovatelská služba Strakonice – MěÚSS�������������������������21
Pečovatelská služba Strakonice
– Oblastní charita Strakonice���������������������������������������������22
Pečovatelská služba Osek – Radomyšl
– Oblastní charita Strakonice���������������������������������������������23
Pečovatelská služba Volyně
– Oblastní charita Strakonice���������������������������������������������24
Odborné sociální poradenství
– Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje��25
Odborná sociální poradna
– Oblastní charita Strakonice���������������������������������������������26

3

2.1PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK������� 27
Půjčovna kompenzačních pomůcek v rámci Odborné
sociální poradny – Oblastní charita Strakonice����������������� 27
Půjčovna kompenzačních pomůcek v rámci Odborné
sociální poradny – Centrum pro zdravotně postižené����� 28
Další služby pro cílovou skupinu����������������������������������������� 29

3. SLUŽBY PRO RODINY, MLÁDEŽ A DĚTI�������������� 30
Dětské centrum Jihočeského kraje�������������������������������������� 31
Manželská a předmanželská poradna Strakonice�������������� 32
Další služby pro cílovou skupinu����������������������������������������� 33

4. SLUŽBY PRO OSOBY OHROŽENÉ KRIZÍ�������������� 34
Azylový dům�������������������������������������������������������������������������� 35
FOKUS – sociální rehabilitace��������������������������������������������� 36
Další služby pro cílovou skupinu����������������������������������������� 37

5. SLUŽBY PRO OSOBY OHROŽENÉ
ZÁVISLOSTMI��������������������������������������������������������������� 38
Kontaktní centrum PREVENT Strakonice������������������������ 39
Jihočeský Streetwork PREVENT����������������������������������������� 40
Terapeutická komunita Němčice����������������������������������������� 41
Další služby pro cílovou skupinu����������������������������������������� 42

6. DALŠÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY�������������������������������� 43

1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují
jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa
víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o
domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality
a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány
jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější
skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé
se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z
různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti.
Sociální službou se dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, rozumí činnost nebo
soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a
podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence
sociálního vyloučení.
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc
při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování,
pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s
výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, psycho a socioterapie, pomoc při
prosazování práv a zájmů atd.
Cílem služeb bývá:
• podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající
soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího
prostředí, obnovení nebo zachování původního životního
stylu,
• rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud
toho mohou být schopni, vést samostatný život,
• snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem
života uživatelů.
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K pokrytí nákladů spojených s úhradou některých sociálních
služeb, resp. se zajištěním potřebné pomoci slouží příspěvek na
péči.
Sociální služby lze podle cíle a zaměření rozdělit do 3 základních
skupin:
• sociální poradenství
• služby sociální péče
• služby sociální prevence
Sociální služby lze poskytovat v těchto formách:
• pobytové
• ambulantní
• terénní
Sociální poradenství zahrnuje:
• základní sociální poradenství – je povinen poskytnout každý
poskytovatel sociálních služeb,
• 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; zahrnuje též sociální práci
s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se
společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování
kompenzačních pomůcek.
Služby sociální péče:
• napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře
zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy
toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a
zacházení.
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Mezi služby sociální péče patří:
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Tísňová péče
Průvodcovské a předčitatelské služby
Podpora samostatného bydlení
Odlehčovací služby
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče
Služby sociální prevence:
• napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které
jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci,
životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se
společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení
práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické
osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat
osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a
chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích
společenských jevů.
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Mezi služby sociální prevence patří:
Raná péče
Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
Azylové domy
Domy na půl cesty
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Intervenční centra
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Noclehárny
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením
Sociálně terapeutické dílny
Terapeutické komunity
Terénní programy
Sociální rehabilitace
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 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované
služby na území Strakonicka
Poskytovatel Centrum pro zdravotně postižené
Jihočeského kraje
Služba
odborné sociální poradenství
osobní asistence
Poskytovatel Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
(manželská a předmanželská poradna)
Služba
odborné sociální poradenství
Poskytovatel Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.
Služba
sociální rehabilitace
Poskytovatel FOKUS Písek
Služba
sociální rehabilitace
Poskytovatel Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek
Služba
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Poskytovatel Charita Malenice
Služba
pečovatelská služba
Poskytovatel Oblastní charita Strakonice
Služba
osobní asistence
odborné sociální poradenství
pečovatelská služba
domovy pro seniory
Poskytovatel Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Služba
pečovatelská služba
azylové domy
domovy pro seniory
domov se zvláštním režimem
denní stacionář
Poskytovatel Občanské sdružení PREVENT
Služba
kontaktní centra
terénní programy
Poskytovatel SANANIM
Služba
terapeutická komunita
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2. SLUŽBY PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ

 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek

Pobytová zařízení:
• Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek
• MěÚSS Denní stacionář pro mentálně postižené děti,
mládež a dospělé
• MěÚSS Domov pro seniory – Lidická
• MěÚSS Domov pro seniory – Rybniční
• MěÚSS Domov pro osoby se zvláštním režimem
• Oblastní charita Strakonice – Dům klidného stáři sv. Anny
• Nemocnice Strakonice, a.s. – sociální lůžka (sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče)

Poskytovatel sociálních služeb: Domov pro osoby
se zdravotním postižením
Osek
Adresa zařízení: Osek 1, 386 01 Strakonice
Vedoucí zařízení: Mgr. Iveta Podškubková

Terénní služby:
• Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
pracoviště Strakonice
»» Osobní asistence
• Charita Malenice
»» Pečovatelská služba
• MěÚSS Strakonice:
»» Pečovatelská služba
• Oblastní charita Strakonice
»» Pečovatelská služba Osek-Radomyšl
»» Pečovatelská služba Volyně
»» Osobní asistence

Forma poskytování sociální služby: pobytová
Pracovní doba: nepřetržitá
Pro koho je služba určena:
• osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením,
pouze muži od 18 let věku

Kontakty:
telefon: 383 411 013
e-mail: l_brichackova.usp@o2active.cz
webové stránky: www.dozp-osek.cz

Věková kategorie klientů: dorost (16 – 18 let)
				mladí dospělí (19 – 26 let)
				dospělí (27 – 64 let)
Dostupnost zařízení: Bezbariérový objekt se nachází v obci
Osek ležící 10 kilometrů od Strakonic.

Ambulantní služby:
• Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
pracoviště Strakonice
• Oblastní charita Strakonice
10
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 Denní stacionář pro mentálně postižené děti,
mládež a dospělé

 Domov pro seniory – Lidická

Poskytovatel sociálních služeb: Městský ústav sociálních
služeb Strakonice
Ředitel: Ing. Karel Seknička
Adresa zařízení: Ellerova 160, Strakonice I, 386 01
Vedoucí zařízení: Mgr. Petr Martínek

Poskytovatel sociálních služeb: Městský ústav sociálních
služeb Strakonice
Ředitel: Ing. Karel Seknička
Adresa zařízení: Lidická 189, Strakonice I, 386 01
Vedoucí zařízení: Hana Petrovcová

Kontakty:
telefon: 739 155 370, 602 123 163, 383 322 241, 603 854 850
e-mail: socialnipracovnice@muss.strakonice.eu
petr.martinek@muss.strakonice.eu
reditel@muss.strakonice.eu
webové stránky: www.muss.strakonice.eu

Kontakty:
telefon: 383 376 363, 383 376 366, 383 321 199
e-mail: domovlidicka@muss.strakonice.eu
hana.petrovcova@muss.strakonice.eu
reditel@muss.strakonice.eu
webové stránky: www.muss.strakonice.eu

Forma poskytování sociální služby: ambulantní
Pracovní doba: pondělí – pátek: 5:30 – 16:00
Pro koho je služba určena:
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby s jiným zdravotním postižením
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s mentálním postižením
Věková kategorie klientů: mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

Forma poskytování sociálních služeb: pobytová
Pracovní doba: nepřetržitě
Pro koho je služba určena:
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s kombinovaným postižením
• senioři
Věková kategorie klientů: od 50 let
Dostupnost zařízení: Domov pro seniory se nachází v centru
města, dopravní spojení MHD – autobus č. 2 zastávka Lidická.
Jedná se o bezbariérový objekt s výtahy.

Dostupnost zařízení: Jedná se o bezbariérový objekt
v blízkosti vlakového a autobusového nádraží, dopravní
spojení MHD - autobus č. 1 a 2, zastávka Ellerova.
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 Domov pro seniory – Rybniční

 Domov se zvláštním režimem

Poskytovatel sociálních služeb: Městský ústav sociálních
služeb Strakonice
Ředitel: Ing. Karel Seknička
Adresa zařízení: Rybniční 1282, Strakonice I, 386 01
Vedoucí zařízení: Mgr. Magdaléna Klečková

Poskytovatel sociálních služeb: Městský ústav sociálních
služeb Strakonice
Ředitel: Ing. Karel Seknička
Adresa zařízení: Rybniční 1282, Strakonice I, 386 01
Vedoucí zařízení: Mgr. Magdaléna Klečková

Kontakty:
telefon: 739 759 007, 383 327 210, 383 327 227
e-mail: magdalena.kleckova@muss.strakonice.eu
socialnipracovnice@muss.strakonice.eu
reditel@muss.strakonice.eu
webové stránky: www.muss.strakonice.eu

Kontakty:
telefon: 383 327 227, 383 327 200, 739 759 007
e-mail: magdalena.kleckova@muss.strakonice.eu
reditel@muss.strakonice.eu
webové stránky: www.muss.strakonice.eu

Forma poskytování sociální služby: pobytová
Pracovní doba: nepřetržitě
Pro koho je služba určena:
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s kombinovaným postižením
• senioři
Věková kategorie klientů: od 50 let
Dostupnost zařízení: v okrajové části Strakonic – dopravní
spojení MHD – autobus č. 1 a 2 zastávka Švandy Dudáka.
Jedná se o bezbariérový objekt s výtahy.
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Forma poskytování sociální služby: pobytová
Pracovní doba: nepřetržitě
Pro koho je služba určena:
• senioři
Věková kategorie klientů: od 50 let
Dostupnost zařízení: v okrajové části Strakonic – dopravní
spojení MHD – autobus č.1 a 2 zastávka Švandy Dudáka. Jedná
se o bezbariérový objekt s výtahy.
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 Dům klidného stáří sv. Anny

 Sociální lůžka – Nemocnice Strakonice a.s.

Poskytovatel sociálních služeb: Oblastní charita Strakonice
Název zařízení: Dům klidného stáří sv. Anny
Adresa zařízení: Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
Vedoucí zařízení: Olga Medlínová, DiS.

Poskytovatel sociálních služeb: Nemocnice Strakonice a.s.
Sociální služba: sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče
Adresa zařízení: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
Vedoucí zařízení: Věra Vrbová

Kontakty:
telefon: 383 323 281
e-mail: socialnipracovnik@charita-strakonice.cz
reditelka@charita-strakonice.cz
webové stránky: www.charita-strakonice.cz

Kontakty:
telefon: 383 314 120, 383 314 324, 383 314 367
e-mail: sekretariat@nemocnice-st.cz
webové stránky: www.nemocnice-st.cz

Forma poskytování sociální služby: pobytové
Pracovní doba: nepřetržitě
Pro koho je služba určena:
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby se zdravotním postižením
• senioři
Věková kategorie klientů: od 60 let

Forma poskytování sociální služby: pobytové
Pracovní doba: nepřetržitě
Pro koho je služba určena:
• osoby s jiným zdravotním postižením
• osoby s chronickým onemocněním
• senioři
Věková kategorie klientů: dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Dostupnost zařízení: V okrajové části Sousedovic (6 kilometrů
od Strakonic), autobusová doprava do obce pouze v pracovní
dny. Jedná se o bezbariérový objekt.

Dostupnost zařízení: Nemocnice Strakonice se nachází
v centru města. Jedná se o bezbariérový objekt.
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 Osobní asistence – Centrum pro zdravotně postižené

 Osobní asistence – Oblastní charita Strakonice

Poskytovatel sociálních služeb: Centrum pro zdravotně
postižené Jihočeského kraje
pracoviště Strakonice
Adresa zařízení: Stavbařů 213, Strakonice II, 386 01
Vedoucí zařízení: Drahuše Kolářová

Poskytovatel sociálních služeb: Oblastní charita Strakonice
Název zařízení: Oblastní charita Strakonice – osobní asistence
Adresa zařízení: Heydukova 349, Strakonice I, 386 01
Vedoucí zařízení: Olga Medlínová, DiS

Kontakty:
telefon: 383 321 931
e-mail: centrum.zp@strakonice.cz
webové stránky: www.czp.strakonice.cz
Forma poskytování sociálních služeb: terénní
Pracovní doba: celoroční
pondělí – pátek: 7:30 – 18:30
sobota: 15:00 – 18:30
Pro koho je služba určena:
• osoby s tělesným postižením
• osoby se zrakovým postižením
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s kombinovaným postižením – mimo duálního
postižení zraku a sluchu
• osoby s jiným zdravotním postižením
• senioři
Věková kategorie klientů: od 19 let

Kontakty:
telefon: 383 325 808
e-mail: osobniasistence@charita-strakonice.cz
webové stránky: www.charita-strakonice.cz
Forma poskytování sociálních služeb: terénní
Pracovní doba: je poskytována nepřetržitě
Pro koho je služba určena:
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s mentálním postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby se zdravotním postižením
• senioři
Věková kategorie klientů: od 18 let
Dostupnost zařízení: terénní služba

Dostupnost zařízení: Jedná se o bezbariérový objekt v lízkosti
vlakového a autobusového nádraží. V blízkosti je parkoviště se
třemi vyhrazenými místy pro zdravotně postižené.
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 Pečovatelská služba – Charita Malenice

 Pečovatelská služba Strakonice – MěÚSS

Poskytovatel sociálních služeb: Charita Malenice
Název zařízení: Pečovatelská služba
Adresa zařízení: Archiváře Teplého 102, Malenice nad
Volyňkou, 387 06
Vedoucí zařízení: Mgr. Jana Slepičková

Poskytovatel sociálních služeb: Městský ústav sociálních služeb
Ředitel: Ing. Karel Seknička
Název zařízení: MěÚSS Strakonice – Pečovatelská služba
Adresa zařízení: Rybniční 1283, Strakonice I, 386 01
Vedoucí zařízení: Marie Komanová

Kontakty:
telefon: 736 767 920
e-mail: charita.malenice@seznam.cz
webové stránky: www.charitacb.cz

Kontakty:
telefon: 383 321 785, 739 155 856
e-mail: marie.komanova@muss.strakonice.eu
miroslava.lechnyrova@muss.strakonice.eu
reditel@muss.strakonice.eu
webové stránky: www.muss.strakonice.eu

Forma poskytování sociálních služeb: terénní
Pracovní doba: celoročně
pondělí – pátek: 7:30 – 15:00
Pro koho je služba určena:
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s tělesným postižením
• senioři
Věková kategorie klientů: dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
Dostupnost zařízení: terénní služba

Forma poskytování sociálních služeb: terénní
Pracovní doba: pondělí – pátek: 7:00 – 15:30
pondělí – pátek: 7:00 – 18:15
(v DPS Rybniční a Jezerní)
Pro koho je služba určena:
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby se sluchovým postižením
• osoby se zdravotním postižením
• osoby se zrakovým postižením
• rodiny s dítětem/dětmi
• senioři
Věková kategorie klientů: bez omezení věku
Dostupnost zařízení: terénní služba
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 Pečovatelská služba Strakonice
– Oblastní charita Strakonice

 Pečovatelská služba Osek – Radomyšl
– Oblastní charita Strakonice

Poskytovatel sociálních služeb: Oblastní charita Strakonice
Ředitelka: Olga Medlínová, DiS
Adresa zařízení: Heydukova 349, Strakonice 1, 386 01
Vedoucí zařízení: Bc. Markéta Vlčková

Poskytovatel sociálních služeb: Oblastní charita Strakonice
Ředitelka: Olga Medlínová, DiS
Adresa zařízení: Osek 109, Strakonice 1, 386 01
Vedoucí zařízení: Bc. Markéta Vlčková

Kontakty:
telefon: 383 325 808, 776 808 841
e-mail: pecovatelskasluzba.st@charita-strakonice.cz
reditelka@charita-strakonice.cz
webové stránky: www.charita-strakonice.cz

Kontakty:
telefon: 383 325 808, 776 808 841
e-mail: pecovatelskasluzba.st@charita-strakonice.cz
reditelka@charita-strakonice.cz
webové stránky: www.charita-strakonice.cz

Forma poskytování sociálních služeb: terénní
Pracovní doba: pondělí – pátek: 7:00 – 17:00
Pro koho je služba určena:
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby se zdravotním postižením
• senioři
Věková kategorie klientů: od 18 let

Forma poskytování sociálních služeb: terénní
Pracovní doba: pondělí – pátek: 7:00 – 17:00
Pro koho je služba určena:
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby se zdravotním postižením
• senioři
Věková kategorie klientů: od 18 let

Dostupnost zařízení: terénní služba

Dostupnost zařízení: terénní služba
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 Pečovatelská služba Volyně
– Oblastní charita Strakonice

 Odborné sociální poradenství – Centrum
pro zdravotně postižené Jihočeského kraje

Poskytovatel sociálních služeb: Oblastní charita Strakonice
Ředitelka: Olga Medlínová, DiS
Adresa zařízení: Vimperská 595, Volyně, 387 01
Vedoucí zařízení: Bc. Markéta Vlčková

Poskytovatel sociální služby: Centrum pro zdravotně
postižené Jihočeského kraje
Název zařízení: Centrum pro zdravotně postižené
Jihočeského kraje pracoviště Strakonice
Adresa zařízení: Stavbařů 213, Strakonice II, 386 01
Vedoucí zařízení: Drahuše Kolářová

Kontakty:
telefon: 383 325 808, 776 808 841
e-mail: pecovatelskasluzba.st@charita-strakonice.cz
reditelka@charita-strakonice.cz
webové stránky: www.charita-strakonice.cz
Forma poskytování sociální služby: terénní
Pracovní doba: pondělí – pátek: 7:00 – 17:00
Pro koho je služba určena:
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby se zdravotním postižením
• senioři
Věková kategorie klientů: od 18-ti let
Dostupnost zařízení: terénní služba

Kontakty:
telefon: 383 321 931
e-mail: centrum.zp@strakonice.cz
webové stránky: www.czp.strakonice.cz
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Pracovní doba: celoroční
ambulantní forma: pondělí, středa 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30,
pátek: 8:00 – 12:00
terénní forma: úterý, čtvrtek 8:00 – 14:00
Pro koho je služba určena:
• občané se zdravotním postižením
• senioři – osoby starší 65 let se zdravotním postižením i
bez něj
• občané v nepříznivé sociální situaci – rodinní
příslušníci občanů se zdravotním postižením a seniorů
či jiné osoby, které o tyto osoby pečují
Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
Dostupnost zařízení: bezbariérový objekt v blízkosti
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vlakového a autobusového nádraží, v blízkosti je parkoviště se
třemi vyhrazenými místy pro zdravotně postižené.

 Odborná sociální poradna
– Oblastní charita Strakonice
Poskytovatel sociálních služeb: Oblastní charita Strakonice
Název zařízení: Oblastní charita Strakonice - Odborná sociální
poradna
Adresa zařízení: Heydukova 349, Strakonice I, 386 01
Vedoucí zařízení: Olga Medlínová, DiS
Kontakty:
telefon: 383 325 808
e-mail: poradna@charita-strakonice.cz
webové stránky: www.charita-strakonice.cz
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Pracovní doba: pondělí: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
úterý:
8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
středa:
8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
čtvrtek:
8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
pátek:
8:00 – 12:00
Pro koho je služba určena:
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s mentálním postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby se zdravotním postižením
• senioři
Dostupnost zařízení: Zařízení se nachází na okraji Strakonice
v budově s bezbariérovým přístupem.
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2.1

PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

 Půjčovna kompenzačních pomůcek v rámci Odborné
sociální poradny – Oblastní charita Strakonice
Poskytovatel sociálních služeb: Oblastní charita Strakonice
Název zařízení: Oblastní charita Strakonice
– Odborná sociální poradna
Adresa zařízení: Heydukova 349, Strakonice I, 386 01
Vedoucí zařízení: Olga Medlínová, DiS
Kontakty:
telefon: 383 325 808, 773 979 002
e-mail: poradna@charita-strakonice.cz
webové stránky: www.charita-strakonice.cz
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Pracovní doba: pondělí: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
úterý:
8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
středa:
8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
čtvrtek:
8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
pátek:
8:00 – 12:00
Pro koho je služba určena:
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s mentálním postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby se zdravotním postižením
• senioři
Dostupnost zařízení: Zařízení se nachází na okraji Strakonice
v budově s bezbariérovým přístupem.
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 Půjčovna kompenzačních pomůcek v rámci Odborné
sociální poradny – Centrum pro zdravotně postižené
Poskytovatel sociálních služeb: Centrum pro zdravotně
postižené Jihočeského kraje
pracoviště Strakonice
Adresa zařízení: Stavbařů 213, Strakonice II, 386 02
Vedoucí zařízení: Drahuše Kolářová
Kontakty:
telefon: 383 321 931
e-mail: centrum.zp@strakonice.cz
webové stránky: www.czp.strakonice.cz
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Pracovní doba: pondělí, středa 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
úterý, čtvrtek
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
pátek		
8:00 – 12:00
Pro koho je služba určena:
• občané se zdravotním postižením
• senioři – osoby starší 65 let se zdravotním postižením
i bez něj
• občané v nepříznivé sociální situaci – rodinní
příslušníci občanů se zdravotním postižením a seniorů
či jiné osoby, které o tyto osoby pečují
Dostupnost zařízení: Jedná se o bezbariérový objekt nacházející
se cca 100 m od polikliniky, 200m od autobusového a vlakového
nádraží. V bezprostřední blízkosti se nalézá parkoviště se třemi
vyhrazenými místy pro uživatele služeb.

Další služby pro cílovou skupinu:
Zařízení: Středisko rané péče SPRP České Budějovice
Stručný popis: Středisko poskytuje služby rané péče, podporu
a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým
nebo i s kombinovaným postižením.
Adresa zařízení: Kněžská 8, České Budějovice, 370 01
Kontakty: 385 520 088, budejovice@ranapece.cz,
www.ranapece.cz
Zařízení: Hospic Sv. Jana N. Neumanna Prachatice
Stručný popis: Hospic je zařízením, jež poskytuje péči
nevyléčitelně nemocným osobám v závěrečné fázi jejich
nemoci. Dále poskytuje podporu, poradenství a pomůcky
rodinám pečujícím o umírající v domácím prostředí.
Adresa zařízení: Neumannova 144, Prachatice, 383 01
Kontakty: 388 311 726, info@hospicpt.cz, www.hospicpt.cz
Zařízení: o.s. LORM - Společnost pro hluchoslepé
- Poradenské centrum Jindřichův Hradec
Stručný popis: LORM zajišťuje dle možností komplexní služby
pro hluchoslepé a jejich rodiny, především odborné sociální
poradenství, sociální rehabilitaci, tlumočnické služby a sociálně
aktivizační služby. Hluchoslepota je definována jako jedinečné
postižení dané souběžným poškozením zraku a sluchu a to
poškozením různého stupně (tj. nejen úplnou ztrátou).
Adresa zařízení: Na Točně 1/V, Jindřichův Hradec, 377 01
Kontakty: 777 764 200, jiznicechy@lorm.cz, www.lorm.cz

Další služby pro tuto cílovou skupinu naleznete v elektronické databázi
poskytovatelů sociálních služeb a služeb doprovodných na www.kpss-st.cz.
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3. SLUŽBY PRO RODINY,
MLÁDEŽ A DĚTI
Pobytová zařízení:
• Dětské centrum Jihočeského kraje
Odborné sociální poradenství
• Manželská a předmanželská poradna

 Dětské centrum Jihočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb: Dětské centrum
Jihočeského kraje, o.p.s.
Sociální služba: sociální rehabilitace
Adresa zařízení: Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01
Vedoucí zařízení: Mgr. Martin Karas
Kontakty:
telefon: 383 314 334, 728 199 420
e-mail: martin.karas.strakonice@seznam.cz
webové stránky: www.dcjk.cz
Forma poskytování sociálních služby: pobytová
Pracovní doba: nepřetržitá, služba poskytována celoročně
Pro koho je služba určena: rodiny s dítětem/dětmi - služba je
určena pro matku či rodinné
příslušníky s dítětem. (pro jednu
dospělou osobu s maximálně
2 dětmi)
Věková kategorie klientů: děti kojeneckého věku (do 1 roku)
děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
Dostupnost zařízení: Objekt se nachází v areálu Nemocnice
Strakonice, prostory centra jsou v 1. patře budovy s výtahem.
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 Manželská a předmanželská poradna Strakonice
Poskytovatel sociálních služeb: Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec
Adresa zařízení: Pod Hradem 9, Strakonice II, 386 01
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Vedoucí zařízení: PhDr. Adéla Doležalová
Kontakty:
telefon: 383 334 252
e-mail: info@manzelskaporadna-strakonice.cz
jitka.stetkova@manzelskaporadna-strakonice.cz
webové stránky: www.manzelskaporadna-strakonice.cz

Další služby pro cílovou skupinu:
Zařízení: Středisko rané péče SPRP České Budějovice
Stručný popis: Středisko poskytuje služby rané péče, podporu
a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě
se zrakovým nebo i s kombinovaným
postižením.
Adresa zařízení: Kněžská 8, České Budějovice, 370 01
Kontakty: 385 520 088, budejovice@ranapece.cz,
www.ranapece.cz

Forma poskytování sociální služby: ambulantní
Pracovní doba: pondělí – pátek: 7:30 – 16:00
Pro koho je služba určena:
• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy
• oběti domácího násilí
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby v krizi
• rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie klientů: bez omezení věku
Dostupnost zařízení: Manželská a předmanželská poradna sídlí
za strakonickým hradem v areálu letního
kina. Poradna se nachází v 1. patře.
Prostory nejsou bezbariérové.

32

Další služby pro tuto cílovou skupinu naleznete v elektronické databázi
poskytovatelů sociálních služeb a služeb doprovodných na www.kpss-st.cz.
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4. SLUŽBY PRO OSOBY
OHROŽENÉ KRIZÍ
Pobytová zařízení:
• Azylový dům
Ambulantní a terénní služby:
• FOKUS – sociální rehabilitace

 Azylový dům
Poskytovatel sociálních služeb: Městský ústav sociálních
služeb Strakonice
Ředitel: Ing. Karel Seknička
Adresa zařízení: Budovatelská 613, Strakonice I, 386 01
Vedoucí zařízení: Helena Bartáčková
Kontakty:
telefon: 731 285 547, 603 326 069, 383 323 639
e-mail: socialnipracovnice@muss.strakonice.eu
reditel@muss.strakonice.eu
Forma poskytování sociální služby: pobytová
Pracovní doba: nepřetržitá
Pro koho je služba určena:
• oběti domácího násilí
• osoby bez přístřeší
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy
• rodiny s dítětem/dětmi
• matka s dětmi nebo jiný rodinný příslušník s dítětem
(dětmi), nikoliv úplná rodina
Věková kategorie klientů: děti kojeneckého věku (do 1 roku)
děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
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Dostupnost zařízení: Budova se nachází v okrajové části
města, dopravní spojení MHD č. 2. Objekt není bezbariérový.
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 FOKUS – sociální rehabilitace

Další služby pro cílovou skupinu:

Poskytovatel sociálních služeb: FOKUS Písek, pobočka
Strakonice
Adresa zařízení: Bezděkovská 216, Strakonice II, 386 01
Vedoucí zařízení: Mgr. Petra Jindrová

Zařízení: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Stručný popis: Domov se zvláštním režimem poskytuje služby
pro osoby s chronickým duševním
onemocněním.
Adresa zařízení: Libníč 17, Rudolfov, 37371
Kontakty: 723 774 547, reiser@domovlibnic.cz

Kontakty:
telefon: 773 607 769, 608 271 800
e-mail: info@fokus-pisek.cz
ambulancest@fokus-pisek.cz
webové stránky: www.fokus-pisek.cz
Formy poskytování sociální služby: ambulantní, terénní
Pracovní doba: pondělí: 9:00 – 16:00
úterý:
9:00 – 16:00
středa:
13:00 – 17:00
čtvrtek:
9:00 – 16:00
pátek:
9:00 – 12:00
Pro koho je služba určena:
• osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková kategorie klientů: 18 – 80 let

Zařízení: Intervenčním centrum pro osoby ohrožené domácím
násilím, Diecézní charita České Budějovice
Adresa zařízení: Smetanova 533, Strakonice, 386 01
Pracovní doba: středa 9.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Kontakty: 731 619 844, icstrakonice@charitacb.cz

Dostupnost zařízení: Občanské sdružení FOKUS nalezneme
v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Budova nemá
bezbariérový vchod ani výtah.

Další služby pro tuto cílovou skupinu naleznete v elektronické databázi
poskytovatelů sociálních služeb a služeb doprovodných na www.kpss-st.cz.
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5. SLUŽBY PRO OSOBY OHROŽENÉ
ZÁVISLOSTMI
Pobytová zařízení:
• Terapeutická komunita Němčice
Ambulantní služby:
• Kontaktní centrum PREVENT Strakonice
Terénní služby:
• Jihočeský Streetwork PREVENT

 Kontaktní centrum PREVENT Strakonice
Poskytovatel sociálních služeb: Občanské sdružení PREVENT
Adresa zařízení: Komenského 174, Strakonice II, 386 01
Vedoucí zařízení: Mgr. Daniel Randák
Kontakty:
telefon: 383 322 357
e-mail: kacko@os-prevent.cz
webové stránky: www.kcst.os-prevent.cz
Forma poskytování sociální služby: ambulantní
Pracovní doba: pondělí
10:00 – 16:00
úterý
10:00 – 16:00
středa
10:00 – 17:00
čtvrtek
10:00 – 16:00
pátek
13:00 – 16:00
Pro koho je služba určena:
• hlavní cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách
• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách
• osoby v krizi
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy
• rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie klientů: 10 – 64 let
Dostupnost zařízení: Budova kontaktního centra se nachází
v blízkosti centra města nedaleko vlakového i autobusového
nádraží (naproti vchodu do Teplárny Strakonice). Objekt není
bezbariérový.
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 Jihočeský Streetwork PREVENT

 Terapeutická komunita Němčice

Poskytovatel sociálních služeb: Občanské sdružení PREVENT
Sociální služba: terénní program
Adresa zařízení: Lannova tř. 63/41, České Budějovice 6, 370 01
Vedoucí zařízení: Bc. Kamil Podzimek

Poskytovatel sociálních služeb: SANANIM
Adresa zařízení: Němčice 1, Čestice, 387 19
Vedoucí zařízení: Bc. Martin Hulík

Kontakty:
telefon: 602 570 366
e-mail: street@os-prevent.cz
webové stránky: www.os-prevent.cz
Forma poskytování sociální služby: terénní
Pracovní doba: České Budějovice: pondělí – pátek10:00 – 19:00
Strakonice: pondělí 13.00 – 15.00
			
čtvrtek 14.00 – 16.00
Pro koho je služba určena:
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách
• Primární cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových látkách. Problematika
závislostí je však souhrn faktorů a nese s sebou celou řadu
dalších přidružených problémů jako bezdomovectví,
kriminality, prostituce atd.

Kontakty:
telefon: 383 396 120, 777 196 120
e-mail: nemcice@sananim.cz
webové stránky: www.sananim.cz
Forma poskytování sociální služby: pobytové
Pracovní doba: nepřetržitě
Pro koho je služba určena:
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách
Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
Dostupnost zařízení: Zařízení se nachází 200 metrů od
autobusové zastávky v obci Němčice.

Věková kategorie klientů: 10 – 64 let
Dostupnost zařízení: terénní služba
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Další služby pro cílovou skupinu:
Zařízení: Substituční centrum PREVENT
Adresa zařízení: Matice školské 17, České Budějovice, 370 01
Kontakty: 387 730 459, 725 441 501, metadon@os-prevent.cz,
kotyzova@os-prevent.cz, http://sc.os-prevent.cz
Zařízení: Doléčovací centrum PREVENT
Adresa zařízení: Tylova 156/23 České Budějovice, 370 01
Kontakty: 386 350 380, 776 432 767, cnp@os-prevent.cz,
Skype: prevent.dolecovak, http://dc.os-prevent.cz

6. DALŠÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY
Tísňová volání
Centrální tísňová linka (policie, záchranná služba, hasiči) 112
Hasiči150
Zdravotnická záchranná služba
155
Policie ČR
158
Městská policie
156
-- Strakonice
383 321 542
Důležitá telefonní čísla
Nemocnice Strakonice
383 314 111
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. 389 604 333,

(606 720 095)

Další služby pro tuto cílovou skupinu naleznete v elektronické databázi
poskytovatelů sociálních služeb a služeb doprovodných na www.kpss-st.cz.
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Linky důvěry, pomoci
Linka bezpečí
800 155 555
-- pro děti a dospívající v obtížné životní situaci
(mládež do 18 let a studenti do 26 let)
Telefonická pomoc dětem – linka bezpečí
116 111
Linka vzkaz domů
800 111 113
-- pro děti a mládež na útěku či vyhozené
Rodičovská linka
840 111 234
-- rodinné a výchovné poradenství pro rodiče,
prarodiče a ostatní členy rodiny, pedagogy
Bílý kruh bezpečí - Pomoc obětem kriminality
257 317 110
Bílý kruh bezpečí - Pomoc obětem domácího násilí 251 511 313
Linka seniorů
800 200 007
Linka AIDS pomoci
800 800 980
Linka důvěry – Strakonice
772 050 013
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Úřady a další instituce
Městský úřad Strakonice, odbor sociální
383 700 244
Městský úřad Volyně, odbor veřejně správní
383 317 221
Okresní správa sociálního zabezpečení
383 312 300
Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Strakonice

950 162 301

Odkazy na související webové stránky

ÞÞ www.aids-pomoc.cz
ÞÞ www.drogy-info.cz
ÞÞ www.zavislostnahrach.cz
ÞÞ www.linkabezpeci.cz
ÞÞ http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/strakonice
(Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště
Strakonice)
ÞÞ www.strakonice.eu
ÞÞ www.kpss-st.cz
(elektronická databáze poskytovatelů sociálních služeb
na Strakonicku)
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Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
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