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1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ  
 

(poskytovatelé, kteří mají zařízení na sledovaném území) 
 

 
Služba 
 

 
Poskytovatel  

Sociální poradenství  základní Všichni poskytovatelé sociálních služeb,  
OSV MěÚ Prachatice              

Sociální poradenství  odborné Občanské sdružení Prevent, 
Centrum pro zdravotně postižené JčK 

Osobní asistence                  
Pečovatelská služba   Domov pro seniory Pohoda, 

Oblastní charita Vimperk 
Tísňová péče                  
Průvodcovské a předčitatelské služby  
Podpora samostatného bydlení    
Odlehčovací služby   Hospic sv. Jana N. Neumanna 
Centra denních služeb   STROOM DUB o. p. s. 
Denní stacionáře   Domov seniorů Mistra Křišťana   
Týdenní stacionáře  
Domovy pro osoby se zdravotním postižením    
Domovy pro seniory   Domov pro seniory Pohoda, 

Domov seniorů Mistra Křišťana   
Domovy se zvláštním režimem    
Chráněné bydlení    
Soc. služby poskytované ve zdr. zařízeních 
ÚP 

 

Raná péče    
Telefonická krizová pomoc    
Tlumočnické služby    
Azylové domy   Farní charita Prachatice, 

Občanské sdružení Rybka 
Domy na půl cesty   
Kontaktní centra   Občanské sdružení Prevent 
Krizová pomoc    
Intervenční centra – nový druh služby    
Nízkoprahová denní centra    
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež o.s. Společnost pro poskytování 

psychosociální pomoci občanům 
Noclehárny    
Služby následné péče    
Sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi    
Soc. aktiv. služby pro sen. a osoby se ZP     
Sociálně terapeutické dílny  
Terapeutické komunity    
Terénní programy   Farní charita Prachatice 
Sociální rehabilitace STROOM DUB o. p. s, 

MESADA 
 



2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ 
  

 
Služba 
 

  
Počet poskytovatel ů 

 
Počet zařízení  
na území regionu 

Sociální poradenství  základní 11 17 

Sociální poradenství  odborné 2 2 

Osobní asistence   0 0 

Pečovatelská služba   2 4 

Tísňová péče   0 0 

Průvodcovské a předčitatelské služby 0 0 

Podpora samostatného bydlení   0 0 

Odlehčovací služby   1 1 

Centra denních služeb   1 1 

Denní stacionáře   1 1 

Týdenní stacionáře 0 0 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením   0 0 

Domovy pro seniory   2 2 

Domovy se zvláštním režimem   0 0 

Chráněné bydlení   0 0 

Soc. služby poskytované ve zdr. zařízeních ÚP 0 0 

Raná péče   0 0 

Telefonická krizová pomoc   0 0 

Tlumočnické služby   0 0 

Azylové domy   2 4 

Domy na půl cesty 0 0 

Kontaktní centra   1 1 

Krizová pomoc   0 0 

Intervenční centra – nový druh služby   0 0 

Nízkoprahová denní centra   0 0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 1 

Noclehárny   0 0 

Služby následné péče   0 0 

Sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi   0 0 

Soc. aktiv. služby pro sen. a osoby se ZP    0 0 

Sociálně terapeutické dílny 0 0 

Terapeutické komunity   0 0 

Terénní programy   1 1 

Sociální rehabilitace 2 2 



Poskytovatelé, za řízení a typy nabízených služeb   

poskytovatel zařízení služba 

Centrum pro zdravotně postižené JčK Centrum pro zdravotně postižené JčK prac. Prachatice odborné sociální poradenství 

pečovatelská služba Domov pro seniory Pohoda Domov pro seniory Pohoda 

domovy pro seniory 

Domov pro seniory Mistra Křišťana  domovy pro seniory Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice 

Domov pro seniory Mistra Křišťana  - denní stacionář denní stacionář 

Dům sv. Petra pro muže (Prachatice) azylové domy 

Dům sv. Petra pro muže (Záblatí) azylové domy 

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi azylové domy 

Farní charita Prachatice 

Most Naděje terénní programy 

Hospic sv. Jana N. Neumanna Hospic sv. Jana N. Neumanna odlehčovací služby   

MESADA MESADA sociální rehabilitace 

odborné sociální poradenství Občanské sdružení Prevent Krizové a kontaktní centrum 

kontaktní centra   

Občanské sdružení Rybka Azylový dům Rybka azylové domy 

Charitní pečovatelská služba - Čkyně pečovatelská služba 

Charitní pečovatelská služba – Prachatice pečovatelská služba 

Oblastní charita Vimperk 

Charitní pečovatelská služba - Volary  pečovatelská služba 

o.s. SPPPO Centrum volného času "Céčko" nízkoprah. zařízení pro děti a mládež 

centra denních služeb STROOM DUB o. p. s. STROOM DUB o. p. s. 

sociální rehabilitace 

 



Kapacity jednotlivých za řízení a služeb  

 

Zařízení Služba  Kapacita 

Centrum pro zdravotně postižené   odborné sociální poradenství počet klientů - 2000 (za rok) 

pečovatelská služba počet klientů - 30 Domov pro seniory Pohoda 

domovy pro seniory počet lůžek - 84 

Domov pro seniory Mistra Křišťana  domovy pro seniory počet lůžek - 99 

Domov pro seniory Mistra Křišťana  - denní stacionář denní stacionář počet klientů - 6 

Dům sv. Petra pro muže (Prachatice) azylové domy počet lůžek - 3 

Dům sv. Petra pro muže (Záblatí) azylové domy počet lůžek - 10 

Charitní domov sv. Dominika Savia   azylové domy počet lůžek – 23 (7 pro matky, 1 pro akutní 
případy, 16 pro děti) 

Most Naděje terénní programy počet klientů - 10 

Hospic sv. Jana N. Neumanna odlehčovací služby   počet lůžek - 11 

MESADA sociální rehabilitace počet klientů – 15 (za rok) 

odborné sociální poradenství počet intervencí  max. 180 (za měsíc)  Krizové a kontaktní centrum 

kontaktní centra   počet kontaktů  max. 1500 (za rok)   

Azylový dům Rybka azylové domy počet klientů - 50  

Charitní pečovatelská služba - Čkyně pečovatelská služba počet klientů - 40 

Charitní pečovatelská služba – Prachatice pečovatelská služba počet klientů - 120 

Charitní pečovatelská služba - Volary  pečovatelská služba počet klientů - 30 

Centrum volného času "Céčko" nízkoprahová zařízení pro děti a mládež počet klientů – 20 (za den)  

centra denních služeb počet klientů - 25 STROOM DUB o. p. s. 

sociální rehabilitace počet klientů - 12 



 

Cílové skupiny uživatel ů a počet zařízení zaměřených na cílovou 

skupinu   

 

Cílová skupina 

 

Počet zařízení  

zaměřených  na 

cílovou skupinu 

 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádouc.  jevy 2 

imigranti a azylanti 2 

oběti domácího násilí 3 

oběti obchodu s lidmi 3 

oběti trestné činnosti 2 

osoby bez přístřeší 7 

osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 2 

osoby komerčně zneužívané 1 

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 1 

osoby s chronickým duševním onemocněním 3 

osoby s chronickým onemocněním 5 

osoby s jiným zdravotním postižením 4 

osoby s kombinovaným postižením 5 

osoby s mentálním postižením 4 

osoby s tělesným postižením 5 

osoby se sluchovým postižením 4 

osoby se zdravotním postižením 9 

osoby se zrakovým postižením 4 

osoby v krizi 5 

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 3 

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy 

2 

pachatelé trestné činnosti 1 

rodiny s dítětem/dětmi 5 

senioři 8 

etnické menšiny 5 
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3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATEL Ů 
 

  

Poskytovatel: Centrum pro zdravotn ě postižené Jiho českého kraje  
 
Typ: právnická osoba ČR   
IČ:  26594463 
Právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, spole čnost, klub aj.)     
Adresa:  Mánesova 24/3, České Bud ějovice 7, 370 01 České Bud ějovice 1   
Statutární orgány:  předseda výkonného výboru Jan Holický,  ředitel Marie K řížková 
Webové stránky: neuvedeny 
 
Zařízení: Centrum pro zdravotn ě postižené Jiho českého kraje pracovišt ě Prachatice 
 
Vedoucí zařízení: Hana Vlasáková, DiS.     
  
Adresa zařízení: SNP 559, Prachatice II, 383 01 Prachatice     
  
 
Služba:  odborné sociální poradenství  
 

 
Formy poskytování sociální služby:   
ambulantní, terénní  
 
Cílová skupina klient ů:  
osoby s jiným zdravotním postižením 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 
osoby s tělesným postižením 
osoby se sluchovým postižením 
osoby se zdravotním postižením 
osoby se zrakovým postižením 
senioři  
Věková kategorie klient ů:  
bez omezení věku  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 9 

 
Poskytovatel: Domov pro seniory Pohoda  
 
Typ: právnická osoba ČR  
IČ: 70947571   
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace   
Adresa: Budějovická 159, 384 11 Netolice  
Statutární orgány: ředitel Jiří Vít 
  
Webové stránky: www.netolice.cz 
 
Zařízení: Domov pro seniory Pohoda  
 
Vedoucí zařízení: Jiří Vít  
Adresa zařízení: Budějovická 159, 384 11 Netolice 
 
 
Služba: pečovatelská služba  
 
  
 

 
Formy poskytování sociální služby:  
ambulantní, terénní  
  
Cílová skupina klient ů:  
osoby s tělesným postižením 
osoby se zdravotním postižením 
rodiny s dítětem/dětmi 
senioři  
Věková kategorie klient ů:  
děti předškolního věku (1 - 7 let) 
dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let) 
děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

 
Služba: domovy pro seniory 
 
 

 
Formy poskytování sociální služby: 
pobytové  
Cílová skupina klient ů:  
osoby s tělesným postižením 
osoby se zdravotním postižením 
senioři  
Věková kategorie klient ů:  
dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let)  
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Poskytovatel: Domov senior ů Mistra K řišťana Prachatice  
 
Typ: právnická osoba ČR  
IČ: 00477109   
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace   
Adresa: Bavorská 936, Prachatice II, 383 01 Prachatice  
Statutární orgány: ředitel  Bc. Hana Vojtová     
Webové stránky: www.domovseniorupt.cz 
 
Zařízení: Domov pro seniory Mistra K řišťana Prachatice  
  
Vedoucí zařízení: doplnit 
Adresa zařízení: Bavorská 936, Prachatice II, 383 01 Prachatice   
  
 
Služba: domovy pro seniory  
 
  
 

 
Formy poskytování sociální služby:  
pobytové  
Cílová skupina klient ů:  
osoby s chronickým onemocněním 
osoby s kombinovaným postižením 
senioři 
  
Věková kategorie klient ů:  
dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let)   
 

 
Zařízení: Domov pro seniory Mistra K řišťana Prachatice - denní stacioná ř 
 
Vedoucí zařízení: doplnit 
Adresa zařízení: Bavorská 936, Prachatice II, 383 01 Prachatice   
  
 
Služba: denní stacioná ř 
 

 
Formy poskytování sociální služby:  
ambulantní  
  
Cílová skupina klient ů:  
osoby s chronickým duševním onemocněním 
osoby s chronickým onemocněním 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 
osoby s tělesným postižením 
osoby se sluchovým postižením 
osoby se zdravotním postižením 
osoby se zrakovým postižením 
senioři  
  
Věková kategorie klient ů:  
dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let) 
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Poskytovatel: Farní charita Prachatice  
 
Typ: právnická osoba ČR  
IČ:  62529919   
Právní forma: 721 - Církevní organizace   
Adresa: Slunečná 1135, Prachatice II, 383 01 Prachatice   
Statutární orgány: ředitel Michaela Veselá  
Webové stránky: www.prachatice.charita.cz 
 
Zařízení: Dům sv. Petra pro muže  
 
Vedoucí zařízení: Pavel Pešek   
Adresa zařízení: Děkanská 32, Prachatice I, 383 01 Prachatice 
 
 
Služba: azylové domy  
  
 
  
 

 
Formy poskytování sociální služby: 
pobytové  
  
Cílová skupina klient ů:  
osoby bez přístřeší 
osoby v krizi 
etnické menšiny  
  
Věková kategorie klient ů:  
dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let)  
 

 
Zařízení: Dům sv. Petra pro muže  
 
Vedoucí zařízení: Pavel Pešek   
Adresa zařízení: Záblatí 38, 384 33 Záblatí u Prachatic  
  
 
Služba: azylové domy  
 
  
 

 
Formy poskytování sociální služby: 
pobytové  
  
Cílová skupina klient ů:  
osoby bez přístřeší 
osoby v krizi 
etnické menšiny  
  
Věková kategorie klient ů:  
dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let)  
 
 
 
 

 
Zařízení: Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s d ětmi  
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Vedoucí zařízení: Michaela Veselá   
Adresa zařízení: Slunečná 1135, Prachatice II, 383 01 Prachatice  
  
 
Služba: azylové domy  
 

 
Formy poskytování sociální služby: 
pobytové  
  
Cílová skupina klient ů:  
oběti domácího násilí 
oběti obchodu s lidmi 
osoby bez přístřeší 
osoby v krizi  
  
Věková kategorie klient ů:  
děti předškolního věku (1 - 7 let) 
mladší děti (7 –10 let) 
starší děti (11 – 15 let) 
dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
děti kojeneckého věku (do 1 roku) 
 

 
Zařízení: Most Nad ěje 
 
Vedoucí zařízení: Michaela Veselá   
Adresa zařízení: Pivovarská 284, Prachatice II, 383 01 Prachatice  
  
 
Služba: terénní programy  
 

 
Formy poskytování sociální služby: 
terénní  
  
Cílová skupina klient ů:  
imigranti a azylanti 
oběti domácího násilí 
oběti obchodu s lidmi 
oběti trestné činnosti 
osoby bez přístřeší 
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro 
výkon ústavní péče 
osoby v krizi 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy 
rodiny s dítětem/dětmi 
etnické menšiny  
  
Věková kategorie klient ů:  
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let) 
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Poskytovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna  
 
Typ: právnická osoba ČR  
  
Státní přílsušnost: CZ  
  
IČ: 70853517   
  
DIČ: 101-70853517   
  
Právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, spole čnost, klub aj.)   
Adresa: Neumannova 144, Prachatice I, 383 01 Prachatice  
Statutární orgány: místopředseda Ing. Václav Kozler   
předseda Mgr. Robert Huneš  
  
Webové stránky: www.hospicpt.cz 
 
Zařízení:  
Hospic sv. Jana N. Neumanna  
 
Vedoucí zařízení: Mgr. Robert Huneš   
  
Adresa zařízení: Neumannova 144, Prachatice I, 383 01 Prachatice   
  
 
Služba: odleh čovací služba  
 
 
  
 

 
Formy poskytování sociální služby: 
pobytové  
  
Cílová skupina klient ů:  
osoby s chronickým onemocněním 
osoby s jiným zdravotním postižením 
osoby se zdravotním postižením 
senioři  
  
Věková kategorie klient ů:  
dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let)  
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Poskytovatel: MESADA  
 
Typ: právnická osoba ČR   
  
IČ: 26587955   
Právní forma:  701 - Sdružení (svaz, spolek, spole čnost, klub aj.)    
Adresa: nábřeží 1. máje 2259, Bud ějovické P ředměstí, 397 01 Písek    
Statutární orgány: předseda Mgr. Tamara K řivánková Ph.D., místopředseda Jana 
Fošenbauerová DiS., místopředseda Dana Hrychová,  
Webové stránky: www.mesada.eu  
 
Zařízení: MESADA 
 
Vedoucí zařízení: doplnit   
Adresa zařízení: Velké nám ěstí 10, Prachatice I, 383 01 Prachatice    
  
 
Služba: sociální rehabilitace  
 
  
 
  
 

 
Formy poskytování sociální služby: 
terénní  
  
Cílová skupina klient ů:  
imigranti a azylanti 
osoby bez přístřeší 
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro 
výkon ústavní péče 
osoby s chronickým duševním onemocněním 
osoby s chronickým onemocněním 
osoby s jiným zdravotním postižením 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 
osoby s tělesným postižením 
osoby se sluchovým postižením 
osoby se zdravotním postižením 
osoby se zrakovým postižením 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
pachatelé trestné činnosti 
etnické menšiny  
  
Věková kategorie klient ů:  
starší děti (11 – 15 let) 
dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let)  
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Poskytovatel: Občanské sdružení Prevent  
 
Typ:  právnická osoba ČR  
IČ: 69100641   
Právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, spole čnost, klub aj.)       
Adresa: Krátká 20, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1      
Statutární orgány:  místopředseda Mgr. Anna N ěmcová, předseda: Michal N ěmec, tajemník 
Tomáš Brejcha DiS.  
webové stránky: www.os-prevent.cz    
 
Zařízení: Krizové a kontaktní centrum  
 
Vedoucí zařízení: Mgr. Dagmar Randáková      
  
Adresa zařízení:U Stadionu 397, Prachatice II, 383 01 Prachatice    
 
 
Služba: odborné sociální poradenství  
  
 
  
 

 
Formy poskytování sociální služby: ambulantní  
  
Cílová skupina klient ů:  
oběti domácího násilí 
oběti obchodu s lidmi 
oběti trestné činnosti 
osoby bez přístřeší 
osoby komerčně zneužívané 
osoby v krizi 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
senioři  
  
Věková kategorie klient ů:  
bez omezení věku  
 

 
Služba: kontaktní centra   
 
  
 

 
Formy poskytování sociální služby: 
ambulantní, terénní  
  
Cílová skupina klient ů:  
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy 
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy 
rodiny s dítětem/dětmi 
etnické menšiny  
  
Věková kategorie klient ů:  
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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Poskytovatel: Občanské sdružení Rybka  
 
Typ:  právnická osoba ČR  
IČ: 14501791    
Právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, spole čnost, klub aj.)       
Adresa: Komenského 73, 384 21 Husinec     
Statutární orgány: předsedkyně Eva Dvo řáková, místopředsedkyně Miroslava Herzová,  
člen Ji ří Vrzák  
webové stránky: www.rybka.budejovicko.com   
 
Zařízení: Azylový d ům Rybka   
Vedoucí zařízení: Eva Dvo řáková      
  
Adresa zařízení: Komenského 73, 384 21 Husinec     
  
 
Služba: azylové domy  
 
  
 
  
 

 
Formy poskytování sociální služby: 
pobytové  
  
Cílová skupina klient ů:  
osoby bez přístřeší 
rodiny s dítětem/dětmi  
  
Věková kategorie klient ů:  
bez omezení věku 
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Poskytovatel: Oblastní charita Vimperk  
 
Typ: právnická osoba ČR  
IČ: 41881133    
Právní forma: 721 - Církevní organizace   
Adresa: Pravětín 23, 385 01 Vimperk     
Statutární orgány:  Mgr. Dana Marková  
Webové stránky:  www.fch-vimperk.cz 
 
Zařízení: Charitní pe čovatelská služba - Čkyn ě  
 
Vedoucí zařízení: Dana Vidlášová   
Adresa zařízení: Krátká 125/18, Vimperk II, 385 01 Vimperk  
 
Služba: pečovatelská služba  
 
  
 
  
 

 
Formy poskytování sociální služby: terénní  
  
Cílová skupina klient ů:  
osoby se zdravotním postižením 
rodiny s dítětem/dětmi 
senioři  
  
Věková kategorie klient ů: bez omezení věku 
 

 
Zařízení: Charitní pe čovatelská služba – Prachatice  
 
Vedoucí zařízení: Dana Vidlášová   
Adresa zařízení: Krátká 125/18, Vimperk II, 385 01 Vimperk  
 
Služba: pečovatelská služba  
  
 

 
Formy poskytování sociální služby: terénní  
  
Cílová skupina klient ů:  
osoby se zdravotním postižením 
rodiny s dítětem/dětmi 
senioři  
  
Věková kategorie klient ů: bez omezení věku 
 

 
Zařízení: Charitní pe čovatelská služba - Volary  
Vedoucí zařízení: Dana Vidlášová   
Adresa zařízení: Krátká 125/18, Vimperk II, 385 01 Vimperk  
 
Služba: pečovatelská služba  
 

 
Formy poskytování sociální služby: terénní  
  
Cílová skupina klient ů:  
osoby se zdravotním postižením 
rodiny s dítětem/dětmi 
senioři  
Věková kategorie klient ů: bez omezení věku 
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Poskytovatel:  
o.s. Spole čnost pro poskytování psychosociální pomoci ob čanům 
 
Typ: právnická osoba ČR  
IČ: 63913381   
Právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, spole čnost, klub aj.)   
Adresa: Pivovarská 284, Prachatice II, 383 01 Prachatice   
Statutární orgány: předsedkyně Mgr. Hana Modlitbová,  místopředsedkyně Michaela Veselá, člen 
výboru PaedDr. D. Hrubá  
Webové stránky:www.spppo.wz.cz  
 
Zařízení: Centrum volného času "Cé čko"   
Vedoucí zařízení: Bc. Lucie Št ětinová   
Adresa zařízení: Národní 1018, Prachatice II, 383 01 Prachatice   
 
Služba:  
nízkoprahová za řízení pro d ěti a mládež  
 
  
 
  
 

 
Formy poskytování sociální služby: 
ambulantní  
Cílová skupina klient ů:  
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy  
Věková kategorie klient ů:  
mladší děti (7 –10 let) 
starší děti (11 – 15 let) 
dorost (16 – 18 let)  
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Poskytovatel: STROOM DUB o. p. s.  
 
Typ: právnická osoba ČR  
IČ: 26103630   
Právní forma: 141 - Obecně prosp ěšná spole čnost   
Adresa: Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic   
Statutární orgány:  
Předseda správní rady Bc. Lenka Da ňhová,  místopředseda správní rady ing. Lenka Dostálová, 
člen správní rady Věra Bicanová  
webové stránky: www.stroomdub.cz 
 
Zařízení:  STROOM DUB o. p. s.   
Vedoucí zařízení: Pavla Čechová Švepešová     
  
Adresa zařízení:  Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic   
  
 
Služba: centra denních služeb  
 
  
 
  
 

 
Formy poskytování sociální služby: ambulantní  
  
Cílová skupina klient ů:  
osoby s chronickým duševním onemocněním 
osoby s chronickým onemocněním 
osoby s jiným zdravotním postižením 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 
osoby s tělesným postižením 
osoby se sluchovým postižením 
osoby se zdravotním postižením 
osoby se zrakovým postižením 
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy  
  
Věková kategorie klient ů:  
dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let)  

 
Služba: sociální rehabilitace 
 
  
 

 
Formy poskytování sociální služby:  pobytové  
  
Cílová skupina klient ů:  
osoby s chronickým duševním onemocněním 
osoby s chronickým onemocněním 
osoby s jiným zdravotním postižením 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 
osoby s tělesným postižením 
osoby se sluchovým postižením 
osoby se zdravotním postižením 
osoby se zrakovým postižením 
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy  
  
Věková kategorie klient ů:  jako u předcházející služby  
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Azylový d ům Rybka 
Kapacita:    cca 50 kllientů 
Stručná charakteristika činnosti a služeb:   
Posláním Azylového domu Rybka je poskytovat ubytování a sociální služby rodinám s dětmi, 
které se ocitly bez domova, nebo musely svůj domov opustit. Služba řeší nepříznivé životní 
situace a vede klienty k samostatnosti. Pomáhá jim v oblasti sociální, právní i pedagogické. 
Podporuje vztahy uživatelů s vlastními rodinami a pomáhá jim při zapojení na trhu práce. 
Azylový dům Rybka poskytuje také odborné vedení dětí od roku a půl věku dítěte                
do předškolního věku ve vlastní „Školičce Medvídek“. Klienty mohou být rodiny z celé ČR. 
 

Centrum pro zdravotn ě postižené Jiho českého kraje o. s., 
pracovišt ě Prachatice  
Kapacita:    2000 klientů/rok  
Stručná charakteristika činnosti a služeb:   
Centrum poskytuje odborné sociální poradenství, které je zaměřeno převážně na osoby se 
zdravotním postižením a orientuje se i na jejich rodinné příslušníky a další občany. Součástí 
této služby je základní poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek a poradenství           
o jejich využití. Poradenství je poskytováno zejména v následujících oblastech: zákon              
o sociálních službách, jednorázové a opakované příspěvky pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory, mimořádné výhody, dávky státní sociální podpory, důchodové             
a nemocenské pojištění, vzdělávání, zaměstnávání a bydlení osob se zdravotním 
postižením, odstraňování architektonických bariér. Poradenství je poskytováno ambulantně                      
v bezbariérových prostorách poradny nebo v terénu - osobní návštěvou v místě bydliště.  
 

Centrum volného času "Cé čko“ 
Kapacita:    40 klientů/den  
Stručná charakteristika činnosti a služeb:   
Nízkoprahové zařízení je určeno pro smysluplné trávení volného času dětí a mládeže ve 
věku 6 -18 let. Prostřednictvím volně otevřeného a přístupného klubu „Pohoda“ nabízí 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
- informační servis (informace o kulturních a společenských akcích, volnočasových 
aktivitách, kontaktech na různá zařízení)   
- rozhovor „o čemkoli“ s pracovníky centra 
- volnočasové a kulturní aktivity (internet, PC, stolní tenis, fotbálek, šipky, poslech  hudby, 
společenské hry, výtvarné činnosti, turnaje, kurzy, přednášky)   
- poskytování informací a poradenství ve výchovných, vztahových, výukových,  
osobnostních, zdravotních, sexuálních a jiných oblastech...). 
"Céčko“ také  nabízí sociálně terapeutické činnosti a sociálně - právní poradenství.   
 

Domov pro seniory Mistra K řišťana Prachatice a Domov pro seniory 
Mistra K řišťana Prachatice - denní stacioná ř     
 Kapacita:   99 lůžek    
 Stručná charakteristika činnosti a služeb:   
V domově pro seniory se poskytuje pobytová služba osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Služba zahrnuje ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně, 
sociálně terapeutické činnosti atd. Služba je poskytována v 25 jednolůžkových a 37 
dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Z celkové kapacity je 44 lůžek 
určeno pro uživatele vyžadující zvýšenou ošetřovatelskou péči. V denním stacionáři se 
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poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost a žijí v přirozeném 
prostředí svých rodin. V denním stacionáři tráví část dne.  
Služby jsou zajišťovány odborně způsobilým personálem. 
 

Domov pro seniory Pohoda  
Kapacita:  84 lůžek    
Stručná charakteristika činnosti a služeb:  
Cílovou skupinou obyvatel jsou senioři, osoby se zdravotním postižením nebo  
onemocněním od padesáti let věku, kteří pobírají starobní nebo plný invalidní důchod. 
Uživatelům služby je poskytnuto ubytování, strava, praní prádla, pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně. Služba rovněž pomáhá 
zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a nabízí aktivizaci prostřednictvím 
různých terapií. Domov přijímá žádosti o umístění z celé EU.  
Pečovatelská služba je poskytována v Netolicích a je dostupná i pro zájemce z okolních 
obcí. Je určena pro seniory, osoby se zdravotním postižením nebo chronickým 
onemocněním a pro rodiny s dětmi. 
 
  
Dům sv. Petra pro muže (Prachatice) 
Kapacita:    3 lůžka 
Stručná charakteristika činnosti a služeb:  
Dům sv. Petra pro muže v Prachaticích poskytuje ubytování, základní sociální poradenství, 
pomoc při zprostředkování zaměstnání a možnost vlastního stravování mužům ve věku       
od 18 do 60 let, kteří ztratili přístřeší například tím, že se vrátili z ústavní výchovy, z výkonu 
trestu nebo z psychiatrických léčeben a přišli o své rodinné zázemí. Délka pobytu je             
na přechodnou dobu (max. 14 dnů). Po vyřízení úředních formalit je uživatel umístěn          
do azylového domu v Záblatí u Prachatic. V zařízení nejsou tolerovány návykové látky 
(včetně alkoholu). 
 
 
Dům sv. Petra pro muže (Záblatí) 
 Kapacita:    10 lůžek 
 Stručná charakteristika činnosti a služeb:   
Dům sv. Petra pro muže v Prachaticích poskytuje ubytování, základní sociální poradenství, 
pomoc při zprostředkování zaměstnání a možnost vlastního stravování mužům ve věku       
od 18 do 60 let, kteří ztratili přístřeší. Ubytování je poskytnuto na dobu nutnou k vyřešení 
krizové životní situace, avšak nejdéle na dobu 12 měsíců Uživatelé mají vytvořeny podmínky 
pro přípravu teplé stravy. Významnou aktivitou je pracovní terapie uživatelů (například práce 
u domácích zvířat, pomocné práce v lesnictví, zemědělství, stavebnictví apod.) s cílem 
obnovy pracovních návyků uživatelů a následného uplatnění na trhu práce. V zařízení nejsou 
tolerovány návykové látky (včetně alkoholu). 
 

Hospic sv. Jana N. Neumanna 
Kapacita:    11 lůžek  
Stručná charakteristika činnosti a služeb:   
Odlehčovací služby jsou určeny pro krátkodobý pobyt klienta (1 až 3 měsíce), jehož 
zdravotní stav je stabilizovaný, ale rodina z objektivních důvodů nemůže po určitou 
omezenou dobu (nemoc, únava) zajistit péči v domácím prostředí. Cílem je podpořit dosud 
pečující rodinu či blízké nemocného. Zařízení je určeno zejména pro nesoběstačné, 
dlouhodobě ležící osoby, vyžadující stálý dohled a zvýšenou ošetřovatelskou péči na lůžku.   
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Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s d ětmi   
 Kapacita:      7 matek a max. 16 dětí 
 Stručná charakteristika činnosti a služeb:   
Charitní domov sv. Dominika Savia je azylový dům pro ženy a matky s dětmi či bezdětné 
ženy, které se neočekávaně ocitly bez domova (přístřeší) nebo musely svůj domov opustit 
např. z důvodu domácího násilí. Zařízení může v ojedinělých případech ubytovat i muže 
s dětmi (pokud splňují podmínku trvalého bydliště v okrese Prachatice). Ubytování je 
poskytnuto na dobu nutnou k vyřešení krizové životní situace (nejdéle však na dobu 6 
měsíců). Každá matka s dětmi má k dispozici pokoj vybavený nábytkem a základním 
inventářem. Ve společné kuchyni jsou vytvořeny podmínky pro přípravu teplé stravy. 
Domov sv. Dominika poskytuje nepřetržitou službu (24 hod denně, včetně svátků).  
 

Charitní pe čovatelská služba – Prachatice, Čkyně, Volary 
Kapacita:   200 uživatelů 
Stručná charakteristika činnosti a služeb:  
Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Vimperk je poskytovat podporu či pomoc 
lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení 
nebo kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Zařízení podporuje uživatele služby                
v rozvíjení vlastních schopností, samostatnosti při sebeobsluze, péči o domácnost, při řešení 
své situace vlastními silami. Podporuje uživatele, aby mohli i v náročných životních situacích 
spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím 
prostředí. Pomáhá jim důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti. 
Pečovatelská služba zajišťuje například dovážku jídla, nákupy, úklid domácnosti, pomoc při 
osobní hygieně, dopravu osob, telekontaktní službu atd. 
 

Krizové centrum  
Kapacita:    180 intervencí/ rok  
Stručná charakteristika činnosti a služeb:  
Krizové centrum je určeno osobám v nepříznivé sociální situaci (osoby v krizi, oběti 
domácího násilí, trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi atd.). Služba pomáhá řešit problémy 
(výchovné, výukové, partnerské, rodinných, osobní apod.), poskytuje informace a kontakty 
na další odborná zařízení. Je poskytována ambulantně v zařízení, telefonicky nebo 
prostřednictvím internetového poradenství. Službu mohu využít všechny věkové skupiny. 
Anonymita je samozřejmostí, všechny služby jsou  bezplatné, bez nutnosti objednání. 

 

Kontaktní centrum 
Kapacita:    2000 kontaktů/rok 
Stručná charakteristika činnosti a služeb:  
Kontaktní centrum je určeno osobám užívajícím návykové látky a osobám blízkým uživatelů 
drog (rodiče, partneři, blízcí). Centrum nabízí zprostředkování detoxu, léčby a příprava na ní, 
ambulantní léčbu a doléčování, poskytování informací o rizicích spojených s užíváním drog, 
poradenství pro rodiče, distribuci osvětových materiálů, výměnu použitých jehel a stříkaček 
za čisté, testy na zjištění drog v moči, testy na HIV, wc, sprchu, polévku pro uživatele,  
kontakty na další odborná zařízení.  
Službu mohu využít všechny věkové skupiny. Je poskytována ambulantně v zařízení, 
telefonicky nebo prostřednictvím internetového poradenství. 
Anonymita je samozřejmostí, všechny služby jsou  bezplatné, bez nutnosti objednání. 
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MESADA  
Kapacita:    15 klientů /rok 
Stručná charakteristika činnosti a služeb:  
Sociální rehabilitace je určená etnickým menšinám, imigrantům a azylantům, osobám bez 
přístřeší, osobám do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, 
osobám s různými typy zdravotního postižení, osobám žijícím v sociálně vyloučených 
komunitách a pachatelům trestné činnosti. Služba jim pomáhá dosáhnout samostatnosti 
rozvojem jejich schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných, pro 
samostatný život nezbytných činností. Klienti jsou podporováni i při hledání pracovního místa 
a vhodného bydlení. Věkovou strukturu cílové skupiny tvoří starší děti (11 – 15 let), dorost 
(16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let) a dospělí (27 – 64 let). Jsou poskytovány terénní 
služby. 
 

Most Nad ěje  
Kapacita:     cca 100 osob rok 
Stručná charakteristika činnosti a služeb:  
Služba je určena lidem, kteří se ocitli v aktuálně nepříznivé sociální situaci, se kterou si 
nevědí rady a nejsou schopni ji sami řešit. Jedná se o službu základního sociálního 
poradenství, která se poskytuje v terénu, tedy v místě, kde uživatel bydlí či pracuje. Cílem je 
nalezení co možná nejlepšího a nejjednoduššího řešení nepříznivé situace uživatele.           
A docílení toho, aby každý člověk mohl žít důstojný a kvalitní život ve svém domově. Služba 
dále nabízí zprostředkování na jiná odborná pracoviště, nácviky situací (např. jak jednat        
s úřady, jak se ucházet o pracovní místo a podobně), ale také doprovod případně účast při 
jednáních (u soudu, na úřadě, u jiné služby).  
 

STROOM DUB o. p. s.  
Kapacita:     12 klientů  
Stručná charakteristika činnosti a služeb:  
Cílovou skupinou Centra STROOM DUB jsou osoby v nepříznivé sociální situaci                    
s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož 
dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiných. Cílem je pomoci těmto lidem 
začlenit se v co možná největší míře do běžného života tak, aby byl zajištěn jejich přímý či 
nepřímý návrat na trh práce, do společnosti, ke vzdělávání a k zajištění smysluplného využití 
jejich volného času.   

 
  

 
 
  
  
 
  
 


