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Katalog poskytovatelů sociálních služeb
a doprovodných organizací
je jedním z výstupů komunitního plánování sociálních
služeb na Prachaticku a části Strakonicka. Cílem katalogu je seznámit širokou veřejnost s nabídkou služeb, které
pomáhají řešit nepříznivé sociální situace a zlepšují kvalitu života.
Katalog je členěn do třech částí.
První část podává obecné informace o jednotlivých
typech sociálních služeb. Ve druhé části jsou údaje
o zařízeních sociálních služeb a doprovodných organizacích působících na území místní akční skupiny Chance in
Nature – Local Action Group a území správního obvodu
obce s rozšířenou působností Prachatice. Třetí část katalogu informuje o úřadech, které sídlí na uvedeném území
a poskytují sociální pomoc.

Druhy sociálních služeb
podle zákona 108 / 2006 Sb.
o sociálních službách



Sociální poradenství
- poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní
sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních
služeb.
Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami
společensky nepřizpůsobivými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství
pro osoby se zdravotním postižením a seniory.
Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti
a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
Sociálně zdravotní služby
- napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti
osob, kterým jsou poskytovány. Jsou určeny osobám, které
již nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči (dostatečná
je zdravotní péče ambulantního rozsahu), ale současně
jsou natolik nesoběstační, že potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí.
Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových
zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby sociální péče poskytované
v rámci sociálně zdravotních služeb (včetně základních
služeb) podléhají úhradě.
Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění.



Sociální rehabilitace
- jedná se o soubor specifických činností zaměřených
na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním
postižením. Činnosti směřují k dosažení samostatnosti
a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav osoby.
Cílem je nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces
sociální rehabilitace je základní součástí poskytování sociálních služeb.
Osobní asistence
- se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí (např.
doma) osobám se zdravotním postižením a seniorům,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem
dohodnutém rozsahu a čase.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při
zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím a pomoc při prosazování práv
a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Pečovatelská služba
- se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením
a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby,
a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba
se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám
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s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům
odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let.
Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba
- se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace
nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti.
Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje za úplatu.
Služby rané péče
- se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen
v důsledku nepříznivého sociálního prostředí.
Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba
je poskytována především v domácnosti – terénní, ale
také ambulantně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při
prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje bezúplatně.
Podporované bydlení
- je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním
postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Služba se poskytuje v domácnosti osob.
Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředko11

vání kontaktu se společenským prostředím, terapeutické
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje za úplatu.
Odlehčovací služby
- jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba
blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv
a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Centra denních služeb
- poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení
s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci,
která může vést k sociálnímu vyloučení.
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Stacionáře denní a týdenní
Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním
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postižením a osobám ohroženým užíváním návykových
látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
osoby.
Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním
postižením a osobám ohroženým užíváním návykových
látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování
nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
- poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování
práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Domovy pro seniory
- poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování,
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zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje za úplatu.
Azylové domy
- poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění
bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za
úplatu.
Domy na půl cesty
- poskytují pobytové služby na přechodnou dobu 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. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv
a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Chráněné bydlení
- je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se
zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního
nebo skupinového bydlení.
Osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostře14

dím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv
a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Kontaktní centra
- jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami
ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem služby
je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se
poskytuje bezúplatně.
Telefonická krizová intervence
- je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou
a ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovištěm
telefonické krizové intervence.
Krizová pomoc
- je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou
dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci
ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit
svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje
poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc při
zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
Nízkoprahová denní centra
- poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu) poskytnutí stravy (nebo
pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje bezúplatně.
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
- poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým
sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní
styl neakceptovaný většinovou společností. Základním
prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je
nabídka volnočasových aktivit.
Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, 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.
Noclehárny
- poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které
mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy,
poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zprostředkování informací. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou
poskytovatelem.
Služby následné péče a doléčovací
- jsou ambulantní služby poskytující následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní
nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které
abstinují.
16

Služba obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem,
u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho
vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné
sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci
překonat. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
Terapeutické komunity
- poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o začlenění do
běžného života.
Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Terénní programy
- jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou
ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena
pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog,
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 obsahuje zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
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Poskytovatelé sociálních služeb
a doprovodné organizace
(v abecedním pořadí)
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ADRA, regionální zastoupení Prachatice
Adresa:
Tel./Fax:
Kontaktní osoba:
E – mail:
Internetové stránky:
Kapacita:

Třebízského 419, 39701 Písek
775 080 809
Václav Vondrášek
vv@quick.cz
www.adra.cz
dle potřeby klientů

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Jednorázová rychlá pomoc při vzniku krizových situací (živelní katastrofa, občanská válka apod.), pomoc
zaměřená na zmírnění následků krizových situací a co
nejrychlejší obnovu životních podmínek, humanitární
a rozvojové projekty v zahraničí, podpora zdravotnické
péče, vzdělávání a zaměstnanosti v postižených zemích.
Podpora osvětové činnosti. Dobrovolnická centra, práce
s dobrovolníky, výcvik dobrovolníků.
Od roku 1999 organizace zajišťuje v rámci psychosociálních týmů školení pro Krajské intervenční týmy,
zabezpečující rychlou pomoc v čase katastrofy v ČR.
Zajištění psychosociální pomoci při krizových stavech.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR
Adresa:
Ševčíkova ul. 273, 383 01  Prachatice
Mobil:
607 890 204
Kontaktní osoba:
Eva Poštová
E – mail:  
postizeni@prachatice.cz
Internetové stránky:  www.postizeni-prachatice.unas.cz
Kapacita:
87 členů (počet členů neomezen)
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Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
je občanským sdružením. Organizace sdružuje rodiny se
zdravotně postiženými dětmi a mládeží. Klub v Prachaticích
byl založen v roce 1983. Posláním je hájit zájmy zdravotně
postižených dětí a jejich rodičů, napomáhat integraci osob
se zdravotním postižením, šířit informace pro zdravotně
postižené. Nabídka sociálního poradenství, organizování
seminářů, časná pomoc rodinám se zdravotně postiženým
dítětem, psychorehabilitační kurzy pro rodiče a jejich děti,
ozdravné a rehabilitační pobyty, integrační tábory, širokou
zájmovou a sportovní činnost. Všechny činnosti pomáhají těmto rodinám zvládat mnohdy nejednoduché životní
situace. Mezi hlavní aktivity patří poradenství, aktivizační
služby, volnočasové aktivity pro děti a mládež, rehabilitační pobyty a klubová setkávání

Azylový dům Rybka

(poskytovatel Občanské sdružení Rybka)
Adresa:   
Komenského 73, 384 21 Husinec
Tel./Fax:
388 331 274/ 388 331 274
Kontaktní osoba:
Eva Dvořáková
E – mail:  
dvorakova-eva@volny.cz
Internetové stránky: www.rybka-az.cz
Kapacita:
cca 50 kllientů
Typ poskytované služby  (dle zákona o sociálních službách):
- azylové domy  
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 nepřízni20

vé 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 zdravotně postižené
Jihočeského kraje o. s., pracoviště Prachatice

(poskytovatel Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje)

Adresa:

SNP 559, Prachatice II,
383 01 Prachatice  
Tel./Fax:
388 316 009/ 388 316 009
Mobil:
721 001 422
Kontaktní osoba:
Hana Vlasáková, DiS.  
E – mail:
czpjkpt@tiscali.cz  
Kapacita:
2000 klientů/rok
Typ poskytované služby (dle zákona o sociálních službách):
- odborné sociální poradenství
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,
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zaměstnávání a bydlení osob se zdravotním postižením,
odstraňování architektonických bariér. Poradenství je
poskytováno ambulantně v bebariérových prostorách
poradny nebo v terénu - osobní návštěvou v místě bydliště.

Centrum volného času „Céčko“

(poskytovatel  o.s. Společnost pro poskytování psychosociální pomoci
občanům)

Adresa:  

Národní 1018, Prachatice II, 383 01
Prachatice
Tel./Fax:  
724 751 667
Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Modlitbová
E – mail:
cvccecko@seznam.cz
Internetové stránky:
www.spppo.wz.cz
Kapacita:
40 klientů/den
Typ poskytované služby  (dle zákona o sociálních službách):
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
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,
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sexuálních a jiných oblastech...).
„Céčko“ také nabízí sociálně terapeutické činnosti a sociálně - právní poradenství.

Domov pro seniory Mistra Křišťana Prachatice
a Domov pro seniory Mistra Křišťana Prachatice
- denní stacionář
(poskytovatel Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice)

Adresa:  

Bavorská 936, Prachatice II,
383 01 Prachatice   
Tel./Fax:  
388 306 121/388 313 623
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Vojtová   
E – mail:
domov@domovseniorupt.cz
Internetové stránky:
www.domovseniorupt.cz
Kapacita:
99 lůžek   
Typ poskytované služby  (dle zákona o sociálních službách):
- domovy pro seniory
- denní stacionáře  
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 poskytují ambulantní služby oso23

bám, 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

(poskytovatel Domov pro seniory Pohoda)

Adresa:
Tel./Fax:  
Kontaktní osoba:  

Budějovická 159, 384 11 Netolice
388 385 312/388 325 484
Jiří Vít, Marie Velíková - soc. pracovnice
(tel. 388 385 316)  
E – mail:  
domov.pohoda@netolice.cz
Internetové stránky: www.netolice.cz
Kapacita:  
84 lůžek   
Typ poskytované služby  (dle zákona o sociálních službách):
- domovy pro seniory
- pečovatelská služba
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.
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Domy s pečovatelskou službou v Prachaticích
Adresy a kontakty:
Dům s pečovatelskou službou Prachatice, Skalka 1120,
383 01  Prachatice II,
tel. 388 318 981
Dům s pečovatelskou službou Prachatice, SNP 559, 383 01
Prachatice II,
tel. 388 316 606
Stručná charakteristika:

Město Prachatice má dva domy s pečovatelskou službou
(DPS), ve kterých jsou byty určené pro seniory a osoby se
zdravotním postižením. V DPS je celkem 70 bytů velikosti
1+1 nebo 1+0, vhodných pro manželské páry nebo jednotlivce.
Obyvatelé DPS mají k dispozici pečovatelskou službu, která zajišťuje donášku obědů, nákupy, pomoc v domácnosti
atd.
Její součástí je mimo jiné i telekontaktní služba (možnost
zavolání rychlé pomoci) a doprava imobilních osob. Využít
lze i domácí ošetřovatelskou péči „home care“.
Pečovatelskou službu a domácí ošetřovatelskou péči využívají nejen obyvatelé DPS, ale i lidé žijící mimo ně.

DUPY DUB, o. s.
Adresa:
Mobil:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:

Mlýn 33, 384 25  Dub u Prachatic
777 186 208
dub@dupydub.cz
www.dupydub.cz
Kateřina Kulhánková Čejková
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Kapacita:

20 – 40 v závislosti na konkrétní
aktivitě, 100 – 150 účastníků při
speciálních akcích

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Mateřské centrum je místem, kde jsou děti vítány. Centrum
nabízí rodičům s dětmi účast na výchovných, aktivizačních,
vzdělávacích (informační technika, ekologická výchova,
zpěv, cizí jazyky, účetnictví pro maminky) a výzkumných
činnostech. Mezi hlavní aktivity patří tvorba a realizace
volnočasových aktivit pro děti a mládež, integrace zdravotně postižených, poradenství, prevence sociální izolace,
pomoc svépomocí (vzájemné naslouchání, výměna zkušeností, laické poradenství apod.), prosazování rovných příležitostí, genderový audit, podpora rozvoje komunitního
života a občanského sektoru.
Centrum je otevřené všem sociálním vrstvám.

Dům dětí a mládeže
Adresa:
Ševčíkova 273, 383 01  Prachatice
Tel./Fax:
388 318 202
Mobil:
731 187 238
E-mail:
jiri.machart@ddm-prachatice.cz
Internetové stránky: www.ddm-prachatice.cz
Kontaktní osoba:
Bc. Jiří Machart
Kapacita:
dle aktivit
Stručná charakteristika činnosti a služeb:

DDM je specializované školské zařízení nabízející v oblasti
zájmového vzdělávání širokou škálu aktivit pro děti, mládež a další zájemce z řad veřejnosti.
Středisko volného času se zabývá zájmovou činností pravidelnou, příležitostnou, táborovou, spontánní.
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Posláním je zabezpečit kvalitní a smysluplné využití volného času, orientace v široké nabídce volno-časových aktivit
a předcházet tak působení negativních vlivů na jejich život.
DDM má odloučená pracoviště ve Vimperku, Netolicích
a Volarech; dále působí v pravidelné zájmové činnosti např.
ve Lhenicích, Čkyni, Zbytinách a Stožci.
V Prachaticích DDM provozuje dva domy: Ševčíkova 273
(hlavní budova), U Rybníčku 1019 (klubová činnost), stará
se o hřiště, kurty a dopravní hřiště.
Činnost provozuje i v plaveckém bazénu, tělocvičnách
a klubovnách na školách a dalších zařízení.

Dům sv. Petra pro muže (Prachatice)
(poskytovatel Farní charita Prachatice)

Adresa:

Děkanská 32, Prachatice I,
383 01 Prachatice
Tel./Fax:  
388 310 979
Kontaktní osoba:
Pavel Kokštein  
E – mail:  
azyl.prachatice@tiscali.cz
Internetové stránky:  www.prachatice.charita.cz
Kapacita:
3 lůžka
Typ poskytované služby  (dle zákona o sociálních službách):
  - azylové domy
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).
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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)
(poskytovatel Farní charita Prachatice)

Adresa:
Záblatí 38, 384 33 Záblatí u Prachatic
Tel./Fax:
388 323 740
Kontaktní osoba:   Pavel Kokštein  
E – mail:  
azyl.prachatice@tiscali.cz
Internetové stránky: www.prachatice.charita.cz
Kapacita:
10 lůžek
Typ poskytované služby  (dle zákona o sociálních službách):
  - azylové domy  
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).
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Hospic sv. Jana N. Neumanna

(poskytovatel Hospic sv. Jana N. Neumanna)

Adresa:

Neumannova 144, Prachatice I,
383 01 Prachatice   
Tel./Fax:
388 311 726   
Kontaktní osoba:
Mgr. Robert Huneš   
E – mail:
socialni@hospicpt.cz
Internetové sránky: www.hospicpt.cz
Kapacita:
11 lůžek
Typ poskytované služby  (dle zákona o sociálních službách):
- odlehčovací služby
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.

Charita Malenice
Adresa:
Tel./Fax:
Kontaktní osoba:
E – mail:
Kapacita:

Archiváře Teplého 102, 387 06  
Malenice   
383 371 075   
Jana Slepičková   
charita.malenice@seznam.cz
dle poskytované služby

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Hlavní činnost spočívá v péči o seniory v Malenicích a při29

lehlých obcích (dovážka obědů, pomoc v domácnosti,
dovoz léků apod.). Dále charita organizuje setkání seniorů,
tématické přednášky, sběr použitého šatstva, živý betlém,
tříkrálovou sbírku a další aktivity.

Charitní domov sv. Dominika Savia
pro matky s dětmi
(poskytovatel Farní charita Prachatice)

Adresa:

Slunečná 1135, Prachatice II,
383 01 Prachatice
Tel./Fax:
388 310 274
Kontaktní osoba:   Eva Jankulárová    
E – mail:  
azyl@raz-dva.cz
Internetové stránky: www.prachatice.charita.cz
Kapacita:   
7 matek a max. 16 dětí
Typ poskytované služby  (dle zákona o sociálních službách):
- azylové domy  
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).
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Charitní pečovatelská služba
– Prachatice, Čkyně, Volary
(poskytovatel Oblastní charita Vimperk)

Adresa:

Krátká 125/18, Vimperk II,
385 01 Vimperk
Tel./Fax:
388 416 288, 731 402 992 /388 412 738
Kontaktní osoba:
Dana Vidlášová
E – mail:
info@fch-vimperk.cz
Internetové stránky: www.fch-vimperk.cz
Kapacita:
200 uživatelů
Typ poskytované služby  (dle zákona o sociálních službách):
- pečovatelská služba
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.
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Jihočeská rozvojová o.p.s.
Adresa:
Tel./Fax:
Kontaktní osoba:
E – mail:
Internetové stránky:
Kapacita:
společnosti

Horní 45, 383 01  Prachatice  
388 320 501
Andrea Tajanovská
tajanovska@jr-spolecnost.cz
www.jr-spolecnost.cz
dle typu jednotlivých činností a služeb

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Realizace projektů se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů,
poskytování občanského poradenství – bezplatná, nezávislá, důvěrná a nestranná pomoc, praktické, věcné a správné
informace o tom, jaká mají lidé práva a povinnosti.
Poskytování bezplatného odborného individuálního a skupinového poradenství orientovaného na trh práce. Organizace konferencí, seminářů a workshopů, poskytování
a zajišťování lektorských a vzdělávacích aktivit. Realizace
motivačních kurzů pro nezaměstnané.

Klub vojenských důchodců
Adresa:
Mobil:
Kontaktní osoba:
E – mail:
Kapacita:

Rožmberská 1146, 383 01  Prachatice  
607 503 495, 728 712 761
Emil Steinmayer, Svatopluk Hort
svatopluk.hort@iex.cz
klub má 135 členů

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Činnost Klubu vojenských důchodců (KVD) je zaměřena
na zachování trvalého vztahu k Armádě České republiky, zabezpečování sociálních a zdravotních potřeb členů,
organizování tématických zájezdů, kulturních a společen32

ských akcí, vzájemnou spolupráci s ostatními KVD, se seniorskými organizacemi a zdravotně postiženými ve městě
Prachatice. Klub se zaměřuje na péči o válečné veterány.
Ke své činnosti využívá vlastní klubovnu v bývalém areálu
kasáren: Rožmberská 1146, Prachatice.

Kontaktní centrum

(poskytovatel Občanské sdružení Prevent)

Adresa:

Primátorská 76, Prachatice II,
383 01 Prachatice
Tel.:  
388 310 147  
Kontaktní osoba:
Mgr. Dagmar Randáková   
E – mail:
kacko.prachatice@os-prevent.cz
Internetové stránky: www.os-prevent.cz
Kapacita:
2000 kontaktů/rok
Typ poskytované služby  (dle zákona o sociálních službách):
- kontaktní centra
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
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prostřednictvím internetového poradenství. Anonymita je
samozřejmostí, všechny služby jsou  bezplatné, bez nutnosti
objednání.

Krizové centrum

(poskytovatel Občanské sdružení Prevent)

Adresa:

Primátorská 76, Prachatice II,
383 01 Prachatice
Tel.:  
388 310 147  
Kontaktní osoba:
Mgr. Dagmar Randáková   
E – mail:
kacko.prachatice@os-prevent.cz
Internetové stránky: www.os-prevent.cz
Kapacita:
180 intervencí/ rok
Typ poskytované služby  (dle zákona o sociálních službách):
- sociální poradenství
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.
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LUNGO DROM o.s. Prachatice
Adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
Kontaktní osoba:

Horní 130, 383 01  Prachatice I
388 310 239
zhruzova@seznam.cz
Zdena Hrůzová

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Sdružení organizuje volnočasové aktivity pro rómskou
komunitu.
Pořádá besedy, kulturní setkání, podporuje činnosti rómského folklorního souboru a udržování rómských tradic
např. akce Romský advent, tzv. Setkání rodin s připomenutím vánočních tradic, posezení s romskými ženami
a povídání o hospodaření, výchově dětí, akce pro děti,
např. I loutky mluví apod..
Pro rozvíjení kladné romské identity pořádá Dny Romů.
Podílí se i na vyhledávání pracovních míst, doprovodu
k pohovorům, vyřizování záležitostí na úřadech.

Mateřské centrum Lhenice / Občanské
sdružení Náves
Adresa:
Tel./Fax:
Mobil:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Kapacita:

Kulturní dům, Školní 358,
384 02  Lhenice (OS Náves,
Dolní Chrášťany 2, 384 11  Netolice)
388 323 665
728 134 032
katkavanka@seznam.cz
Kateřina Vanková
Dle aktivity 14 – 30 osob

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Mateřské centrum pořádá 1x měsíčně akce pro veřej35

nost (rodiny s dětmi, senioři), 1x měsíčně setkání AKORD
– otevřené setkání žen, podporuje plánování akcí, organizuje 4x týdně odpolední kroužky pro děti.

Mateřské centrum Sluníčko, Prachatice

(poskytuje o.s. Společnost pro poskytování psychosociální pomoci
občanům)

Adresa:
Mobil:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Kapacita:

Národní 1018, 383 01  Prachatice II
724 751 667
o.s.spppo@seznam.cz
Mgr. Hana Modlitbová
není stanovena, průměrná účast
10 dětí a 10 maminek

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Centrum nabízí aktivity, jejichž cílem je poskytovat rodičům na mateřské dovolené možnost vyjít z izolace, kam
se dostávají díky celodenní péči o dítě. Jejich dětem pak
umožní zprostředkovávat kontakty s novými kamarády, tvořivě rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Rodiče
s dětmi mohou kromě herny využít i možnost zapojení
do připraveného programu - nejčastěji výtvarné činnosti,
vztahující se k ročnímu období či svátkům nebo zvykům.
Aktivity pro rodiče – přednášky, kurzy, poradenství.

MESADA

(poskytovatel MESADA)

Adresa:
Tel./Fax:
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Velké náměstí 10, Prachatice,
383 01 Prachatice
388 320 720, 606 731 196

Kontaktní osoba:
Jana Mrázová
E – mail:
mrazovajana@mesada.eu
Internetové stránky: www.mesada.eu
Kapacita:
15 klientů /rok
Typ poskytované služby  (dle zákona o sociálních službách):
- sociální rehabilitace  
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.

Městská knihovna Prachatice
Adresa:
Tel./Fax:
Mobil:
E-mail:
www stránky:
Kontaktní osoba:

Husova 71, 383 01  Prachatice (hlavní
budova), oddělení pro děti a mládež
Husova 70 a Národní 1018
388 312 231,
388 302 115 / 388 302 119
606 565 552
info@knih-pt.cz; reditel@knih-pt.cz
www.knih-pt.cz
Mgr. Hana Mrázová, ředitelka MěK
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Kapacita:

Oddělení pro dospělé čtenáře, čítárna,
hudební oddělení, studovna, oddělení
pro děti a mládež.
Veřejný internet je přístupný z 5 stanic.
Knihovní fond tvoří 82771 knihovních jednotek, z toho
naučnou literaturu tvoří 28712 dokumentů, krásná literatura je zastoupena v počtu 46551 dokumentů.
Dále zde čtenáři najdou 497 hudebnin a 7011 audiovizuálních dokumentů.
Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Knihovna nabízí zpřístupnění knihovního fondu, zprostředkovávání informací, pořádání exkurzí, besed, přednášek, výstav a jiných kulturních a vzdělávacích akcí.
Speciální akce pro seniory: hudební akademie, Internet pro
seniory – základy práce na PC, Vánoční čtení s babičkami
a další.
Možnost využití čtecí lupy a zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké. Donášková služba knihovních dokumentů domů.
Akce pro děti a mládež: Čítárna u čerta s knihou, Celé Česko čte dětem, Klubíčko, Barevné čtení, Noci s Andersenem,
besedy, tématické akce a množství dalších aktivit.
Při knihovně funguje Klub maminek pro rodiče s dětmi.

Městská organizace svazu důchodců ČR
v Prachaticích
Adresa:
Kontaktní osoba:
Kapacita:

SNP 559, 383 01  Prachatice
Mgr. Jiří Dolejš
v současné době cca 400 členů

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Mezi hlavní aktivity organizace patří pořádání akcí, např.
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Den seniorů, Den matek, setkání s jubilanty příslušného
roku, předvánoční setkání členů, společenská odpoledne
s hudbou a tancem, polodenní a jednodenní poznávací
zájezdy, výstavy ručních prací seniorů, společenské hry
a zábavné programy v Klubu seniorů. Dále organizace
pořádá kurzy, besedy a přednášky na různá témata, zajišťuje účast na akcích městské knihovny, městského muzea,
Domova seniorů Mistra Křišťana, organizuje vycházky do
okolí Prachatic a na další zajímavá místa, rekreační pobyty. Vydává Zpravodaj, bulletin informací pro a o seniorech.
Program pro seniory je organizován každou středu.

Místní organizace svazu tělesně postižených
v ČR, Prachatice
Adresa:
Tel./Fax:
www stránky:
Kontaktní osoba:
Kapacita:

SNP 559, 383 01  Prachatice
388 331 291
www.svaztp.cz
Růžena Nachlingerová
v současné době 200 členů
(počet členů neomezen)

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Členové se scházejí 1x měsíčně v klubovně. Organizace pořádá přednášky a besedy dle zájmu členů, např.
o zdravé výživě, péči o zdraví, zahradnictví , ale i bariérách
a jejich odstraňování ve městě.
K činnosti Svazu tělesně postižených patří i organizace zájezdů, rekondičních a rehabilitačních pobytů jak
v tuzemsku, tak zahraničí. Nezapomíná na své členy a zasílá blahopřání ke kulatým narozeninám, navštěvuje osoby
s omezeným pohybem, osamělé.
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Most Naděje

(poskytovatel Farní charita Prachatice)

Adresa:   

Pivovarská 284, Prachatice II,
383 01 Prachatice  
Tel./Fax:   
731 598 765, 731 598 766
Kontaktní osoba:   Jan Hejna, Petra Martíšková
E – mail:  
mostnadeje@seznam.cz
Internetové stránky: www.prachatice.charita.cz
Kapacita:  
cca 100 osob za rok
Typ poskytované služby  (dle zákona o sociálních službách):
- terénní programy
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).
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Nemocnice Prachatice
Název:
Adresa:
Tel/Fax:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Kapacita:

Nemocnice Prachatice, a.s.
Nebahovská 1015, 383 20  Prachatice
388 600 111/ 388 316 594
www.nempt.cz
Dagmar Janoušková,
hlavní sestra nemocnice  
214 lůžek

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Nemocnice Prachatice, a.s. poskytuje lůžkovou péči ve čtyřech základních oborech na těchto odděleních: interním,
chirurgickém, gynekologicko-porodnickém a dětském.
Pro pacienty v těžším zdravotním stavu nebo po náročnějších operacích slouží centrální jednotka intenzívní péče.
Součástí interního oddělení je hemodialyzační středisko
pro pacienty s onemocněním ledvin.
K nepostradatelným odborným pracovištím patří tzv.
komplement: oddělení klinické biochemie a hematologie
(laboratoř), radiodiagnostické pracoviště (rentgen, ultrazvuk, vyšetření CT), oddělení lékařské mikrobiologie (laboratoř) a nemocniční lékárna.
Vedle 189 lůžek pro akutní péči výše uvedených oborů
má nemocnice 25 lůžek na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných. Sem jsou přijímáni pacienti z uvedených
oddělení po zlepšení jejich zdravotního stavu, kteří ještě
nemohou být propuštěni.
Ambulantní péči poskytují tyto ambulance: chirurgická,
gastroenterologická, plicní, urologická, onkologická, nefrologická, ortopedická, traumatologická, zubní, ambulance bolesti, lipidová poradna, rehabilitace.
Nemocnice Prachatice, a.s. má certifikovaný systém řízení
podle normy ČSN EN ISO 9001:2001.
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Oblastní pobočka sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých v ČR
Adresa:
Tel./Fax:
Mobil:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Kapacita:

SNP 559, 383 01  Prachatice
388 319 954
606 954 865
sojkova.jitka@seznam.cz
www.sons.cz
Jitka Machoňová - Sojková
v současné době cca 40 členů

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

SONS efektivně přispívá ke zvyšování kvality života občanů se zrakovým postižením v běžné společnosti.
Organizace je napojena na odborná střediska SONS a spolupracuje s dalšími organizacemi ve městě.
Pořádá akce pro nevidomé a slabozraké občany, jako např.
návštěvy divadel, benefiční koncerty, kurzy sebevzdělávání, plavání, rehabilitační cvičení, rekondiční pobyty.
Ve městě je garantem humanitární sbírky ve formě 3 umístěných vodících psů, jejichž výtěžek jde na podporu nevidomých a slabozrakých.
Zajišťuje základní poradenství.

Oblastní spolek Českého červeného kříže
Prachatice
Adresa:
Tel./Fax:
Mobil:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
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Zlatá stezka 145, 383 01  Prachatice II
388 312 313
602 144 264
prachatice@cervenykriz.eu
www.ckk-cr.cz
Lucie Pešlová

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Český červený kříž poskytuje zejména zdravotnické,
záchranné, sociální a další humanitární služby.
Zajišťuje např. výchovu obyvatelstva pro poskytování
humanitární pomoci a první předlékařské pomoci, bezpříspěvkové dárcovství krve, organizuje a podporuje sociální
a zdravotní výchovu mládeže, získává děti a mládež pro
šíření a realizaci humanitární činnosti, apod.
Organizace zajišťuje chod Ošacovacího střediska, kde
vydává ošacení sociálně potřebným zdarma a organizuje Světový den první pomoci, podílí se na Dnech zdraví,
organizuje pro děti ze sociálně slabých rodin setkávání,
tábory a kurzy. Oblastní spolek zajišťuje při akcích města
první pomoc.

Ošetřovatelská služba /“home care“ péče/
(zajišťuje Oblastní charita Vimperk )

Adresa:
Tel./Fax:  
Kontaktní osoba:
E – mail:
Internetové stránky:
Kapacita:

Skalka 1120,  381 01 Prachatice
731 604 434
Vladimíra Koutná
info@fch-vimperk.cz
www.fch-vimperk.cz
cca 100 pacientů

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Služba je poskytována zdravotními sestrami dle indikace
lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění.
Pomáhá osobám se sníženou soběstačností z důvodu
věku, nemoci či zdravotního postižení.
Služba umožňuje takto znevýhodněným lidem setrvání v přirozeném sociálním prostředí. Plní důležité poslání
v oblasti prevence zhoršení zdravotního stavu, závažněj43

ších onemocnění, či hospitalizace. Je poskytována zkušenými zdravotními sestrami s příslušnou registrací a odbornou praxí.
Služba je dostupná 7 dní v týdnu, včetně svátků, 24 hodin
denně.
Mezi ošetřovatelské výkony v rámci domácí péče patří
například aplikace injekcí, vyšetření hladiny cukru v krvi,
ošetření chronických nebo pooperačních ran, ošetřovatelská rehabilitace atd.

Pedagogicko psychologická poradna České
Budějovice, odloučené pracoviště Prachatice
Adresa:
Tel./Fax:
Mobil:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:  

Zlatá stezka 245, 383 01  Prachatice
388 313 519
777 897 109
ppp-pt@quick.cz
www.pppcb.cz
Mgr. Vladimír Hettner

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Hlavní činnosti PPP je přímá práce s dětmi a žáky předškolních zařízení, škol a školských zařízení ve věku od 3 let
do ukončení středního, resp. vyššího odborného vzdělání,
a s jejich rodiči, a to jak formou individuální péče, tak formou skupinové práce.
Na základě doporučení PPP je volena nebo upravována
vzdělávací cesta žáků.
Při vedení dětí a žáků PPP aktivně ovlivňuje proces přijímání a upevňování poznatků, postojů a hodnotové orientace
(volba vhodného učebního stylu, rodinná terapie apod.).
PPP napomáhá při rozvoji pedagogicko-psychologických
kompetencí učitelů, účastní se činností v oblasti prevence
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sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a na kariérovém poradenství.
Potenciálními klienty poradny jsou všichni žáci škol a školských zařízení s působností bývalého okresu Prachatice.
Služeb využívají ti klienti, jejichž vzdělávací či výchovný
proces je nějakým způsobem znesnadněn.

Poradna pro uživatele sociálních služeb

(poskytovatel Národní rada osob se zdravotním postižením České
republiky)

Adresa:
SNP 559, 383 01  Prachatice
Tel./Fax:
721 001 422
E-mail:
poradna.pt@tiscali.cz
Kontaktní osoba:
Hana Vlasáková DiS.
Typ poskytované služby (dle zákona o sociálních službách):
- odborné sociální poradenství
Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Poradenství je určeno občanům se zdravotním postižením,
seniorům, rodičům dětí se zdravotním postižením a dalším
skupinám uživatelů soc. služeb.
Poradce připraví uživatele na jednání s poskytovatelem
sociální služby, poradí s textem smlouvy o poskytování
sociální služby, upozorní na úskalí vyplývající z uzavírané
smlouvy o poskytování služby, zodpoví otázky týkající se
sociálních služeb v okrese Prachatice.
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Psychologické poradenství a psychoterapie pro
děti a dospělé
Adresa:
Mobil:
E-mail:
Kontaktní osoba:

Zlatá stezka 138,
383 01  Prachatice
602 416 177
dagmar.hruba@centrum.cz
PaedDr., Mgr. Dagmar Hrubá

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Poradna nabízí aktivní pomoc a komplexní přístup k řešení
problémů klienta ve smyslu psychologického poradenství,
krizové intervence, individuální, párové a rodinné psychoterapie.
Dále mezi aktivity poradny patří lektorská činnost a vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dobrovolníků v oblasti krizové intervence, komunikace, motivačních rozhovorů pro nezaměstnané apod.

Sdružení jóga v denním životě Prachatice
Adresa:

Mobil:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Kapacita:

(poštovní) Italská 773,
383 01  Prachatice,
(akce) Jóga-centrum, Velké náměstí 10,
383 01  Prachatice
774 988 740
Sita2@seznam.cz
Věra Rojová (Síta)
dle pořádané akce 20 – 40 osob,
počet členů 700

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Sdružení nabízí kurzy jógy pro začátečníky, pro mírně
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pokročilé a pro pokročilé cvičence, pro rodiče a děti, pro
seniory, pro těhotné maminky, kurzy proti bolestem zad
a pro děti všech věkových skupin (do 2 let, 2 – 4 roky, pro
předškoláky, pro děti školního věku).
Pravidelná činnost probíhá též formou výuky na základních školách (zapojeny jsou děti od 1. do 5. tříd).
Pro zájemce jsou pořádány přednášky, zájezdy, letní tábory, pravidelná setkávání s filozofií jógy.
Pomocí cvičení, dechových a koncentračních technik
se účastníci kurzů mohou zklidnit a najít odpovědi na to,
jak žít zdravě a šťastně.

Seniorská občanská společnost,
o. s., pobočka Prachatice
Adresa:
Tel./Fax:
Mobil:
E-mail:
Kontaktní osoba:

SNP 559, 383 01  Prachatice
388 318 382
732 918 902
cjiran@nettel.cz
Ing. Čestmír Jiran

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Ochrana a prosazování práv a zájmů seniorů, humanitární aktivity ve prospěch seniorů a občanů se zdravotním
postižením, aktivity v oblasti zdravotně - tělovýchovné,
cvičení ve vodě a tělocvičně, pohybová terapie rukou, krátkodobé i dlouhodobé vycházky.
Organizace rekreačních pobytů, aktivit v oblasti kulturně - vzdělávací, Akademie třetího věku, psychosociálních
tréninků paměti, hudebně - literárních pásem a programů,
výuky používání počítače a internetu.
Sdružení provádí výuku předmětů potřebných pro zapojení do současného společenského prostředí (cizích jazyků,
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psychologie..).
Nabízí aktivity pro volný čas, zprostředkovává kontakt
se společenským prostředím, provádí doplňkovou pečovatelskou službu, uplatňování zásad a programů pro vytváření potřebných mezigeneračních vztahů.

STROOM DUB o. p. s.

(poskytovatel STROOM DUB o. p. s.)

Adresa:   
Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic
Tel./Fax:  
388 328 159
Kontaktní osoba:
Pavla Čechová Švepešová
E – mail:   
info@stroomdub.cz
Internetové stránky: www.stroomdub.cz
Kapacita:  
12 klientů
Typ poskytované služby  (dle zákona o sociálních službách):
- základní sociální poradenství
- sociální rehabilitace
- sociálně terapeutické dílny
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.
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Středisko pro rozvoj lidských zdrojů a sociální
integraci v Husinci
Adresa:

Prokopovo náměstí 1, 384 21  
Husinec / Městský úřad Husinec
Tel./Fax:
388 331 101 (MěÚ Husinec)
Mobil:
737 642 205
E-mail:
radek.malec@husinec.cz
Internetové stránky: www.husinec.cz
Kontaktní osoba:
Radek Malec
Stručná charakteristika činnosti a služeb:

SRLZ je moderní víceúčelové zařízení Města Husinec, které
vzniklo rekonstrukcí areálu budov radnice za finanční spoluúčasti SF EU.
Tvoří jej samostatné části:
- KOMUNITNÍ A MATEŘSKÉ CENTRUM s kapacitou 50 až 70
osob (dle zvoleného variabilního uspořádání prostoru),
- DĚTSKÉ CENTRUM RYBIČKA s kapacitou 10 dětí a chůva,
- TVŮRČÍ DÍLNA a prodejna s kapacitou 15 osob,
- MULTIFUNKČNÍ KNIHOVNA s rozsáhlým zázemím (studovna, posluchárna, místnost pro divadélko - besedy, rozsáhlé výstavní sklepní prostory).
Celé středisko je denně přístupné veřejnosti, probíhá
v něm řada zajímavých aktivit Města Husinec (více na
výše uvedených webových stránkách v sekci Projekty).
V případě zájmu je možný pronájem prostor.
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Středisko výchovné péče Prachatice
Adresa:
Mobil:
E-mail:
Kontaktní osoba:

Zlatá stezka 245, 383 01  Prachatice
728 310 150
kvetakadlecova@seznam.cz
Mgr. Květa Kadlecová

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Středisko poskytuje služby v oblasti psychoterapie a speciálně – pedagogických vyšetření. Nabízí individuální, rodinnou a skupinovou pomoc pro děti, rodiče, učitele, vychovatele, kteří se obrátí o pomoc v nouzi, pomoc při řešení
rodinných a výchovných problémů. Středisko Spirála spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, kurátorkami, klinickou logopedkou, pediatry, rodiči a učiteli.
Středisko je Detašované pracoviště Dětského diagnostického ústavu Homole.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České
republice, Prachatice
Specifické poradenství Prachatice
Adresa:
Mobil:
E-mail:
Kontaktní osoby:
Kapacita:

SNP 559, 383 01  Prachatice
728 817 191, 606 793 000
vdavidova@centrum.cz
Jaroslava Lelková, Věra Davidová
v současnosti cca 100 osob ročně

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

SNN v ČR Prachatice poskytuje služby pro nedoslýchavé,
neslyšící a jinak ohluchlé osoby v obvodu Prachaticka, Vimperska, Volarska, Netolicka. Svaz nabízí potřebné pomůcky
(dveřní zvonky, poslech k televizi, vibrační světelné budíky
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apod.). V Prachaticích podporuje a doporučuje lékaře ORL
a foniatry, čistí ušní tvarovky, provádí výměnu hadiček do
sluchadel. Věnuje se problematice sluchového postižení
– jak se orientovat mezi zdravými lidmi (kurzy odezírání, základy znakové řeči). Svaz zajišťuje prodej veškerých
kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené.

Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, o. s., Základní organizace Prachatice
Adresa:
Mobil:
Kontaktní osoba:
Kapacita:

SNP 559, 383 01  Prachatice
724 946 282
Jaroslava Kletečková
počet členů 118

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Organizace sdružuje kardiaky, diabetiky, postižené onkologickými chorobami, lidi po mozkové příhodě, neurologicky nemocné, astmatiky a další. Dle zájmu organizuje
přednášky s lékaři na daná témata a odborníky ve zdravotnictví, ale i se zaměřením na alternativní medicínu, včetně
ukázek cvičení, léčebných postupů. Připravuje setkávání
na téma Bezpečnost s policií, Naše město s představiteli
města, Sociální systém. Zaměřuje své aktivity na zdravý
životní styl organizací vycházek, kontrolou měření tlaku, cukru v krvi, ale i duševní hygienou. Pořádá zájezdy
do divadel a další kulturní vystoupení, poznávací zájezdy
v tuzemsku i zahraničí, organizuje rekondiční pobyty, společenské večery, zábavné odpoledne se soutěžemi. Využívá k propagaci činnosti a zdravého životního stylu své
vývěsky ve městě a dostupná média.
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Svaz diabetiků ČR, územní organizace Prachatice
Adresa:

Mobil:
Kontaktní osoba:
Kapacita:

(poštovní) Zvolenská 510,
383 01  Prachatice,
(místo setkávání) ul.SNP 559,
383 01  Prachatice
728 529 158
Jaroslav Churaň
počet členů 134

Stručná charakteristika činnosti a služeb:

Organizace podporuje diabetiky při realizaci zdravotní,
sociální a humanitární pomoci.
Pořádá výstavy z činnosti organizace, zapojuje se do celoměstských akcí (např. 5 dní pro neziskový sektor.
Pochod proti diabetu, Běh Terryho Foxe, kde zajišťuje
měření tlaku, cukru v krvi a měření neuropatie). Pořádá
rekondice pro diabetiky, organizuje setkávání členů.

Vyšší odborná škola sociální
a střední pedagogická škola Prachatice
Adresa:

Zahradní 249, 383 01 Prachatice;
studijní oddělení – budova VOŠS,
Husova 75, Prachatice
Tel./ Fax:
388 312 214, 388 318 896
/ 388 312 622
Kontaktní osoba:
PhDr. Vladislava Šídlová,
ředitel školy Mgr. Karel Pokorný
E – mail:   
vosspt@seznam.cz, sidlova@spgspt.cz
Internetové stránky: www.spgspt.cz
Stručná charakteristika činnosti a služeb:

VOŠS nabízí tříleté denní studium oboru sociální práce
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(pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou). Studium je ukončeno absolutoriem – zkouškou z odborných
předmětů, cizího jazyka a obhajobou absolventské práce.
Absolvent získá titul „diplomovaný specialista“ v oboru
sociální práce (DiS).
Během studia je možno získat vědomosti z oblasti společenských věd, zdokonalování se v cizím jazyce, orientaci
v sociální síti s možností účasti na exkurzích a setkávání
s odborníky při besedách, praktické zkušenosti z „terénu“
při plnění úkolů odborné praxe v rámci ústavních zařízení
pro děti i seniory, v institucích státní správy či samosprávy,
v oblasti poradenství i v neziskových organizacích sloužících lidem ve zvláště obtížných životních situacích.
Studenti se podílejí na sociálních výzkumech, dotazníkových šetřeních, osobní asistenci, přípravě i realizaci činností pro seniory – jedná se např. kurzy paměti, akademii
3. věku či kurzy počítačové gramotnosti.
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Úřady
(Prachatice, Strakonice)
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Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Prachaticích
Adresa:
Velké náměstí 3,  383 01 Prachatice
Tel./Fax:
388 607 374
http://mesto.prachatice.cz
www stránky:
Vedoucí odboru:      Jaroslava Hauptmanová
E-mail:       
     Jaroslava.Hauptmanova@mupt.cz
Tel.:
     388 607 374
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí:
Kontaktní osoba: Světlana Růžičková, vedoucí oddělení
E-mail: Svetlana.Ruzickova@mupt.cz
Tel: 388 607 243
Oddělení dávkové:
Kontaktní osoba: Ivana Kubičková, odborný referent
E-mail: Ivana.Kubickova@mupt.cz
Tel: 388 607 268
Oddělení sociální péče:
Kontaktní osoba: Ivana Voráčková, odborný referent
E-mail: Ivana.Vorackova@mupt.cz
Tel: 388 607 370
Hodiny pro veřejnost: Po, St: 8 – 17 hod.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí:
- výkon samosprávních činností a výkon státní správy na
úseku sociálně právní ochrany dětí
- náhradní rodinná péče
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- výkon opatrovnictví nezletilých dětí
- provádění místních šetření a oznámení soudům a jiným
státním orgánům rozhodnutí skutečnosti v oblasti
sociálně právní ochrany dětí
- výkon funkce kurátora pro mládež
- sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy
- agenda týkající se týranných, zneužívaných
a zanedbaných dětí
Oddělení dávkové:
- rozhodování o poskytování dávek sociální péče dětem,
rodinám a občanům
- rozhodování o poskytování dávek sociální péče
občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc v rámci
působnosti obce, pověřeného obecního úřadu a obce
s rozšířenou působností
- vypracování aktivizačních plánů
- provádění sociálního šetření u klientů žádajících
o dávku sociální péče
Oddělení sociální péče:
- rozhodnutí o poskytování dávek pro staré a zdravotně
postižené občany
- metodické řízení institucí, zajišťujících pro město
sociální služby
- evidování žádostí o přidělení bytu v DPS a zpracování
návhu na přidělení bytu radě města
- spolupráce s krajským úřadem, zdravotnickými zařízeními a zařízeními poskytující sociální služby
- zabezpečení agendy vydávání průkazů mimořádných
výhod pro zdravotně postižené občany
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Dále odbor sociálních věcí zajišťuje:
- distribuci a vedení evidence receptů s modrým pruhem
(opiáty)
- zabezpečení agendy kurátora pro dospělé
- vyhledávání vhodných osob pro funkci opatrovníka
nesvéprávným osobám a pokud je město ustanoveno
soudem opatrovníkem nesvéprávného, výkon této
funkce na základě zmocnění starosty
- úkoly na úseku protidrogové problematiky
- úkoly na úseku národnostních menšin
- úkoly na úseku prevence sociálně-patologických jevů
u mládeže
Kontaktní místo: Městys Lhenice
Adresa:
Školní 124, 384 02  Lhenice
Tel./Fax:
388 321 297 / 388 321 104
E-mail:
obec@lhenice.cz
Elektronická podatelna: e-podatelna@lhenice.cz
Úřední hodiny:
Po: 7 – 16 hod.
                         
St: 7 – 17 hod.
Kontaktní místo: Město Netolice
Adresa:
Mírové Náměstí 208,
38411 Netolice
Kontaktní osoba:
Eva Bísková,
vedoucí odboru sociálních věcí
Tel./Fax:
388 324 301,723 814 591
E-mail:
mu.socialni.veci@netolice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@netolice.cz
Úřední hodiny:
Po, St: 8 – 11 hod., 12 – 17 hod.
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Kontaktní místo: Město Volary
Adresa:
Náměstí 25, 384 51 Volary
Kontaktní osoba:
Anna Hodánková, vedoucí odboru
sociálních věcí
Tel./Fax:
388 302 202
E-mail:
matrika@mestovolary.cz
Elektronická podatelna: mesto.volary@wo.cz
Úřední hodiny:
Po, St: 8 – 11.30 hod., 12 – 17 hod.
Kontaktní místa (Lhenice, Netolice, Volary):
V rámci systému státní sociální podpory jsou poskytovány
tyto dávky:
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek,
příspěvek na bydlení, příspěvek na školní pomůcky, porodné, dávky pěstounské péče.
Okresní správa sociálního zabezpečení Prachatice
Adresa:
Nádražní 1121, 383 11  Prachatice
Tel./Fax:
388 304 111 / 388 313 867
Elektronická podatelna: posta.pt@cssz.cz
Hodiny pro veřejnost: Po, St: 8 – 17 hod.
Út, Čt: 8 – 14 hod.
Pá: 8 – 13 hod.
Správa sociálního zabezpečení vyplácí nemocenské, podporu při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitou pomoc v mateřství (zaměstnancům malých organizací), nemocenské a peněžitou
pomoc v mateřství (osobám samostatně výdělečně činným).
Posuzuje zdravotní stav pro účely důchodového pojištění
a dočasné pracovní neschopnosti občanů.
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Úřad práce v Prachaticích
Adresa:
Poštovní 113, 383 01  Prachatice
Tel./Fax:
388 380 111 / 388 311 189
E-mail:
prachatice.up@pt.mpsv.cz
Elektronická podatelna: podatelna.up@pt.mpsv.cz
Hodiny pro veřejnost: Po, St: 8 – 17 hod.
Út, Čt, Pá: 8 – 13 hod.
(v pátek pouze evidence uchazečů o zaměstnání)
Odbor poradenství, evidence a podpor
Vedoucí odboru: Mgr. Jan Dudek
Tel.: 388 380 127, e-mail: jan.dudek@pt.mpsv.cz
Oddělení poradenství, evidence a podpor Prachatice
Vedoucí oddělení: Ing. Miroslav Holub
Tel.: 388 380 157, e-mail: miroslav.holub@pt.mpsv.cz
Oddělení poradenství, evidence a podpor Vimperk - pracoviště Volary
Vedoucí oddělení: Bc. Jitka Bednarčíková
Tel.: 388 402 875, e-mail: jitka.bednarčíková@pt.mpsv.cz
Odbor státní sociální podpory
Vedoucí odboru: Mgr. Josef Jungvirt
Tel.: 388 608 300, e-mail: josef.jungvirt@pt.mpsv.cz
Oddělení státní sociální podpory Prachatice a VKM Volary
Vedoucí oddělení: Bc. Dita Pfeferová
Tel.: 388 608 307, e-mail: dita.pfeferova@pt.mpsv.cz
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Lékařská posudková služba:
MUDr. Josef Janoušek
Tel.: 388 323 816, e-mail: josef.janoušek@pt.mpsv.cz
Zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání.
Výplata podpory v nezaměstnanosti při splnění zákonem
stanovených podmínek. Služby aktivní politiky zaměstnanosti: rekvalifikace, pracovní rehabilitace, příspěvky na
vytvoření pracovních příležitostí společensky účelných
pracovních míst, chráněných pracovních míst a chráněných dílen. Příspěvky na podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením. Poradenství: poskytování
informací o volných pracovních místech, o možnostech
odborné přípravy, o zaměstnávání občanů ČR v cizině,
o situaci na trhu práce, o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Odbor sociální Městského úřadu ve Strakonicích
Adresa:
Smetanova 533, 386 21  Strakonice
Tel./Fax:
383 701 351
www stránky:
www.mu-st.cz
E-mail:
socialni@mu-st.cz
Vedoucí odboru: Mgr. Lenka Vysoká
Tel.:
383 701 244
Oddělení sociální péče a pomoci:
Kontaktní osoba: Vávrová Šárka, vedoucí oddělení
Tel: 383 701 273
60

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí:
Kontaktní osoba: Jana Maňhalová, vedoucí oddělení
Tel: 383 701 339
Hodiny pro veřejnost: Po  8 – 11:30 hod., 12:30 – 16 hod.
St   8 – 11:30 hod.,  12:30 – 18 hod.
Pá  8 – 11:30 hod.
Oddělení sociální péče a pomoci rozhoduje o poskytování
dávek v hmotné nouzi, poskytuje poradenství, vypracovává aktivizační plány, rozhoduje o poskytnutí příspěvku na služby (příspěvek na péči), koordinuje poskytování
sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství, zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb, podílí se na zpracování komunitního plánu sociálních služeb,
rozhoduje o poskytování dávek pro osoby se zdravotním
postižením, projednává přestupky na úseku zdravotnictví,
plní úkoly na úseku protidrogové problematiky a národnostních menšin, zabezpečuje agendu průkazek mimořádných výhod, koordinuje poskytování služeb osobám
ohroženým sociálním vyloučením.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí zajišťuje:
- náhradní rodinnou péči, výkon opatrovnictví nezletilých,
provádí místní šetření, zastupuje zájmy nezletilých,
zabezpečuje výkon funkce sociálního kurátora nezletilých
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Okresní správa sociálního zabezpečení Strakonice
Adresa:
Na Ohradě 498,
386 01  Strakonice
Tel./Fax:
383 312 300
383 312 394
Úřední hodiny klientského centra: Po, St: 8 – 17 hod.
Út, Čt, Pá: 8 – 14 hod.
Správa sociálního zabezpečení vyplácí nemocenské, podporu při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek
v těhotenství a mateřství, peněžitou pomoc v mateřství
(zaměstnancům malých organizací a občanům vedeným
v evidenci uchazečů o zaměstnání), nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství (osobám samostatně výdělečně
činným).
Posuzuje zdravotní stav pro účely důchodového pojištění
a sociálních dávek a dočasné pracovní neschopnosti občanů.

Úřad práce ve Strakonicích
Adresa:
Textiláků 393, 386 01  Strakonice
Tel./Fax:
950 162 111 / 383 324 490
E-mail:
strakonice.up@st.mpsv.cz
Elektronická podatelna: podatelna@st.mpsv.cz
Hodiny pro veřejnost: Po, St: 8 – 17 hod.
Út, Čt: 8 – 14:30 hod.
Pá: 8 – 13 hod.
Zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání.
Výplata podpory v nezaměstnanosti při splnění zákonem
stanovených podmínek. Služby aktivní politiky zaměst62

nanosti: rekvalifikace, pracovní rehabilitace, příspěvky na
vytvoření pracovních příležitostí společensky účelných
pracovních míst, chráněných pracovních míst a chráněných
dílen. Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Poradenství: poskytování informací o volných pracovních místech, o možnostech odborné přípravy,
o zaměstnávání občanů ČR v cizině, o situaci na trhu práce,
o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, o volbě povolání.
Oddělení státní sociální podpory – dávky a evidence dávek
státní sociální podpory (Smetanova ulice 533, 386 01
Strakonice, bývalý okresní úřad).

KRIZOVÉ KONTAKTY
Služba					
SOS 						
Hasičský záchranný sbor		
Zdravotnická záchranná služba
Policie ČR					
Městská policie				

Telefon
112
150
155
158
156
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