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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Tábor.
Katalog vznikl v rámci projektu Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Tábor
registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006569, který je ﬁnancován z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Samotný plán je dostupný
na www.cpkp.cz a www.taborcz.eu.
Katalog má i svou elektronickou podobu, kterou naleznete na www.tabor-kpss.cz. Elektronická
verze je interaktivní a jednotliví poskytovatelé služeb ji mohou aktualizovat.
Doufáme, že katalog Vám bude užitečným a prospěšným pomocníkem.
Řídící skupina komunitního plánování

Rejstřík sociálních služeb podle životních situací
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Poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
1. Anděl Strážný, z. ú.
Adresa:

Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 Nové Město

Místo poskytování:

Na Stráňce 1798/25, České Budějovice

Kontaktní osoba:

Gabriela Nováková

Telefon:

773 745 667

e-mail:

socialnipracovnik3@andelstrazny.eu

web:

www.andelstrazny.eu

Anděl Strážný je registrovaná sociální služba poskytující tísňovou péči s celorepublikovou
působností. Cílem je snížení sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik u občanů ČR, zajištění
pomoci v krizových situacích, při pádu, nevolnosti, zhoršení zdravotního stavu, získat jistotu
soběstačnosti po hospitalizaci a oddálení nutnosti umístit občana do pobytového zařízení. Naším
posláním je zachovat u našich klientů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti
za své chování, jednání a rozhodování čímž přispíváme k prožití plnohodnotného života, kterým
doposud žili. Usilujeme o to, aby klienti zůstali součástí společenství a co nejdéle ve svém
přirozeném prostředí, tj. doma.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Anděl Strážný - tísňová péče
Tísňová péče je klientům poskytovaná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pomocí telekomunikačního
zařízení tísňové péče, které má červené SOS tlačítko si kdykoliv zavoláte pomoc. Na dispečinku
tísňové péče pracují vyškolení a prověření pracovníci v sociálních službách, kteří přímo reagují
na aktuální situaci jednotlivých klientů a řeší jejich problém v rámci celé ČR. Využíváme mobilní
či stacionární (domácí) verzi komunikačního monitorovacího zařízení. S každým klientem máme
nastaven dle jeho potřeb individuální plán péče, známe jeho potřeby a problémy a reagujeme na ně
dle přání klienta. Klient se vždy dovolá pomoci a dle vyhodnocené situace dispečer zajistí
záchrannou službu, přivolá policii, kontaktní osoby z rodiny či klientovu osobní asistentku.
Klientům připomeneme léky, ověříme zdravotní stav, jsme schopni zajistit uložení klíčů od bytu
a pravidelně je telefonicky aktivizujeme.
Poskytování služby:

nepřetržitá provozní doba (24 hod/7 dní v týdnu)

Cílová skupina:

senioři a zdravotně postižení

Územní rozsah:

celá ČR
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2. APLA Jižní Čechy, z.ú.
Adresa:

Farského 887/, Tábor 390 02

Kontaktní osoba:

Mgr. Viktor Šťástka

Telefon:

608 666 167

e-mail:

info@aplajc.cz

web:

aplajc.cz

Posláním APLA Jižní Čechy je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém
přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.
Služby poskytujeme formou ambulantní, tak terénní pro klienty z celého Jihočeského kraje.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Raná péče
Služba raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra provází rodinu v náročném
období, kdy je u jejich dítěte podezření na některou z poruch autistického spektra, nebo kdy je dítěti
diagnóza stanovena. Podporuje rodiče a předává jim metody práce s dítětem s autismem. Nejčastěji
se u dítěte rozvíjí komunikace, sociální chování, hra a jeho spolupráce s dospělým. K podpoře
rodičovských kompetencí se využívá metoda „Videotrénink interakcí“. Služba je dle zákona
č. 108/2006 Sb. poskytována bez úhrady ze strany uživatele. Služba je poskytována terénní formou
po celém Jihočeském kraji, ambulantní formou na pracovišti v Táboře a v Českých Budějovicích. Je
poskytována dle potřeb rodiny a vždy po předchozí telefonické dohodě.
Provozní doba:

pondělí až pátek vždy po předchozí telefonické domluvě

Cílová skupina:

děti s poruchou autistického spektra do 7 let věku a jejich rodiny, popř. jiné
pečující osoby.

Územní rozsah:

Jihočeský kraj

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby určené pro osoby s autismem a mentálním postižením a jejich rodiny
navazují na ranou péči. V rámci služby jsou nabízeny konzultace člověku s autismem nebo jeho
pečujícímu. Pokud je zapotřebí posilovat určitou dovednost nebo ji naučit, jsou nabízeny
individuální nácviky, kde se klient s pracovníkem dovednost naučí a skupinové nácviky, kde si
upevní dovednost s vrstevníky. Nedílnou součástí služby je podpora pečujícího okolí, práce s celou
rodinou, se sourozenci. Dále je poskytováno sociální poradenství.
Sociálně aktivizační služba pro lidi s Aspergerovým syndromem se zaměřuje především na řešení
jejich obtíží a podporu v oblasti sociálních dovedností, a to jak individuální, tak skupinovou
formou. Často se zaměřuje na individuální práci a na řešení dalších obtíží, které diagnózu
Aspergerova syndromu doprovází, jako jsou úzkosti, depresivní uvažování, potíže se zvládáním
svých emocí. Nedílnou součástí je spolupráce s rodinou. Podporujeme klienta v zařízeních, která
navštěvuje (školská, pobytové služby aj.). Služba je poskytována formou terénní v rámci celého
Jihočeského kraje, ambulantní formou na pracovištích v Táboře a v Českých Budějovicích. Na obě
pracoviště je nutné se předem objednat.
Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. poskytována bez úhrady ze strany uživatele.
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Provozní doba:

pondělí až pátek vždy po předchozí telefonické domluvě

Cílová skupina:

děti, dospívající a dospělí s poruchou autistického spektra a jejich rodiny

Územní rozsah:

Jihočeský kraj

Odlehčovací služba pobytová
Služba je poskytována v pronajatých prostorech Dětské psychiatrické nemocnice Opařany. Kapacita
je 6 lůžek. Po celou dobu průběhu odlehčovací služby jsou uživatelům poskytovány úkony uvedené
v Zákoně o sociálních službách č.108/2006 Sb. Dle potřeby míry podpory daného uživatele.
Se zájemci je před zahájením poskytování služby uzavřena písemná smlouva. Služba je částečně
zpoplatněna.
Provozní doba:

1 až 2 víkendy měsíčně od pátku 17:00 do neděle 17:00 hod.

Cílová skupina:

lidé s poruchou autistického spektra a jejich rodiny

Územní rozsah:

Jihočeský kraj
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3. Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
Adresa:

Dříteň 162, 373 51 Dříteň

Kontaktní osoba:

Bc. Věra Jakimová; Bc. Jana Vodičková

Telefon:

737 190 891; 723 900 285

e-mail:

papslunecnice@seznam.cz

web:

appslunecnice.cz

APP
SLUNEČNICE

A Posobní
P asistence
SLUNEČNICE
osobní asistence

Historie naší služby začala v r. 2008. Jsme rodinný malý kolektiv. Pracují u nás lidé, které práce
baví a dělají ji srdcem. Důraz klademe na obětavost, pochopení, práva a individualitu klientů.
Chceme, aby mohl každý člověk, bez ohledu na své schopnosti, zůstat doma. Chceme zajistit
dostupnou a kvalitní sociální službu i na venkově.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Osobní asistence
Přijedeme za vámi domů, pomůžeme s tím, co nezvládáte. Sami nám řeknete, co potřebujete
a na jak dlouho nás potřebujete. Např. zajistíme: pomoc při ranním vstávání, hygieně, převlékání,
pomoc se zajištěním stravy, s koupelí, péčí o domácnost, apod. Staráme se i o zcela ležící klienty.
Také vás můžeme doprovodit do zaměstnání, na úřad, k lékaři, za kulturou nebo vyřídit různé jiné
pochůzky ve vašich osobních záležitostech.
Služby poskytujeme na základě písemné smlouvy a za úhradu 130 Kč za hodinu (účtujeme pouze
skutečně spotřebovaný čas po minutách, žádné zaokrouhlování ani povinné minimální hodiny).
Pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči.
Provozní doba:

denně 7:00 – 19:00 hod.

Cílová skupina:

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým
onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným
postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením,
osoby se zdravotním postižením, senioři

Územní rozsah:

jezdíme za klienty do 20 km od Týna nad Vltavou
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4. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Naděje
Adresa:

K Oboře 1176, 391 02 Sezimovo Ústí II.

Kontaktní osoba:

Ing. Alice Stibalová

Telefon:

777 591 510

e-mail:

klub-nadeje@seznam.cz

web:

klub-nadeje.proweb.cz

KLUB NADĚJE je neziskovou organizací sdružující rodiny se zdravotně postiženými dětmi
a mládeží bez ohledu na věk a druh postižení. Členem klubu se může stát kterýkoliv občan České
republiky, a to od věku 18-ti let podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: --DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Volnočasové aktivity pro postižené děti a jejich rodiny
Pořádáme volnočasové aktivity pro děti i rodiče (kroužek praktických dovedností pro děti,
rehabilitační plavání pro rodiče s dětmi, rekondiční víkendové a pobyty, poznávací zájezdy,
společné návštěvy divadelních a jiných kulturních akcí, pravidelná setkávání maminek). V klubu
funguje svépomocná rodičovská poradna. Akce pořádáme buď vlastními silami (jsme
dobrovolnické sdružení – nemáme žádné zaměstnance) nebo v úzké spolupráci se Základní
a Mateřskou školou a poskytovatelem sociálních služeb Kaňka v Táboře.
V naší klubovně pořádáme společné setkávání celých rodin, různé přednášky a výtvarné aktivity
pro děti i rodiče.
Provozní doba:

nepravidelná

Cílová skupina:

zdravotně postižené děti a mládež

Územní rozsah:

okres Tábor
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5. Audiohelp z.s, středisko Tábor
Adresa:

Kvapilova 2289, 390 03 Tábor

Kontaktní osoba:

Bc. Ivana Entlicherová

Telefon:

723 726 734, 381 231 122

e-mail:

audiohelp-tabor@volny.cz

web:

www.audiohelp.cz

Audiohelp z.s., středisko Tábor funguje od roku 2018. Poskytuje službu sociální rehabilitace
pro osoby se sluchovým postižením, převážně pro seniory.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Sociální rehabilitace
Službu sociální rehabilitace pro sluchově postižené osoby zajišťuje Audiohelp z.s., středisko Tábor.
Služba je přednostně zaměřena na osoby používající ke komunikaci sluchadla. Cílem je snížení,
případně i odstranění komunikační bariéry způsobené částečnou až úplnou ztrátou sluchu. Zaměření
je především na osoby, které zvláště v pozdním věku trpí sociálním vyloučením a komunikační
bariérou. K tomu přibývají problémy s manuální zručností a obsluhou sluchadla, nemluvě
o kumulaci dalších postižení (zrak, rovnováha, ...). Tyto problémy se dají zmenšit následnou
službou sociální rehabilitace. Služba je poskytována v ambulantní i terénní formě.
Provozní doba:

Pondělí 12.00 – 16.00 ambulantně v Poradenském centru
Úterý terénně v G-centru, DPS a Domov seniorů Bechyně
Středa 8.00 – 16.00 ambulantně v Poradenském centru

Cílová skupina:

osoby se sluchovým postižením

Územní rozsah:

ORP Tábor
Jihočeský region (Tábor, JH, Písek, Týn nad Vltavou, Bechyně, Veselí
nad Lužnicí, Milevsko, Soběslav)
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6. Centrum sanace rodin s dětmi - spolek
Adresa:

nám. F. Křižíka 2840, Tábor 390 01

Kontaktní osoba:

Bc. Eva Zenklová

Telefon:

728 518 647

e-mail:

zenklova@sanacerodin.cz

web:

www.sanacerodin.cz

Centrum sanace rodin s dětmi - spolek poskytuje sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
od 1. 1. 2016. Je tedy prvním tohoto druhu v Táboře. Žádné další sociální služby spolek
neposkytuje. Toto umožňuje plně se soustředit na práci v rodinách s dětmi, neustále své zkušenosti
prohlubovat, doplňovat a rozvíjet. Bohatá a dlouholetá praxe sociálních pracovníků v tomto oboru
je předpokladem pro rychlé vytipování sociálně nepříznivé situace v rodině a naplánování
jednotlivých kroků, jak tuto situaci řešit.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Jsme tu pro rodiny s dětmi. Zásadním smyslem spolku a jeho činnosti je sanace rodin, s cílem
probudit zájem uživatelů řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Uživatele se snažíme co nejvíce
zapojit do řešení jejich problémů tak, aby k nim nepřistupovali pasivně. Rozebíráme s nimi
možnosti řešení jejich situace a snažíme se na ně působit tak, aby si vybrali takové z možných
řešení, s nímž se vnitřně ztotožní, aby za řešení svých problémů cítili odpovědnost. Vždy
postupujeme dle zásad individuálního přístupu k jedinci, vyhodnotíme jeho potřeby, možnosti,
schopnosti a dovednosti a na základě těchto výsledků zvolíme vhodnou metodu a formu práce.
Rodinám vyhovuje přímý kontakt v terénu, proto se 80% sociální práce spolku odehrává přímo
v rodinách uživatelů.
Služba SAS není určena pro rodiny s dětmi starší 18 let.
Provozní doba ambulantní formy poskytování:

pondělí: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Provozní doba terénní formy poskytování:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:

Cílová skupina:

rodiny s dítětem /dětmi

Územní rozsah:

ORP Tábor
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16:00 – 21:00
11:00 – 15:00, 15:30 – 20:00
11:00 – 14:00, 16:00 – 21:00
11:00 – 15:00, 15:30 – 20:00
11:00 – 15:00, 15:30 – 20:00

7. Communio Tábor
Adresa:
Tábor)

Žižkovo nám. 6, 39002, Tábor (Kancelář Communia

Kontaktní osoba:

Mgr. Alois Sassmann

Telefon:

777 335 549

e-mail:

al.sassmann@volny.cz

web:

http://starokatolicitabor.webnode.cz/

zřizovatel:

Starokatolická farnost v Táboře (IČO 7080373)

Communio Tábor jako sociálně-informační středisko starokatolické církve začalo v Táboře
vykonávat svou činnost roku 1997. Nabízí své služby různorodé cílové skupině klientů.
Na Táborsku se soustředí především na křesťansko-psychologickou poradnu a koordinaci činnosti
Anonymních alkoholiků.
(Byt faráře a sídlo farnosti: 39175 Malšice 308)

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: --DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Křesťansko - psychologické poradenství
Úřední hodiny pondělí a čtvrtek 16 – 18 hodin.
Schůzky Sdružení anonymních alkoholiků
Naše kancelář Communia poskytuje zázemí Sdružení anonymních alkoholiků, kteří se u nás
scházejí každou středu a sobotu v 17:30 hod. hodin. Jedná se o léčení alkoholismu bez léků
a lékaře, zdarma, pomocí 90 let osvědčené metody tzv. Dvanácti kroků. Spolupracujeme
s Anonymními alkoholiky také tím, že naše telefonní číslo 777 33 55 49 slouží jako kontaktní linka
důvěry pro ty, kdo by se chtěli zbavit své závislosti na alkoholu pomocí této celosvětové metody.
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8. Denní a týdenní stacionář Klíček
Adresa:

390 02, Tábor – Záluží 17

Kontaktní osoba:

Mgr. Petr Brázda

Telefon:

381281619, 775937399

e-mail:

klicek-usp@email.cz

web:

www.stacionarklicek.cz

Denní a týdenní stacionář Klíček je příspěvková organizace poskytující sociální služby občanům
s mentálním a kombinovaným postižením. Jejím zřizovatelem je Jihočeský kraj, U Zimního
stadionu 1952/2, 370 76 ČeskéBudějovice.
Ambulantní i pobytové služby probíhají v moderně vybavených pracovnách s přístupem k internetu,
TV, DVD.
Pro pobytové služby jsou k dispozici standardně vybavené čtyř, tří a dvojlůžkové pokoje se
společným sociálním zařízením. K ostatním aktivitám si uživatel může vybrat tělocvičnu, relaxační
místnost, keramickou dílnu. Pro volný čas je možné využití zahrady, sportoviště, venkovního
bazénu, relaxačních pobytů ve spolupráci se SPMP, účasti na kulturních a společenských akcích
pořádaných stacionářem i mimo stacionář.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Denní stacionář
Denní stacionář je ambulantní službou, kterou pravidelně navštěvují osoby se sníženou
soběstačností. V průběhu dne je zde zabezpečována komplexní péče s ohledem na potřeby uživatelů
a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti.
Provozní doba:
Cílová skupina:
Kapacita:
Územní rozsah:

Po – Čt od 6:00 hod. do 18:00 hod..
Pá – od 6:00 hod. do 16:30 hod.
osoby s mentálním a kombinovaným postižením (5 – 64 let)
27
Jihočeský kraj

Týdenní stacionář
Týdenní stacionář je pobytovou službou pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují
pravidelnou pomoc jiné osoby. Pobyt je zabezpečován po dobu pracovních dnů. Služba nabízí
komplexní péči a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti.
Provozní doba:

Po - od 6:00 nepřetržitě až Pá – do 16:30.

Cílová skupina:

osoby s mentálním a kombinovaným postižením (5 – 64 let)

Kapacita:
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Územní rozsah:

Jihočeský kraj

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
- volnočasové aktivity
- doprava klientů mikrobusem
- výchovné a aktivizační činnosti
- poradenská činnost
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9. Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Radenín
Adresa:

Radenín 1, 39120, Radenín

Kontaktní osoba:

Bc. Kamil Rosa, DiS.

Telefon:

381298041

e-mail:

ddradenin@ddradenin.cz

web:

www.ddradenin.cz

Organizace pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Plní ve vztahu k dětem úkoly výchovně
vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní
výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Organizace poskytuje základní vzdělávání, které
vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni
k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat
a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: --DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Ústavní výchova
Provozní doba:

nepřetržitě

Cílová skupina:

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
s nařízenou ústavní výchovou

Územní rozsah:

celá ČR
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10. Diakonie ČCE - středisko Rolnička
Adresa:

Mrázkova 700, 39201 Soběslav

Kontaktnní osoba:

Mgr. Karel Novák

Telefon:

381 522 054; 739 570 420; 606 447 689

e-mail:

reditel@rolnicka.cz

web:

www.rolnicka.cz

Rolnička je jedním ze středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické. Rolnička poskytuje
sociální, vzdělávací, terapeutické, pracovní a rehabilitační služby šité na míru dětem a dospělým
s různými typy postižení a jejich rodinám z Táborska, především okolí Soběslavi. Rolnička je tu
proto, aby každý mohl s potřebnou pomocí dosáhnout osobního maxima a prožít celý život v sepětí
s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Centra denních služeb
- pro děti a mladistvé
Centrum denních služeb pro děti a mladistvé nabízí pomoc a podporu dětem a mladým lidem
s mentálním a kombinovaným postižením, aby mohli rozvíjet soběstačnost a samostatnost ve všech
oblastech života získáváním potřebných zkušeností a dovedností.
Služba je určena dětem a dospělým se středním a těžkým mentálním nebo kombinovaným
postižením ve věku 3 až 26 let, kteří navštěvují MŠ, ZŠ speciální a PrŠ Diakonie ČCE Rolnička
Soběslav.
Služba nabízí prostor pro odpočinek a relaxaci, ale také podporu při naplňování osobních cílů
uživatelů a pomoc při sebeobsluze. V rámci CDS se uživatelé služby mohou zúčastnit různých
individuálních aktivizací vedených odbornými pracovníky: pohybová aktivizace, výtvarná
aktivizace, řečová aktivizace, integrovaná boccia, hudební aktivizace, dramatická aktivizace.
-

pro dospělé

Centrum denních služeb pro dospělé poskytuje lidem s mentálním postižením pomoc a podporu
při zlepšování a zachování dovedností péče o vlastní osobu a zvládání každodenních činností.
Služba tak podporuje aktivní život lidí s mentálním postižením a předchází rizikům sociálního
vyloučení z běžné společnosti.
Služba je určena dospělým lidem ve věku od 18 do 60 let s mentálním nebo kombinovaným
postižením, kteří mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
CDS nabízí svým uživatelům prostor a podporu pro udržení a zdokonalování již nabytých znalostí
i praktických dovedností. V nabídce centra je i rehabilitace, masáže a odpolední aktivizační
programy.
Provozní doba:

pro děti a mladistvé Pondělí–pátek: 7:00–16:00 hodin
pro dospělé
Pondělí–pátek: 7:00–16:00 hodin

Cílové skupiny:

- osoby s mentálním postižením
děti a mladiství od 3 let do 26 s mentálním a kombinovaným postižením
dospělí od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením
- osoby s kombinovaným postižením
děti a mladiství od 3 let do 26 s mentálním a kombinovaným postižením
dospělí od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením
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Územní rozsah: Soběslav
Tábor

- pro děti a mladistvé - Mrázkova 700, Soběslav 392 01
- pro dospělé -Bezděkova 122, Soběslav 392 01
- pro dospělé - Světlogorská 2771, Tábor 390 05

Osobní asistence
Posláním služby je poskytování podpory v době školního vyučování dětem a žákům,
kteří navštěvují Mateřskou školu, základní školu speciální a praktickou školu Diakonie ČCE
Rolnička, a kteří mají v důsledku svého postižení zvýšenou potřebu zajištění sebeobslužných
a doprovodných činností.
Osobní asistence umožňuje dětem a žákům s těžkým mentálním a kombinovaným postižením
účastnit se plnohodnotným způsobem školního vyučování a ostatních aktivit, které škola nabízí.
Provozní doba:

pondělí – pátek: po dobu vyučování

Cílové skupiny:

- osoby s mentálním postižením
děti a mladiství od 3 let do 26 s mentálním a kombinovaným
postižením docházející do speciální školy Rolnička
- osoby s kombinovaným postižením
děti a mladiství od 3 let do 26 s mentálním a kombinovaným postižením
docházející do speciální školy Rolnička

Územní rozsah:
Soběslav
Tábor

Mrázkova 700, Soběslav 392 01
Světlogorská 2771, Tábor 390 05

Chráněné bydlení
Chráněné bydlení umožnuje dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením žít
běžný život v obvyklé bytové zástavbě v Soběslavi (3 byty) a Táboře (4 byty). Pomáhá klientům žít
důstojně podle jejich potřeb, přání a možností s maximální podporou v jejich samostatnosti,
nezávislosti a individuálním rozvoji. Asistenti chráněného bydlení poskytují uživatelům služby
pomoc a podporu v oblastech, které jsou pro ně obtížné a vlastními silami nezvladatelné. Chráněné
bydlení se tak může stát domovem s pocitem bezpečí a soukromí.
Provozní doba:

celoroční

Cílové skupiny:

- osoby s mentálním postižením
dospělé osoby od 18 let
- osoby s kombinovaným postižením
dospělé osoby od 18 let

Územní rozsah:
Soběslav
Tábor

Bezděkova 105, Soběslav 392 01 3 byty v běžné zástavbě města
4 byty v běžné zástavbě města

Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutická dílna podporuje dospělé lidi se zdravotním postižením v rozvoji pracovních
a sociálních dovedností tak, aby mohli zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce a zařadit se
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do běžného života. Zaměřuje se na individuální přístup, kterým motivuje, podporuje a rozvíjí jejich
samostatnost.
Služba je určena dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 18
do 64 let.
Provozní doba:

pondělí – pátek: 7:30 – 15:30 hodin

Cílové skupiny:

- osoby s mentálním postižením
dospělé osoby starší 18 let
- osoby s kombinovaným postižením
dospělé osoby starší 18 let

Územní rozsah:
Soběslav
Tábor

Bezděkova 122, Soběslav 392 01
Světlogorská 2771, Tábor 390 05

Odlehčovací služba
Odlehčující služba poskytuje pomoc a podporu rodinám pečujícím o dospívající a dospělé lidi
s mentálním či kombinovaným postižením. Cílem služby je odlehčit rodině a blízkým pečujícím
tak, by si mohli odpočinout, nabrat nové síly, nebo se věnovali vlastním zájmům a povinnostem.
V průběhu služby je o klienty pečováno tak, aby trávili svůj čas smysluplně s přihlédnutím k jejich
individuálním schopnostem.
Služba je určena pro osoby z Táborska a z okolí Soběslavi ve věku od 15 do 50 let s mentálním
a kombinovaným postižením, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Kapacita odlehčovací služby je 8 lůžek.
Provozní doba:
Cílové skupiny:

Územní rozsah:
Tábor

pondělí – pátek
- osoby s mentálním postižením
dospělé osoby starší 15 let
- osoby s kombinovaným postižením
dospělé osoby starší 15 let
Světlogorská 2771, Tábor 390 05

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Dobrovolnické centrum
Cílová skupina:
děti a dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením, senioři
Územní rozsah:
Mrázkova 700, Soběslav 392 01
pozn.: dobrovolníci jsou vysíláni i do Tábora
Čajovna – kavárna
Provozní doba:
pondělí – pátek: 9:00 – 18:00 hodin
Adresa:
Bezděkova 122, Soběslav 392 01
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Chráněná dílna
Provozní doba:
Cílová skupina:
Adresa:

pondělí – pátek: 7:00–16:00 hodin
dospělé osoby od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením, osoby
se zdravotním postižením
Bezděkova 122, Soběslav 392 01

Obchody dobré vůle
Provozní doba:

Světlogorská 2771, Tábor 390 05 (po - pá: 8:00 - 17:00, so 8:00 - 12:00)
Střelnická 245, Tábor 390 01 (po - pá: 9:00 - 18:00, so 10:00 - 14:00)
Jirsíkova 33, 392 01 Soběslav (po - pá: 8:00 - 17:00, so 8:00 - 11:00)

Cílová skupina:

dospělé osoby od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením, osoby
se zdravotním postižením
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11. Diecézní charita České Budějovice
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Terénní program Tábor
Adresa:
Dobrovského 705, Tábor, 39002
Kontaktní osoba:

Chejlavová Eva DiS.

Telefon:

737 234 443

e-mail:

terenniprogram@dchcb.charita.cz

web:

www.dchcb.cz

Služba Terénní program Tábor má za cíl vyhledávat a podporovat osoby, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci.
Terénní sociální práce je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů, tedy na ulici, veřejném
prostranství na území města Tábor.
V rámci služby je uživatelům poskytováno základní poradenství týkající se jejich konkrétní životní
situace. Podpora a pomoc při dodržování pravidel, ať už během ubytování (noclehárna, ubytovna,
azyl, nájemní byt), výkon OPP, dodržování léčebných režimů atd. Nedílnou součástí poskytované
služby jsou doprovody a asistence např. na úřady, k lékaři apod. Terénní za podpory města Tábor
zajišťuje výdej teplé stravy, který probíhá ve středu od 14:30 do 15:30 hodin, v parku pod ulicí
Dobrovského. Dále TP poskytuje uživatelům potraviny k přípravě stravy. Pracovníci přímo v terénu
nabízí teplý čaj nebo teplou polévku, za cílem zahřátí organismu a navázání kontaktu.
Provozní doba:

7:30 – 16:00

Cílová skupina:

osoby bez přístřeší, osoby ohrožené ztrátou bydlení a osoby ohrožené
sociálním vyloučením.

Územní rozsah:

město Tábor

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Tábor
Adresa:
Dobrovského 705, 390 02 Tábor
Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Kadlecová

Telefon:

731 619 842

e-mail:

ictabor@dchcb.charita.cz

web:

www.dchcb.cz

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Diecézní charita České Budějovice,
poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování. Poskytuje také
pomoc osobám ohroženým domácím násilím, zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné
osoby ze společného obydlí. Intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení krizových
situací ohrožených osob vzniklých na základě domácího násilí a o navrácení osob do běžného
života.
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím poskytuje radu či pomoc v oblasti
domácího násilí a následného pronásledování. Je specializovaným sociálním zařízením,
jehož činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný prostor
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pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, sdílení) osobám ohroženým domácím násilím zejména
v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. Intervenční centrum
usiluje o zajištění bezpečí a o řešení krizových situací ohrožených osob, vzniklých na základě
domácího násilí a o navrácení těchto osob do běžného života.
Osobám ohroženým domácím násilím a následným pronásledováním poskytuje Intervenční centrum
osobní konzultace, telefonické konzultace, krizovou intervenci, odborné sociální poradenství,
právní
poradenství
(sepsání
návrhu
na vydání
předběžného
návrhu
na rozvod),
pro vyslechnutí,
rada,
podpora,
provázení,
sdílení)
osobám opatření,
ohroženým
domácím
násilímsestavuje
zejména
bezpečnostní
a zprostředkovává
ohrožené
osobě
služby,obydlí.
s cílemIntervenční
zajistit jí centrum
bezpečí
v souvislosti splán
policejním
vykázáním násilné
osoby
ze další
společného
ausiluje
stabilizovat
její psychický
a sociální
situaci. situací ohrožených osob, vzniklých na základě
o zajištění
bezpečí stav
a o řešení
krizových
Služby
jsounásilí
poskytovány
bezplatně,
zachováním
mlčenlivosti
domácího
a o navrácení
těchtose
osob
do běžného
života. a lze je využít i anonymně.
Osobám ohroženým domácím násilím a následným pronásledováním poskytuje Intervenční centrum
Provozní
doba:
Út: 9:00 – 12:00,
12:30 –krizovou
17:00 intervenci, odborné sociální poradenství,
osobní konzultace,
telefonické
konzultace,
St: 9:00návrhu
– 12:00,
17:00 pouze opatření,
pro objednané)
právní poradenství (sepsání
na (12:30
vydání–předběžného
návrhu na rozvod), sestavuje
bezpečnostní
plán a oběti
zprostředkovává
ohrožené
Cílová skupina:
domácího násilí
(16+) osobě další služby, s cílem zajistit jí bezpečí
a stabilizovat její psychický stav a sociální situaci.
Územní rozsah:
Táborsko
Služby jsou poskytovány bezplatně, se zachováním mlčenlivosti a lze je využít i anonymně.
Provozní doba:
Út: 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Občanská poradna Tábor
St: 9:00 – 12:00, (12:30 – 17:00 pouze pro objednané)
Občanská
poradenství
v02oblastech
Adresa:skupina:
		poradna poskytuje
Dobrovského
705,
390(16+)
Tábor majetkoprávních, bytových, vztahových,
Cílová
oběti domácího
násilí
rodinných
a mezilidských
vztahů, pracovněprávních
vztahů a zaměstnanosti, finanční oblasti,
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Kadlecová
Územnípak
rozsah:
zvláště
dluhovéhoTáborsko
poradenství, sociálních systémů a práv. Dále pomáhá při uplatňování práv
Telefon: 		
732 485 038
a právněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí a zprostředkování kontaktů s navazujícími
e-mail: 		
poradnatabor@dchcb.charita.cz
službami.
web: 		
www.dchcb.cz
Základní
formou
realizované
Občanská poradna Tábor služby jsou konzultace, jejich délka trvání je zpravidla 30 až 60 minut,
přesná
délka
konzultace
je závislá
na potřeběvklienta
a časovým
možnostem odborníka.
Základními
Občanská poradna poskytuje
poradenství
oblastech
majetkoprávních,
bytových, vztahových,
prostředky
konzultacevztahů,
je podání
jednoduchých věcných
poskytnutí
rad a názorů,
rodinných během
a mezilidských
pracovněprávních
vztahů informací,
a zaměstnanosti,
finanční
oblasti,
krizová
intervence.
zvláště pak
dluhového poradenství, sociálních systémů a práv. Dále pomáhá při uplatňování práv
Služba
je poskytována
základě záležitostí
požádání klienta,
a to formou
osobní,s navazujícími
telefonickou
a právněných
zájmů, přibezplatně,
obstarávánínaosobních
a zprostředkování
kontaktů
či
písemnou (emailem, dopisem).
službami.
Základní formou realizované služby jsou konzultace, jejich délka trvání je zpravidla 30 až 60 minut,
Provozní
doba:
Po:je8:00
– 14:00
přesná délka
konzultace
závislá
na potřebě klienta a časovým možnostem odborníka. Základními
St: 8:00 je
– 14:00
prostředky během konzultace
podání jednoduchých věcných informací, poskytnutí rad a názorů,
krizová intervence. Čt: 8:00 – 14:00
8:00 – 12:00,
12:30 – požádání
16:30
Služba je poskytovánaPá:bezplatně,
na základě
klienta, a to formou osobní, telefonickou
či
písemnou
(emailem,osoby
dopisem).
Cílová
skupina:
v krizi starší 16 let
Územní rozsah:
Provozní doba:

Táborsko
Po: 8:00 – 14:00
St: 8:00 – 14:00
Čt: 8:00 – 14:00
Pá: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

Cílová skupina:

osoby v krizi starší 16 let

Územní rozsah:

Táborsko
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12. Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Adresa:

Bydlinského 2964, Tábor 390 02

Kontaktní osoba:

Mgr.Eva Špallová, Marie Sovadinová

Telefon:

725 414 931, 722 012 898

e-mail:

eva.spallova@hospicjordan.cz

web:

www.hospicjordan.cz

Domácí hospic Jordán, o.p.s., poskytuje zdravotně sociální služby lidem s nevyléčitelným
onemocněním v pokročilém a konečném stadiu nemoci, kteří si přejí zůstat v kruhu svých blízkých
až do konce života. Komplexní služby zahrnují odborné sociální poradenství, mobilní
specializovanou paliativní péči, terénní odlehčovací služby, půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Nabízíme také podporu všem pečujícím a pozůstalým. Věnujeme se osvětovým činnostem ohledně
tématu umírání, kvalitního a důstojného života i v období vážné nemoci a snažíme se o systémové
změny v této oblasti.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Odborné sociální poradenství
Poradenství pro pečující – poskytujeme poradenství lidem, kteří stojí před rozhodnutím, jak se
postarají o svého nevyléčitelně nemocného blízkého. Pomáháme zorientovat se v možnostech,
podporujeme pečující v plánování jednotlivých kroků péče, ve zvažování nejvhodnějšího postupu,
pomoc zorientovat se v možnostech domácí hospicové péče a dalších služeb.
Poradenství nemocným lidem – poskytujeme poradenství, podporu a doprovázení. I ve vážné
nemoci lze žít důstojným a kvalitním životem.
Podpora po ztrátě blízkého – nabízíme doprovázení lidem, kteří jsou v situaci, kdy očekávají, že jim
někdo blízký zemře a také lidem, kteří se již se ztrátou vyrovnávají.
Provozní doba:

pondělí – pátek,
aktuální doba na: https://www.hospicjordan.cz/cz/potrebuji-pomoc/poradna.
Před návštěvou doporučujeme domluvit si schůzku předem na tel.: 725 414 931.
Poradenství je poskytováno v poradně i v domácím prostředí.
Cílová skupina:

osoby v krizi, senioři, nevyléčitelně a dlouhodobě nemocní a jejich blízcí
(pečující), pozůstalí v době zármutku

Územní rozsah:

Tábor a okolí v dojezdové vzdálenosti 25km

Terénní odlehčovací služby
Služby poskytujeme dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění, zdravotního postižení, nebo jiného vážného onemocnění o které je pečováno
v domácím prostředí. Pečovatelky poskytují péči v domácím prostředí nemocným lidem formou
pravidelné, či jednorázové pomoci. Pečující rodinný příslušník má tak možnost odpočinku, vyřízení
svých záležitostí apod.
Provozní doba:

pondělí – pátek 7.30.-17 hod

Cílová skupina:

osoby s chronickým onemocněním, senioři, osoby se zdravotním postižením,
onkologicky nemocní

Územní rozsah:

Tábor a okolí v dojezdové vzdálenosti 25km kolem Tábora
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DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek slouží nejen našim pacientům, ale i široké veřejnosti. Seznam
nabízených pomůcek, sazebník podmínky zápůjček a vše o fungování půjčovny na webových
stránkách www.hospicjordan.cz.
Rádi s vámi probereme vaši situaci a domluvíme se na zápůjčce kompenzační pomůcky.
Provozní doba:
https://www.hospicjordan.cz/cz/potrebuji-pomoc/pujcovna-kompenzacnichpomucek
Před návštěvou půjčovny vám doporučujeme kontaktovat nás telefonicky (602 613 205).
Cílová skupina:

osoby, které z důvodu nemoci, postižení či stáří a ztráty soběstačnosti,
potřebují kompenzační pomůcky

Územní rozsah:

Tábor a okolí v dojezdové vzdálenosti 25 km kolem Tábora

Mobilní specializovaná paliativní péče – domácí hospic
Zdravotně sociální služby
Péče o umírající dospělé i děti spočívá v tišení fyzických příznaků nemoci a v řešení dalších psychických, sociálních i duchovních - obtíží a v pomoci jejich blízkým.
Do péče je zapojen tým profesionálů z různých oborů, který podporuje nemocné a jejich blízké
ve všech ohledech (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psychoterapeut, v příp. zájmu
duchovní) a pomáhá tišit vážné obtíže.
Nevyléčitelně nemocným umírajícím lidem poskytujeme zdravotní péči 24 hodin denně 7 dní
v týdnu v jejich domácím prostředí. Podporujeme jejich blízké během jejich celodenní péče
o nemocného.
Provozní doba:

pro pacienty a jejich rodiny přijaté do domácí hospicové péče, pravidelné
i pohotovostní návštěvy dle potřeby 7 dní v týdnu /24 hod denně.

Cílová skupina:

terminálně nemocní (nevyléčitelně nemocní u kterých byla ukončena léčba
vedoucí k uzdravení, s prognózou zpravidla v řádu měsíců, týdnů, či dnů)
a kteří si přejí žít doma, až do konce života

Územní rozsah:

Tábor a okolí v dojezdové vzdálenosti 25km kolem Tábora

Nejste sami – podpůrné setkání pro pečující
Komorní podpůrné setkání pro pečující, rodinné příslušníky, přátele. Nabízíme možnost popovídání
o vašich aktuálních potřebách, např. jak s nemocným komunikovat, jak s nemocným sdílet jeho
nemoc a pocity, jak se vyrovnávat se strachem, obavami a nejistotou, jak být v tomto období
„spolu“ a ne „sami,“ jak pečovat a hospodařit se svými psychickými i fyzickými silami aj.).
Provozní doba:
zpravidla 1x měsíčně, v pátek 16.30- 18 hod,
Přihlášky a bližší informace: tel. 725 414 931.
Cílová skupina:

pečující (nejen rodiny klientů, ale i široké veřejnosti)

Přístav – podpůrné setkání pro pozůstalé
Komorní podpůrné setkání pro pozůstalé rodinné příslušníky, přátele a všechny, kdo se
vyrovnávají s úmrtím blízkého člověka. Nabízíme místo pro sdílení smutku, vzpomínek a načerpání
sil jít dál.
Provozní doba:
zpravidla 1x měsíčně, v sobotu 10-11.30h,
Přihlášky a bližší informace: tel. 725 414 931.
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Cílová skupina:

pečující (nejen rodiny klientů, ale i široké veřejnosti)

Přístav – podpůrné setkání pro pozůstalé
Komorní podpůrné setkání pro pozůstalé rodinné příslušníky, přátele a všechny, kdo se
vyrovnávají s úmrtím blízkého člověka. Nabízíme místo pro sdílení smutku, vzpomínek a načerpání
sil jít dál.
Provozní doba:
zpravidla 1x měsíčně, v sobotu 10-11.30h,
Přihlášky a bližší informace: tel. 725 414 931.
Cílová skupina:

lidé v zármutku (nejen rodiny
30 klientů, ale i široké veřejnosti)

Další doplňkové služby:
Kurzy pro rodinné pečující
Čaje - vzdělávací besedy
Dobročinný obchůdek
Další osvětové akce
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13. Domácí péče Tereza
Adresa:

kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

Kontaktní osoba:

Mgr. Ivona Pikešová

Telefon:

774 819 758

e-mail:

ivona.pikesova@nemta.cz

Domácí péče Tereza poskytuje odbornou zdravotní péči ve vlastním domácím prostředí klienta.
Tým tvoří 8 všeobecných sester.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: --DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Domácí péče
Domácí péče poskytuje odbornou zdravotní péči ve vlastním domácím prostředí klienta.
Profesionální všeobecné sestry pomáhají řešit zdravotní problémy klientů všech věkových kategorií.
Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Domácí péče je indikována ošetřujícím lékařem v terénu
nebo při propuštění pacienta z nemocnice, propouštějícím lékařem. Tým tvoří 8 všeobecných sester.
Provozní doba:

Zdravotní péče je poskytována 7 dní v týdnu, 24 hodin denně

Cílová skupina:

klienti všech věkových kategorií se zdravotními problémy, kterým je
indikována domácí péče

Územní rozsah:

Péče je poskytována v Táboře v okruhu 17 km od nemocnice,
v Bechyni v okruhu 17 km od Bechyně.

Od 1. 4. 2011 jsou služby domácí péče Tereza rozšířeny o oblast 10 km od centra Jistebnice, Mladé
Vožice a Chýnova.
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14. Domov pro seniory Bechyně
Adresa:

Na Libuši 999, 391 65 Bechyně

Kontaktní osoba:

Mgr. Alena Sakařová

Telefon:

775 096 796, 381 200 638, 381 211 024

e-mail:

reditelka@ddbechyne.cz, info@ddbechyne.cz

web:

www.ddbechyne.cz

Domov pro seniory Bechyně je příspěvková organizace Jihočeského kraje, kde je poskytována
sociální pobytová služba seniorům starších 60 let. Domov je situován v klidné lokalitě města,
nedaleko autobusového i vlakového nádraží a v přímém sousedství má samoobsluhu. Domov je
obklopen parkem, což zpříjemňuje život našim klientům, stejně tak zelené atrium, které plní funkci
zahrady. Služba je poskytována v novém, komfortně vybaveném domově.

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Domov pro seniory
Domov pro seniory Bechyně je příspěvková organizace Jihočeského kraje, kde je poskytována
sociální pobytová služba seniorům starších 60 let. Domov poskytuje klientům sociální pobytovou
službu. Služba patří seniorům, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku stáří či změny
zdravotního stavu a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl tuto situaci řešit. Poskytovaná
služba podporuje běžný způsob života a udržení soběstačnosti co nejdéle. Tím chceme zajistit
důstojné prožití stáří. Prioritou domova je poskytovat služby podle individuálních potřeb klientů
odborným a empatickým týmem. Provozní doba: nepřetržitý
Cílová skupina:

senioři

Územní rozsah:

Jihočeský kraj
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15. Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, příspěvková organizace
Adresa:

Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí

Kontaktní osoba:

Mgr. Tereza Jindrová

Telefon:

728 925 045, 723 470 640

e-mail:

dps@plananl.cz

web:

www.dpsplananl.cz

Jsme příspěvkovou organizací města Planá nad Lužnicí, která vznikla v roce 1994. Naší hlavní
činností je poskytování pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb. a hospodaření s bytovým
fondem, který disponuje 51 byty.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů na území města Planá nad Lužnicí
a v domech s pečovatelskou službou na adresách Zákostelní 661, Za Rybníkem 804, Strkovská 971.
Posláním pečovatelské služby je poskytovat seniorům a osobám se sníženou soběstačností pomoc,
podporu a péči tak, aby jim bylo umožněno vést co nejdéle důstojný život ve vlastních
domácnostech.
Pečovatelská služba uživatelům zajišťuje:
-

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.

Uživatelé mají možnost využívat i další fakultativní (doplňkové) činnosti, dle aktuální nabídky
služby. Součástí nabízených služeb je základní sociální poradenství.
Veškeré úkony pečovatelské služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy o poskytování
sociální služby a dle aktuálního sazebníku.
Provozní doba:

pracovní dny 7:00 – 15:30; so, ne, svátky 8:00 – 12:00

Cílová skupina:

senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi

Územní rozsah:

Planá nad Lužnicí
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16. Domov sv. Anežky, o.p.s.
Adresa (sídlo organizace):

Čihovice 30, Týn nad Vltavou, 375 01

Kontaktní osoba:

Petra Teresčenková

Telefon:

385 724 007

e-mail:

anezka@anezka-tyn.cz, socialni@anezka-tyn.cz

web:

www.anezka-tyn.cz

Organizace zaměřující se na pomoc lidem s postižením začlenit se do běžného života, žít
samostatný, soběstačný a důstojný život.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Sociální rehabilitace
Podpora soběstačnosti lidí s postižením, pomoc se zvládáním každodenních záležitostí, pořádání
aktivizační, vzdělvacich a zajmových programů. To vše v ambulantní či pobytové formě.
Provozní doba:

ambulantí forma: po- pá 8:00-15:00
pobytová: od pondělí 8:00- pátek 15:00

Cílová skupina:

lidé s mentálním, smyslový, kombinovaným, tělesným postižením
či duševním onemocněním v remisi.

Územní rozsah:

Primárně pro ORP Týn nad Vltavou v případě volné kapacity i z dalších
okolních ORP

Sociálně terapeutické dílny
Dlouhodobá pravidelná podpora vytváření, obnovy, udržování a zdokonalovaní pracovních návyků
a dovedností v ambulantní formě
Provozní doba:
Cílová skupina:

po – pá 8:00-14:00
lidé s mentálním, smyslový, kombinovaným, tělesným postižením
či duševním onemocněním v remisi.

Územní rozsah:

Primárně pro ORP Týn nad Vltavou v případě volné kapacity i z dalších
okolních ORP

Podpora samostatného bydlení
Podpora a pomoc při zvládání běžného chodu domácnosti a záležitostí souvisejících
se samostatným bydlením.
Provozní doba:

po - čt 7:00-8:00 a 15:00 -18:00, pá 7:00 -8:00 a 12:00 -15:00

Cílová skupina:

lidé s mentálním, smyslový, kombinovaným, tělesným postižením
či duševním onemocněním v remisi.

Územní rozsah:

Týn nad Vltavou a 12 km do okolí
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DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Centrum pomoci u sv. Františka
kontaktní osoba:

Michalela Rejšková, Aneta Hruboňová

tel:

601 299 132, 739 210 839

e-mail:

centrumpomoci@anezka-tyn.cz

Poradenství v oblasti bydlení, pomoc při vyhledávání bytu či možnosti ubytování, kontakt
s organizacemi, vyplňování dotazníků a žádostí, vzdělávání podporující dovednosti potřebné
k řešení situací související s bydlením a financování bydlení.
Provozní doba:

pondělí zavřeno (možnost schůzky po tel. domluvě)
úterý 14:00 - 16:00
středa 9:00 - 16:00
čtvrtek 14:00 -16:00
pátek 7:30 – 16:00

Cílová skupina:

lidé ohrožení sociálním vyloučením

Územní rozsah:

Bechyně a okolí
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17. Farní charita Tábor
Adresa:

Klokotská 114, 390 01 Tábor

Kontaktní osoba:

Mgr. Ivana Hašplová

Telefon:

381 255 998-9

e-mail:

ivana.hasplova@tabor.charita.cz

web:

www.tabor.charita.cz

Posláním organizace je zřizování a poskytování sociálních služeb a poskytování humanitární
pomoci a pomoci lidem v nouzi bez ohledu na věk, rasu, národnost, náboženské vyznání, státní
a politickou příslušnost a socioekonomické možnosti.
Farní charita Tábor je evidovanou právnickou osobou (neziskové účelové zařízení římskokatolické
církve).
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Auritus – centrum adiktologických služeb (Kontaktní centrum) – podrobnější informace viz
samostatná položka v Katalogu.
DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Dobrovolnické centrum Tábor
Posláním Dobrovolnického centra Tábor je integrace výše uvedených cílových skupin do běžné
(okolní) společnosti prostřednictvím služeb poskytovaných dobrovolníky.
Dobrovolnické programy: Senior, Dobrovolníci občanům se zdravotním postižením, Našim dětem
a Dobrovolnictví nezaměstnaných
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Hašplová, tel: 381 255 998, e-mail: farnicharitatabor@seznam.cz
Provozní doba:

Po, Út, St, Pá: 8.00 – 15.00, Čt: 8.00 – 14.00

Cílová skupina:

senioři, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež ze sociálně
znevýhodněného prostředí, nezaměstnaní

Územní rozsah:

Tábor a blízké okolí
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18. Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb
Adresa:

Tábor, Klokotská 114

Kontaktní osoba:

Mgr. Blanka Kačírková

Telefon:

381 255 999

e-mail:

auritus@auritus.cz

web:

www.auritus.cz

Zařízení poskytuje odborné adiktologické služby osobám závislým na legálních a nelegálních
návykových látkách, osobám ohroženým závislostí, osobám s nelátkovými závislostmi a jejich
blízkým. Služby jsou poskytovány v rámci programu Kontaktní centrum, Poradenské centrum
a Terénní program.
POD REGISTROVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBOU AURITUS – CENTRUM
ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB FUNGUJÍ TYTO PROGRAMY:
1) Kontaktní centrum
Posláním Kontaktního centra Auritus je poskytování odborných sociálních a adiktologických služeb
uživatelům návykových látek, minimalizace jejich sociálních a zdravotních rizik a motivace
ke změně dosavadního způsobu života směrem k abstinenci.
Popis poskytované služby:
Pobyt v KM
Potravinový servis
Hygienický servis (WC, možnost umytí, sprcha, praní prádla, ošacení)
Výměnný program, distribuce HR materiálu (výměna injekčního materiálu, distribuce
materiálu snižujícího zdravotní rizika injekčního užívání návykových látek)
Informace o rizicích užívání návykových látek
Poradenství a krizová intervence, zprostředkování léčby
Sociální práce
Základní zdravotní ošetření
Testování na infekční choroby (žloutenka B,C, syfilis)
Pracovní program pro klienty KC
Program EXTP (aktivní uživatelé pracující v terénu)
Provozní doba:

8:00 – 17:00

Cílová skupina:

- Uživatelé nelegálních a legálních návykových látek – osoby experimentující
s návykovými látkami, problémoví uživatelé, závislí na návykových látkách,
závislí, kteří nejsou motivovaní k abstinenci, osoby ohrožené patologickým
hráčstvím
- Rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů návykových látek

Územní rozsah:

ČR
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2) Poradenské centrum
Posláním Poradenského centra Auritus je pomoc lidem, kteří řeší obtížné životní situace spojené
s užíváním návykových látek.
Popis poskytované služby:
- Ambulantní léčba
- Program následné péče
- Zprostředkování léčby a předléčebné poradenství (motivační trénink)
- Krizová intervence
- Poradenství pro rodiče
- Poradenská a terapeutická práce s celými rodinami
Provozní doba:

8:00 – 17:00, Út a Čt pro objednané klienty 17:00 – 19:00

Cílová skupina:
- Osoby ohrožené závislostí nebo osoby závislé na návykových látkách
- Osoby, které jsou motivované pracovat na změně dosavadního způsobu života
a jsou zároveň sociálně stabilizováni tak, že jsou schopni využívat ambulantních služeb
- Osoby, které jsou motivované k abstinenci nebo ke kontrolovanému užívání
- Osoby ohrožené nelátkovou závislostí (gambling, kursovní sázky, netolismus…)
- Rodiče a blízké sociální okolí klientů osob s látkovou i nelátkovou závislostí
- Rodiny, ve kterých se vyskytují problémy s látkovou i nelátkovou závislostí
- Klienti po absolvované ústavní nebo ambulantní léčbě
- Mladiství klienti, kteří jsou ve střetu se zákonem
Územní rozsah:

ČR

3) Terénní program
Terénní práce s uživateli drog je nízkoprahová služba pracující v přirozeném prostředí cílové
skupiny metodou kontaktní práce, jejímž cílem je snižování zdravotních a sociálních rizik
způsobených užíváním drog.
Popis poskytované služby:
- Výměna injekčního materiálu, distribuce HR materiálu
- Vyhledávání a sběr použitých injekčních stříkaček, depistážní činnost
- Informace o rizicích užívání návykových látek
- Sociální práce
- Základní zdravotní ošetření
- Poradenství a krizová intervence, zprostředkování léčby
Provozní doba:

Út
St
Čt
Pá

Planá n. Luž., Sezimovo Ústí
Tábor – Kopeček, Sídl. Nad Luž.
Soběslav
Tábor – centrum, Praž.sídl.

11:30-14:00
11:00-14:45
15:00-17:00
11:00-14:00

Cílová skupina:
- Osoby problémově užívající návykové látky (především pervitin, subutex, alkohol, THC)
- Rekreační uživatelé drog
- Osoby experimentující či škodlivě užívající návykové látky včetně alkoholu
- Osoby ohrožené patologickým hráčstvím
- Osoby, které nejsou v kontaktu s centrem Auritus
Územní rozsah:

ČR
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Poradenské centrum – poradenství pro rodiče a práce s celými rodinami, ve kterých se objevil
problém se závislost
- Poradenství pro rodiče a rodinné příslušníky
- Poradenská a terapeutická práce s celými rodinami
Provozní doba:

8:00 – 17:00, Út a Čt pro objednané klienty 17:00 – 19:00

Cílová skupina:
- Rodinní příslušníci uživatele návykových látek, který léčbu odmítá
- Rodinní příslušníci uživatele návykových látek, který je v léčbě
- Celé rodiny včetně uživatele návykových látek
Územní rozsah:

ČR

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Probační program
Program poskytuje odbornou podporu, pomoc a radu mladistvým pachatelům protiprávních činů
při řešení důsledků jejich protiprávní činnosti, usiluje o jejich začlenění do běžného života a snižuje
rizika jejich recidivy. Vstup do programu může být nařízen soudem nebo do něj mladistvý/á
klient/ka může vstoupit dobrovolně na doporučení Probační a mediační služby nebo OSPOD.
Cíle:
- Nabídka alternativy trestního opatření
- Zamezení dalšímu nezákonnému chování
- Získání náhledu na problém zneužívání návykových látek a změna životního stylu, vedoucí
k abstinenci od všech drog
- Osvojení základních sociálních dovedností
- Získání informací o drogách a rizicích užívání
- Urovnání vztahů mezi klientem a poškozeným, urovnání vztahů v rodině
- Stabilizace zdravého sociálního fungování
Provozní doba:

8:00 – 17:00, Út a Čt pro objednané klienty 17:00 – 19:00

Cílová skupina:
- Mladiství klienti, kteří byli obviněni z trestného činu a jsou v přípravném řízení a mají
možnost upuštění od trestného opatření, pokud nastoupí do probačního programu (zároveň
mají problémy se zneužíváním návykových látek)
- věk: 15 – 18 let, případně klienti tomuto věku blízcí
Územní rozsah:

ČR

Kontakt s uvězněnými klienty
Program určený pro klienty centra Auritus, které čeká nepodmíněný výkon trestu odnětí svobody,
nebo žádají o dřívější propuštění z výkonu trestu, případně se z výkonu trestu vrátili.
Popis poskytované služby:
- Korespondenční služba (dopisy, balíčky)
- Poradenství, doléčování
- Sociální práce
- Předběžná dohoda o ambulantní léčbě v případě žádosti o podmínečné propuštění z výkonu
trestu
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Provozní doba:

8:00 – 17:00, Út a Čt pro objednané klienty 17:00 – 19:00

Cílová skupina:
- Osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, které zároveň řeší i problém
se závislostí, případně mají nařízenou adiktologickou péči
- Osoby žádající o podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, které zároveň
řeší i problém se závislostí
- Klienti centra Auritus, které čeká nástup do výkonu trestu odnětí svobody
Územní rozsah:

ČR
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19. FOKUS Tábor, z.s.
Adresa:

Mostecká 2087/17, Tábor

Kontaktní osoba:

Bc. Jan Mácha, ředitel

Telefon:

603 476 115

e-mail:

macha@fokustabor.cz

web:

www.fokustabor.cz

Posláním nestátní neziskové organizace FOKUS Tábor, z. s. je podporovat lidi s duševním
onemocněním v rozvoji sebedůvěry, samostatnosti a vhodných možností osobní realizace tak,
aby mohli žít spokojený život v běžné společnosti.
FOKUS Tábor zároveň usiluje o vybudování uceleného regionálního systému psychosociální péče.
Hlavní činností je poskytování sociálních služeb a služeb zaměstnanosti.
Doplňkovými aktivitami směřujícími k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním je zejména
program pro studenty středních škol – „Blázníš? No a!“ a celostátní kampaň Týdny pro duševní
zdraví, popř. pořádání kulturních akcí a jiných odborných přednášek.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Komunitní tým (§70 soc. rehabilitace)
Komunitní tým je služba založená zejména na individuální a obvykle i dlouhodobé podpoře
a provázení jejích uživatelů. Svojí činností se snaží klienty udržet v jejich přirozeném prostředí,
podporuje jejich samostatnost a upevňování kontaktu s rodinou i širším okolím. Součástí služby je
i podpora zaměstnávání. Služba se primárně orientuje na využívání běžně dostupných možností
osobní realizace a na hledání přirozených zdrojů pomoci, pomáhá řešit krizové situace. V případě
potřeby zprostředkovává další specializované ambulantní nebo pobytové služby, cíleně tyto služby
propojuje a zajišťuje provázení uživatele touto sítí služeb. Služba je poskytována jak terénní,
tak i ambulantní formou, vždy bezplatně. Centrum duševního zdraví propojuje
Provozní doba:

po – pá 7:30 – 16 hod.

Cílová skupina:

lidé s duševním onemocněním

Územní rozsah:

okres Tábor

Centrum duševního zdraví (§70 soc. rehabilitace)
Centrum duševního zdraví (CDZ) je služba, která zahrnuje jak službu sociální rehabilitace,
tak i služby zdravotní, konkrétně péči psychiatra, psychologa a ošetřovatelskou péči prováděnou
psychiatrickými sestrami. Součástí multidisciplinárního týmu bude i pracovník s adiktologickou
kvalifikací, pracovník zaměřený na podporu zaměstnávání a pracovník s vlastní zkušeností
s duševním onemocněním.
Tým CDZ je mezičlánkem mezi ambulantní a lůžkovou psychiatrickou péčí. Jeho funkcí je:
- pozitivně ovlivnit nepříznivou situaci nebo zdravotní stav klienta/pacienta tak, aby došlo
k vyřešení potíží pokud možno bez nutnosti hospitalizace
- podpora hospitalizovaných lidí s duševním onemocněním při návratu zpět do běžné komunity,
zkrácení hospitalizací
- provázení a podpora rodiny
Provozní doba:

po – pá 7:30 – 16 hod.
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Cílová skupina:

lidé s duševním onemocněním

Územní rozsah:

okres Tábor

Chráněné bydlení (§51 chráněné bydlení)
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu dlouhodobého duševního onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Poskytované chráněné bydlení má formu skupinového bydlení (3 uživatelé v bytě 3+1) nebo se
jedná o individuální bydlení v bytě 1+kk. Uživatel si volí potřebnou míru podpory,
tak aby postupným nácvikem získal či prohloubil dovednosti, které potřebuje ke zvládání
samostatného bydlení v běžných podmínkách. Pracovník služby poskytuje uživateli podporu
při obstarávání běžného chodu domácnosti (nákupy, úklid, vaření, péče o sebe, finanční gramotnost,
apod.).
Provozní doba:

celý den

Cílová skupina:

lidé s duševním onemocněním

Kapacita v roce 2020:

9 lůžek

Územní rozsah:

primárně okres Tábor, popř. Jihočeský kraj

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
„Blázníš? No,a!“ – preventivní program v oblasti duševního zdraví
Cílem interaktivního programu „Blázníš? No, a!“ je působit preventivně a dlouhodobě na vznik
duševních onemocnění u dospívajících lidí. Tento zážitkový program funguje na principu posilování
životních kompetencí a ochrany duševního zdraví. Zároveň má realizace projektu u těchto mladých
lidí probudit porozumění k lidem s duševním onemocněním a naučit společnost zacházet
s duševními poruchami právě tak otevřeně, jako to dělá s fyzickými onemocněními. Jádrem
projektu je programový den na škole (školský den), který včetně přípravy a vyhodnocení trvá 8-9
hodin.
Program probíhá v jedné třídě – skupině obvykle 15 - 25 studentů. V jeho průběhu se postupně
vystřídá vzdělávací, interaktivní i zážitková část programu „Blázníš? No, a!“ Řešenými tématy jsou
psychická krize a štěstí, vlastní životní zkušenosti studentů, onemocnění a léčba, jak a kde najít
pomoc v obtížné životní situaci, naděje a možnosti podpory, proč lze vnímat psychické problémy
i jako příležitost a jiné.
Provozní doba:

9 hodin / jeden školský den

Cílová skupina:

studenti středních škol

Územní rozsah:

okres Tábor

Futurum F s. r. o (sociální firma spolku FOKUS Tábor)
Sociální firma poskytuje zaměstnání osobám se zdravotním postižením, primárně s duševním
onemocněním. Jedná se o 2 provozy:
- Drobné zahradnické a úklidové práce jako jsou úpravy zahrad, parků, úklid veřejných
prostranství, odklízení sněhu, úklidy bytových domů a vyklízecí práce apod. Celkem 11
pracovních míst.
- Výroba plněných baget a salátů, provoz školního bufetu a denního bistra. Celkem 6 pracovní
místa
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Pracovní úvazky se pohybují od 12 do 30 hodin týdně.
Provozní doba:

6:30 – 16:00

Cílová skupina:

studenti středních škol

Územní rozsah:

okres Tábor
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20. G-centrum Tábor
Adresa:

Kpt. Jaroše 2958

Kontaktní osoba:

PhDr. Jaroslava Kotalíková

Telefon:

381 478 211

e-mail:

g.centrum@centrum.cz

web:

www.gcentrum.cz

G-centrum Tábor je příspěvková organizace města Tábor. Cílem organizace je zajistit pomoc
ohroženým skupinám obyvatel a poskytnout jim potřebnou péči. Poskytuje služby pro seniory,
pro osoby bez přístřeší, pro ženy a matky s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci. G-centrum
Tábor poskytuje jak služby ambulantní, terénní i pobytové.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
G-centrum Tábor, domov pro seniory
G-centrum Tábor, domov pro seniory, poskytuje sociální pobytovou službu podle individuálních
potřeb seniorů tak, aby byla v maximální míře podporována nezávislost a samostatnost seniorů. Gcentrum Tábor vytváří zázemí pro seniory, kteří potřebují pomoc druhé osoby a nemohou zůstávat
ve svém domácím přirozeném prostředí. G-centrum Tábor chce poskytováním svých služeb
umožnit seniorům prožít bezpečné a spokojené stáří. Domov pro seniory poskytuje tyto základní
činnosti: ubytování, poskytnutí celodenní stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.
Provozní doba:

nepřetržitý provoz

Cílová skupina:

senioři starší 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku
či chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.

Územní rozsah:

Služba je určena především občanům města Tábor. Přijímáni jsou i žadatelé
z ostatních měst a obcí především z Jihočeského kraje.

Odlehčovací služby
Posláním Odlehčovacích služeb je dočasně zastoupit pečující osobu – rodinu v péči o seniora se
sníženou soběstačností nebo o osobu se zdravotním postižením starší 55 let a tím vytvořit čas
a prostor pečujícímu pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si svých osobních
záležitostí. Služba je určena zájemcům přicházejícím z jejich přirozeného sociálního prostředí nebo
pro ty, kteří ukončí pobyt ve zdravotnickém zařízení a dočasně se nemohou vrátit do svého
domácího prostředí. Služba podporuje přirozené vztahy s rodinou a přáteli, rozšiřuje sociální
kontakty a je prevencí dlouhodobých pobytových služeb. Služba poskytuje tyto základní činnosti:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí
stravy, ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Provozní doba:

nepřetržitý provoz

Cílová skupina:

Osoby starší 55 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
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chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Územní rozsah:

Služba je poskytována především pro obyvatele města Tábora. Příjemci
poskytovaných sociálních služeb mohou být i ostatní občané zejména
z Jihočeského kraje.

Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby G-centra Tábor je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory
v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat
v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného života
ve svém domácím prostředí. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů
ve sjednaném čase v domácnostech klientů nebo na středisku osobní hygieny. Poskytované služby:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím.
Provozní doba:

základní provozní doba - Po-Pá 7:00 - 15:30
nad základní dobu - Po-Pá 15:30 - 19:00
mimopracovní dny - 7:00 - 19:00
Služby nad základní dobu jsou poskytovány na základě individuální dohody
Provozní doba kanceláře pečovatelské služby: pondělí - pátek 6.30 – 14.45

Cílová skupina:

Senioři a osoby, které jsou příjemci plného invalidního
důchodu, kteří žijí na území města Tábora a vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Územní rozsah:

Služba je poskytována obyvatelům žijícím na území města Tábora.

Denní stacionář
Denní stacionář (domovinka) poskytuje osobám denní pobyt v době, kdy nemohou nebo nechtějí
být doma sami, protože jejich rodinní příslušníci jsou v zaměstnání, nebo potřebují odlehčit v péči
o člena rodiny.
Je rovněž určen osamělým lidem k tomu, aby se dostali do společnosti svých vrstevníků a bylo jim
tím umožněno plnohodnotné a aktivní trávení volného času. Poskytované služby: pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Provozní doba:

pondělí – pátek 6:30 – 18:30 hodin

Cílová skupina:

Senioři a osoby se zdravotním postižením nad 50 let, které:
- jsou zcela nebo částečně soběstační při pohybu a sebeobsluze, nejsou plně
inkontinentní a imobilní
- potřebují, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu, dohled po dobu,
kdy jsou jejich rodinní příslušníci v zaměstnání
- vzhledem ke svému psychickému stavu jsou schopni soužití v kolektivu
- žijí osaměle, a chtějí se setkávat se svými vrstevníky

Územní rozsah:

Služba je poskytována občanům města Tábor i občanům blízkých měst
a obcí.
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Středisko sociálních služeb
Středisko sociálních služeb poskytuje rady, informace, pomoc a podporu osobám, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci a které nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami ani za pomoci
blízkého okolí. Snahou je neřešit problémy za uživatele, ale pomoci mu, aby byl schopen vlastními
silami vyřešit svoji tíživou životní situaci.
Středisko sociálních služeb také realizuje aktivizační, vzdělávací, společenské a kulturní akce
určené všem seniorům města Tábor. Nabídkou aktivizačních programů chce zapojit seniory
do běžného života společnosti, eliminovat jejich osamělost, vytvářet podmínky pro setkávání
seniorů, přispět k jejich aktivizaci a posílení soběstačnosti.
Jsou poskytovány tyto služby:
- základní sociální poradenství - poskytování potřebných informací přispívajících k řešení
nepříznivé sociální situace
- odborné sociální poradenství - je poskytováno se zaměřením na potřeby seniorů
Služba zahrnuje tyto základní činnosti:
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Provozní doba:

pondělí – pátek 7:00 – 15:30

Cílová skupina:

Osoby v krizi, senioři, pečující o seniory či rodinní příslušníci seniorů,
kteří se dostali do obtížné životní situace, kterou nedokáží řešit vlastními
silami a obrátí se na poradnu s žádostí o její službu.

Územní rozsah:

Cílovou skupinou jsou především občané města Tábor.

Poradenství je poskytováno všem, kteří se na pracovníky Střediska sociálních služeb obrátí
bez ohledu na místo bydliště. Terénní forma poradenství je poskytována na území města Tábora.
Aktivizační a vzdělávací programy jsou určeny pro obyvatele města Tábor.
Noclehárna
Středisko Noclehárna poskytuje přechodné ubytování a zajištění podmínek pro osobní hygienu
mužům bez přístřeší. Posláním střediska Noclehárna je poskytnout pomoc mužům bez přístřeší,
pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb a v případě zájmu také poskytnutí základních
informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace.
Provozní doba:

denně od 19:00 – 7:00
Denní místnost: 7:00 – 11:00

Cílová skupina:

Muži starší 18 let, kteří se přechodně ocitli bez přístřeší nebo museli opustit
svůj domov pro závažné ohrožení života, zdraví, bezpečí či důstojnosti.

Územní rozsah:

Služba je poskytována při volné kapacitě všem zájemcům z cílové skupiny,
přednost mají zájemci z města Tábor.
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G-centrum Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Adresa:

Tábor, Vídeňská 2761

Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Smětáková

Telefon:

381 261 565

e-mail:

ad@gcentrum.cz

web:

www.gcentrum.cz

Azylový dům je sociální služba, prostřednictvím které se poskytuje pomoc a ubytování
na přechodnou dobu (zpravidla nepřevyšující jeden rok) ženám, matkám s dětmi, těhotným ženám,
osamělým, či týraným ženám, dívkám opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo propuštěným z výkonu trestu, ženám a matkám, které se ocitly v těžké životní situaci
spojené se ztrátou bydlení v důsledku rozvodu, či rozchodu s partnerem, dlouhodobé
nezaměstnanosti, odchodu partnera do výkonu trestu, problémů mezigeneračního soužití, dluhů,
domácího násilí, či prostituce. Klientky zde nacházejí základní sociální poradenství, emocionální
podporu, bezpečí.
Azylový dům
Služba zahrnuje tyto základní činnosti: zajištění ubytování a podmínek pro přípravu stravy, dále
pak poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí aj.
Provozní doba:

7:00-15:30

Cílová skupina:

ženy v krizi, ženy bez přístřeší, oběti domácího násilí

Územní rozsah:

přednostně jsou přijímány klientky z města Tábora, dále pak z ORP Tábor,
následně i z jiným měst a obcí celé ČR
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21. CHARITNÍ NADAČNÍ FOND
Adresa:

Purkyňova 1085/2, 390 00 Tábor

Kontaktní osoba:

Andrea Kalejová

Telefon:

605 439 319

e-mail:

kalandre@seznam.cz

web:

www.chnf.cz

Charit

Josefa Šveh
e-mail: chn
telefon: 604
web: www.
ID DS: hfn9

Charitní nadační fond je nezisková organizace, která byla založena za účelem pomoci osobám
v sociální nouzi. Její hlavní činností je materiální, zejména potravinová pomoc. Potraviny CHNF
získává jednak z vlastních prostředků, z darů sponzorů jak právnických, tak i fyzických osob,
z Potravinové banky Jihočeského kraje a z prostředků Evropské unie z programu FEAD
prostřednictvím MPSV. Dále zajišťuje odborné sociální poradenství včetně doprovázení klientů
a poskytuje pomoc při zajišťování ubytování a zaměstnání.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Odborné sociální poradenství
Popis poskytované služby: Odborné sociální poradenství dle zák. 108/2006 Sb. včetně právního
a pedagogického poradenství pro rodiny a osoby v nepříznivé sociální situaci vč. osob ohrožených
sociálním vyloučením. Cílem této služby je pomoc při překonání stávající sociální situace, pomoc
při zajišťování ubytování a zaměstnání, pomoc v sociální právní ochraně dětí vč. odborného
pedagogického poradenství a osob ohrožených sociálním vyloučením pomoc při jejich opětovném
začlenění.
Provozní doba:

dle telefonické dohody

Cílová skupina:

osoby v obtížné sociální situaci včetně osob ohrožených sociálním
vyloučením

Územní rozsah:

okres Tábor

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Potravinová pomoc
Předmětem služby je poskytování materiálové, zejména potravinové pomoci osobám v nouzi
v okrese Tábor. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, matky samoživitelky a osamělí jedinci,
kteří se v důsledku negativních životních situací (exekuce, neplacení výživného rodičem apod.)
dostanou do stavu, kdy ani mzda nebo dávky státní sociální podpory nebo sociální dávky nestačí na
pokrytí všech životních nákladů. Potraviny a další materiální pomoc je poskytována bezplatně.
Potravinová pomoc je vydávána v provozovně Purkyňova 1085/2 Tábor v termínech dle telefonické
dohody.
Provozní doba:

dle telefonické dohody

Cílová skupina:

osoby v sociální nouzi, zejména matky s dětmi

Územní rozsah:

okres Tábor

Nadační fond je veden u K
IČO: 27395
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22. Cheiron T, o.p.s.
Adresa:

Děkanská 302, Tábor

Kontaktní osoba:

Mgr. Roman Varga

Telefon:

603526246

e-mail:

cheiront@cheiront.cz

web:

www.cheiront.cz

Obecně prospěšná společnost poskytující sociální služby pro děti, mládež a rodinu. Všechny služby
jsou bezplatné a poskytované bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženského nebo politického
přesvědčení. Služby pro děti a mládež ohraničené věkem od 6 do 26 let.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nabídka bezpečného a smysluplného trávení volného času a poradenství v sociálně nepříznivých
situacích, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a návaznými službami, pomoc
s obstaráváním běžných záležitostí
Provozní doba:

po – čt: 14:00 – 19:00, pá: 14:00 – 17:00

Cílová skupina:

děti a mládež ve věku 6 – 26 let v sociálně nepříznivé situaci

Územní rozsah:

město Tábor (staré město na adrese Děkanská 302 a Sídliště
nad Lužnicí na adrese Světlogorská 2768 - BejVák)

Terénní program
Terénní pracovníci vyhledávají a kontaktují osoby ohrožené nežádoucími společenskými jevy
a poskytují jim infomace, které pomáhají nahlédnout na situaci a hledat řešení. Odkazují je dále
na návazné sociální nebo doplňkové služby.
Provozní doba: pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
Cílová skupina:

14:00 - 19:00 - individuální konzultace v kontaktní místnosti
14:00 - 19:00 - terén
14:00 - 19:00 - terén
14:00 - 19:00 - terén
14:00 - 17:00 - terén

- děti a mládež ve věku od 13 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy (tato cílová skupina je v terénním programu Cheiron T omezena věkově
na 13-26 let.)
- osoby v krizi
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
- etnické menšiny (včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí)

Věková kategorie klientů: 13 - 26 let (spodní věková hranice pro využití služby je nastavena na 13
let, horní na 26 let)
Územní rozsah:

Město Tábor
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Pomoc s řešení veškerých problémových situací rodin, jež vedou k ohrožení zdárného vývoje dítěte.
Provozní doba:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:

9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

Provozní doba terénní formy poskytování:
pondělí:
9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
úterý:
9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
středa:
9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
čtvrtek:
9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
pátek:
12:00 - 16:00
Cílová skupina:

rodiny s dětmi v sociálně nepříznivé situaci

Územní rozsah:

město Tábor
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23. I MY, o.p.s.
Adresa:

Tř. Edvarda Beneše 286/5 , Soběslav 39201

Kontaktní osoba:

Bc. Lea Stiborová

Telefon:

775104920

e-mail:

rana.pece@imypomahame.cz

web:

www.imypomahame.cz

I MY pomáhá od roku 2000 rodinám dětí s handicapem od 0-12 let v Jihočeském kraji. Základem
pomoci je terénní sociální služba - raná péče. I MY je nestátní nezisková organizace - obecně
prospěšná společnost. Jejím účelem je poskytování obecně prospěšných služeb uvedených
v Zakládací listině a v duchu zákona O obecně prospěšných společnostech č.248/1995 Sb.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Raná péče
Odborný poradce rané péče, který s rodinou spolupracuje, ji navštěvuje pravidelně v domácím
prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. Služba je legislativně
zakotvena v Zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako služba sociální prevence a je
poskytována bezplatně. Poradkyně rané péče splňují podmínky vysokoškolského vzdělání speciálně
pedagogického či sociálního směru. Každoročně absolvují nové povinné vzdělávání, orientují se
v oblastech sociálního poradenství, speciální pedagogiky, psychologické podpory i zdravotnictví.
Provozní doba:

Po - Pá 8:00-18:00

Cílová skupina:

rodiny dětí s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením,
s poruchou autistického spektra, opožděným a ohroženým vývojem
od narození do 7 let věku

Územní rozsah:

Jihočeský kraj
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24. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
Adresa:

Vančurova 2904, 390 01 Tábor

Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Spálenková, DiS.

Telefon:

381 254 240, 702 281 480

e-mail:

tabor@jczps.cz

web:

www.jczps.cz

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory je obecně prospěšná společnost,
která poskytuje na sedmi pracovištích po celém Jihočeském kraji registrované sociální i doprovodné
služby pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich rodinné příslušníky. Pracoviště se
nachází ve všech bývalých okresních městech.
JCZPS poskytuje služby bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení uživatelů, bez ohledu
na věk a situaci, tzn. zda uživatel už je v nepříznivé sociální situaci či je touto situací ohrožován.
Sociální služby jsou pro zvýšení jejich kvality a komplexnosti doplněny o doplňkové služby.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Odborné sociální poradenství
Posláním našeho poradenství je poskytnout radu, informaci, pomoc a podporu uživatelům,
kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi. Poradenství má pomoci
uživatelům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, nalézt vhodné řešení jejich životní
situace, kterou nejsou schopni svými silami ani za pomoci svého blízkého okolí zvládnout.
Poradenství má dále přispívat ke zlepšení kvality života uživatelů.
Poradenství poskytujeme v těchto oblastech:
- pomoc s výběrem a získáním vlastní kompenzační pomůcky,
- dávky pro zdravotně postižené (průkazy TP, ZTP a ZTP/P, příspěvek na péči, příspěvek
na mobilitu či zvláštní pomůcku),
- dávky hmotné nouze, státní sociální podpory,
- odstraňování architektonických bariér,
- pracovně právní problematika.
Dále pomáháme s vyplněním formulářů a žádostí, sepsáním písemností v případě nepřiznání dávky
pomoc se sepsáním odvolání, námitek či správní žaloby proti rozhodnutí, zprostředkujeme kontakty
na další odborníky či Vás podpoříme při péči o Vaše nejbližší.
Provozní doba: služba je poskytována ambulantně
Po: 7:30 – 12:00 a 12:30 – 16:30
Út: zavřeno
St: 7:30 – 12:00 a 12:30 – 16:30
Čt: 7:30 – 12:00 a 12:30 – 14:30
Pá: 7:30 – 12:00
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři
Územní rozsah: ORP Tábor
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DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
Provozujeme půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek za symbolické půjčovné, v naší
půjčovně je možné zapůjčit si berle, hole, nástavec na toaletu, sedačku do vany či na vanu, toaletní
židle a křesla, různé typy chodítek, mechanický vozík, schodolez k mechanickému vozíku,
elektrické polohovací lůžko, stolek k lůžku, antidekubitní matrace s kompresorem a polštáře do
mechanického vozíku. Nevybíráme zálohu a účtujeme půjčovné za jednotlivé dny.
Provozní doba:

dle telefonické domluvy

Cílová skupina:

osoby se zdravotním postižením, senioři

Územní rozsah:

ORP Tábor

Distribuce euroklíčů
Naše organizace je zapojena do projektu Euroklíče v Jihočeském kraji a jsme jedni z distributorů
euroklíčů na jihu Čech. Projekt Euroklíč pomáhá zajistit lidem se sníženou schopností pohybu
dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení na celém území ČR (např.
veřejné toalety, výtahy, schodišťové plošiny aj.). Euroklíč může získat držitel průkazu TP, ZTP,
ZTP/P, držitel wc karty či osoba a jiným postižením vyžadující tuto službu (diabetik, stomik,
onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, Crohnovou
chorobou, ulcerózní kolitidou a močovými dysfunkcemi), která má bydliště v ČR.
Provozní doba:

dle telefonické domluvy

Cílová skupina:

osoby se zdravotním postižením, senioři

Územní rozsah:

ORP Tábor
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25. Kiwajunior klub Tábor
Adresa:

Klokotská 100, 390 01 Tábor

Kontaktní osoba:

Věra Velková

Telefon:

+420 724 571 119

e-mail:

kiwanisjunior@seznam.cz

Předmětem činnosti je prosazování a podpora takových postojů, jakými jsou snahy o dobré
mezilidské vztahy, nezištná pomoc, ohleduplnost, prevence sociálně patologických jevů. Posláním
organizace je umožnit dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného sociálního prostředí získat
chybějící zkušenosti a korektivní modely sociálního chování a zároveň podpořit získané pozitivní
modely z orientační rodiny.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: --DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Projekt Fília
-

Podpora při vzdělávání s ohledem na věkovou kategorii.
Motivace uživatele k využívání veřejných zdrojů – zájmových a sportovních kroužků.
Pomoc při získávání sebeobslužných a hygienických návyků, komunikačních dovedností.
Předávání odpovědnosti, soběstačnosti, učení, efektivní komunikace, spolupráce, respektu,
rozhodnosti, důvěry a dalších morálních hodnot.

Hlavním projektem organizace je projekt Fília. Je určen dětem z Azylového domu pro ženy a matky
s dětmi a pro děti ze sociálně slabých, dysfunkčních a neúplných rodin. Projekt je zaměřen
pro mladší děti (do 6 let) a děti (7–15 let). Cílem projektu je kompenzace negativních vlivů
z domácího prostředí na základě poskytnutí jiných modelů chování a nabídka možností trávení
volného času. Při společných programech se spolu setkávají dvě poměrně odlišné skupiny dětí, děti
ze sociálně slabých, převážně romských rodin, a děti z dětského domova. Obě tyto skupiny spojují
ztížené podmínky pro začlenění do společnosti. Záměrem je navázání trvalých přátelských vztahů
na základě, kterých je nejenom snazší děti v pozitivním smyslu ovlivňovat, ale předpokládáme,
že budou hrát významnou roli při začleňování těchto dětí do společnosti.
Provozní doba:

dle aktivit

Cílová skupina:

děti a mládež

Územní rozsah:

Tábor a okolí
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26. Klub KARDIO Tábor, z.s.

Adresa:

390 05 Tábor, Světlogorská 2769/12

Kontaktní osoba:

Ing. Ivan MARTIN - jednatel

Telefon:

+420 602 431 978

e-mail:

klub.kardio@inforis.cz

web:

www.kardioklubtabor.webnode.cz

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: ---

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Sportovní aktivity pro zdravotně postižené
Pravidelné sportovní aktivity (plavání, cvičení, volejbal, turistika, cykloturistika)
Provozní doba:

uvedeno na webu k jednotlivým sportovním aktivitám

Cílová skupina:

zdravotní postižení

Územní rozsah:

okres Tábor
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27. Město Bechyně
Adresa:

nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně

Kontaktní osoba:

Bc. Kateřina Jančíková, DiS.

Telefon:

381 477 025

e-mail:

k.jancikova@mestobechyne.cz

web:

www.mestobechyne.cz

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná v domácnostech klientů. Služba má
klientům umožnit, aby mohli co nejdéle setrvat ve své domácnosti, ulehčit jim a jejich rodinám péči
o klienta a jeho domácnost. Nejčastěji využívané úkony pečovatelské služby jsou dovážka obědů
do domácnosti, pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy a pochůzky, úklid), pomoc
při osobní hygieně. O zavedení pečovatelské služby je mezi žadatelem a městem Bechyně uzavírána
smlouva.
Provozní doba:

po – pá 7:00 – 15:00

Cílová skupina:

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením,
rodiny s dětmi

Územní rozsah:

město Bechyně včetně místních částí Hvožďany a Senožaty
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28. Město Chýnov
Adresa:

Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov

Kontaktní osoba:

Alena Kovandová

Telefon:

737 022 675

e-mail:

pecovatelky@chynov.eu

web:

www.chynov.cz

Pečovatelskou službu zřizuje Město Chýnov, které ji současně financuje. Dalšími zdroji financí jsou
účelové dotace a příjmy od klientů. PS má tři pracovnice, jeden automobil, zázemí PS je v domě
s pečovatelskou službou v Chýnově.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Pečovatelská služba Chýnov
Pečovatelská služba poskytuje na žádost a následnou smlouvu o poskytování služby rozvoz obědů
do domácností klientů, péči o vlastní osobu, chod domácnosti, nákupy, kontakt se společenským
prostředím – lékaři, úřad, pošta apod. Čas a rozsah pomoci je stanovován individuálně na základě
aktuální potřeby uživatele a možnostech poskytovatele v pracovních dnech. Změnu v rozsahu či
četnosti projednává uživatel s pečovatelkou. O užívání pečovatelské služby je uzavřena smlouva
s klientem s podmínkami a popisem jednotlivých úkonů a sazebníkem jednotlivých úkonů.
Provozní doba:

pondělí až pátek 7:00 – 15:30

Cílová skupina:

senioři a osoby s jiným zdravotním postižením od 27 let

Územní rozsah:

Chýnov a jeho místní části
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29. Město Mladá Vožice – pečovatelská služba
Adresa:

Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

Kontaktní osoba:

Bc. Eva Novotná

Telefon:

381 201 918, 381 215 255, 607 956 839

e-mail:

socialni@mu-vozice.cz

web:

https://www.mu-vozice.cz/category/pecovatelska-sluzba/

Pečovatelskou službu (PS) zajišťují 3 pečovatelky, které mají k dispozici 1 automobil a elektrokolo,
a sociální pracovnice. Všechny pracovnice jsou přímými zaměstnanci Města Mladá Vožice, jsou
organizačně zařazené do sociálního oddělení. Splňují veškeré předpoklady pro výkon tohoto
povolání. PS je terénní sociální služba poskytovaná v domácnostech uživatelů včetně domů
s pečovatelskou službou, a to po uzavření smlouvy o poskytování služby.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Pečovatelská služba
Posláním PS je poskytovat osobám se sníženou soběstačností, které patří do cílové skupiny – viz
výše, přiměřenou podporu a pomoc dle individuálně zjištěných potřeb s cílem umožnit jim co
nejdéle žít běžným způsobem života v jejich přirozeném domácím prostředí, v jejich obci.
PS je schopna zajistit veškeré základní činnosti dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů:
- 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
- základní sociální poradenství – bezplatné
Poskytuje i fakultativní činnosti – dohled nad dospělým uživatelem, dopravu autem (s úpravou
pro přepravu osoby se zdravotním postižením).
Konkrétní úkony k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v platném sazebníku schváleném Radou
města. Provedení úkonu je u každého uživatele zaznamenáno do pracovního výkazu, který je
podkladem měsíčního vyúčtování.
Provozní doba:

po – pá 7:00 – 15:30

Cílová skupina:

osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři), chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení (osoby s invaliditou III. stupně),
rodiny s dětmi, (např. kde se narodila trojčata či vícerčata, či v průběhu 2 let
dvakrát dvojčata atd.), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Územní rozsah:

Mladá Vožice včetně místních částí + smluvní obce
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30. Město Sezimovo Ústí
Adresa:

Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Kontaktní osoba:

Bc. Veronika Benáková

Telefon:

734 265 659; 381 201 114

e-mail:

v.benakova@sezimovo-usti.cz

web:

www.sezimovo-usti.cz

Pečovatelská služba i denní stacionář jsou organizační složkou Městského úřadu Sezimovo Ústí.
Denní stacionář se nachází při domu s pečovatelskou službou na adrese K Hájence 1500, 391 02
Sezimovo Ústí. V domě s pečovatelskou službou je v současné době k dispozici 26 bytů.
Při plánované dostavbě v průběhu let 2020 – 2021 se kapacita zdvojnásobí.
Zařazení: Stáří, Zdravotní postižení
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní sociální službou, poskytovanou v domácnostech jednotlivých klientů,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba zajišťuje základní potřeby uživatelů a umožňuje tak co nejdelší setrvání v domácím
prostředí. Pracovnice pečovatelské služby pomáhají s dovážkou oběda, podáváním jídla a pití,
při úkonech osobní hygieny, úklidem domácnosti, praním prádla atd.

Pečovatelskou službu poskytují zaměstnankyně Města Sezimovo Ústí v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění
pozdějších úprav a novelizací, především pak v souladu s § 40 a prováděcí vyhlášky k předmětnému zákonu
č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací.

Provozní doba:

Po – Čt 6:45 – 15:30, pá 6:45 – 13:30

Cílová skupina:

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

Územní rozsah:

Sezimovo Ústí

Denní stacionář
Denní stacionář je sociální službou v našem městě a je poskytován lidem, kteří se ať už z důvodu
věku, zdravotního postižení, či dlouhodobého onemocnění neobejdou bez pomoci jiné osoby,
nebo těm, kteří se chtějí setkávat se svými vrstevníky a rozvíjet a udržovat své schopnosti
při vzdělávacích a aktivizačních činnostech.
Kapacita denního stacionáře je 10 uživatelů. V denním stacionáři se uživatelům věnují dvě
pracovnice s dlouholetou praxí, které plánují denní program stacionáře a sociálně terapeutické
činnosti s ohledem nejen na aktuální obsazenost, ale zejména s ohledem na potřeby a dovednosti
uživatelů, kteří se programu v daný den účastní.

Služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací, především pak
v souladu s § 46 a prováděcí vyhlášky k předmětnému zákonu č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací.

Provozní doba:

Po – Pá 6:30 – 17:00

Cílová skupina:

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

Územní rozsah:

ORP Tábor
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31. Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Adresa:

Kvapilova 2289, 390 03 Tábor

Kontaktní osoba:

Marie Šticová

Telefon: tel. / fax:

381 257 135; 774 253 515

e-mail:

tabor@cervenykriz.eu

web:

www.ccktabor.estranky.cz

Oblastní spolek ČČK je pobočný spolek státem uznané národní společnosti ČČK /ve smyslu
mezinárodního práva/ s určenou územní působností.
Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování
poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.
ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: --DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Ošacovací a humanitární středisko ČČK
Sběr a výdej okamžité materiální pomoci na pomoc sociálně potřebným občanům
Provozní doba:

Po 8:00 -12:00, 13:00 – 16:00 h; St 8:00 -12:00, 13:00 – 17:00 h;
Pá 8:00 – 12:00 h

Cílová skupina:

bez omezení

Územní rozsah:

okres

Seniorské programy
Zdravotně - sociální aktivity, edukační akce, klub reko - helping, rekondiční pobyt
Provozní doba:

dle úředních hodin kanceláře

Cílová skupina:

senioři, zdravotně postižení

Územní rozsah:

okres

Další služby:
- výuka první pomoci dětí a mládeže – soutěže
- kurzy první pomoci pro veřejnost - základy první pomoci, život zachraňující úkony, zdravotník
zotavov. akcí
- nábor, propagace a oceňování bezplatných dárců krve - medaile prof. MUDr. J. Janského:
bronzová: 10 odběrů
stříbrná: 20 odběrů
40
zlatá:
40odběrů
odběrů
Zlatý kříž III. třídy: 80 odběrů
Zlatý kříž II. třídy: 120 odběrů
Zlatý kříž I. třídy: 160 odběrů
- zdravotnické dozory při kulturních, sportovních a společenských akcích
- zdravotnické dozory při kulturních, sportovních a společenských akcích
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32. Pečovatelská služba J. Krätzerová Chotoviny
Adresa:

Zahradní 181, Chotoviny

Kontaktní osoba:

Jiřina Krätzerová

Telefon:

775 977 920

e-mail:

j.kratzerova@centrum.cz

Zajišťování stávajících terénních služeb na Chotovinsku.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: --DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Pečovatelské služby
Poskytuje dovoz obědů pro 25-30 seniorů a zdravotně postižených + další doplňkové služby.
Další poskytované služby:
- Zajišťování nákupu potravin
- Pochůzky na úřady (sociální, obecní, pošta, atd.)
- Odvoz klientů k lékaři
- Úklid domácnosti, odvoz prádla do prádelny
- Pomoc při osobní hygieně
- Zajišťování léků (lékař, lékárna)
- Jiné pečovatelské služby po dohodě
Provozní doba:

8:00 – 14:00, dále dle domluvy

Cílová skupina:

senioři, zdravotně postižení

Územní rozsah:

Chotoviny, Červené Záhoří, Sedlečko, Moraveč, Rzavá, Beranova Lhota,
Broučkova Lhota, Jeníčkova Lhota, Řevnov, Liderovice, Vrážná, Polánka
a Jedlany.
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33. PorCeTa, o.p.s.
Adresa:

Smetanova 1284, Tábor

Kontaktní osoba:

PhDr. Miroslava Horecká

Telefon:

777 882 002

e-mail:

horecka@porceta.cz

web:

www.porceta.cz

o ea

Společnost PorCeTa, o.p.s. je nezisková organizace, která nabízí odborné poradenství pro dospělé
a děti a podpůrné služby pro rodiny. Velkou část služeb poskytuje v režimu sociálně-právní ochrany
dětí. Pracuje také s třídními kolektivy v oblasti primární prevence rizikového chování. Nabízí také
adiktologické služby pro klienty ohroženými různými závislostmi a resocializační programy
pro osoby po VTOS.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: --DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Podpora náhradních rodin
V rámci doprovázení pomáháme rodině řešit otázky spojené s výkonem pěstounské péče
a poskytujeme jí podporu ve specifických výchovných situacích, které v rodině mohou nastat.
Přispíváme tak k všestrannému rozvoji kompetencí náhradních rodičů při péči o svěřené dítě.
Nabídku služeb přizpůsobujeme potřebám rodiny.
Poskytujeme také odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení
nebo pěstounskou péči.
Provozní doba:

dle individuální telefonické dohody

Cílová skupina:

osoby pečující /osoba v evidenci
děti svěřené do péče
zájemci o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče

Územní rozsah:

Jihočeský kraj a některé ORP kraje Vysočina

Odborné poradenské služby, odborné služby pro rodiny v krizi
Odborné služby zahrnují manželské a rodinné poradenství a terapie, rodinná mediace, individuální
psychologické poradenství a terapie, výchovné poradenství, asistované kontakty a asistovaná
předávání a doprovázení ohrožených rodin přímo v rodině v místě jejího bydliště. Součástí
poradenských služeb je také odborné adiktologické poradenství vedené akreditovaným
adiktologem, které je určeno pro osoby ohrožené jakoukoli závislostí či jejich rodinné příslušníky.
Poradenství pro dospělé je zaměřené na aktuální obtížné životní situace nebo osobní psychickou
nepohodu.
Krátkodobá nebo i dlouhodobá psychologická práce s dítětem je vedená formou rozhovoru
nebo nedirektivní hry či různých neverbálních technik dle věku a potřeb dítěte.
Poradenská práce s celou rodinou pomůže zajistit náhled, porozumění a zlepšení fungování
rodiny jako celku.
Párové poradenství nabízí bezpečné a nehodnotící prostředí pro páry v krizi, které to ještě nechtějí
vzdát. Snažíme se společně hledat a porozumět, co se s Vámi děje a proč se to děje, a nacházet
společně řešení.
Mediace nabízí bezpečný komunikační prostor pro řešení rodinných konfliktů. Mediace je
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dobrovolný mimosoudní proces, ve kterém třetí neutrální osoba (mediátor) napomáhá stranám
v konfliktu nalézt vzájemně přijatelné řešení sporu, aniž by spor rozhodovala nebo nařizovala
podobu výsledného řešení. Rodinná mediace se zabývá řešením konfliktů vzniklých ve vzájemném
soužití členů rodiny a řešením konfliktů v rámci rozvodového řízení manželů včetně uspořádání
po rozvodu.
Asistované kontakty - možnost kontaktů dítěte s druhým rodičem či předávání dítěte mezi
rozvedenými rodiči, pokud je z jakéhokoli důvodu vhodné či nutné za asistence odborného
pracovníka.
Adiktologické poradenství nabízí pomoc při řešení problémů souvisejících s užíváním alkoholu,
drog a problémů vzniklých v souvislosti s hráčstvím.
Pomoc je pro uživatele i jejich rodinné příslušníky, partnery, blízké.
Provozní doba:

dle individuální telefonické dohody

Cílová skupina:

děti, dospělí, jednotlivci, rodiny

Územní rozsah:

celá ČR

Certifikované programy primární prevence rizikového chování
Certifikované programy primární prevence rizikového chování nabízíme jak pro třídní kolektivy,
tzv. všeobecná primární prevence, tak pro ohrožené jedince, tzv. indikovaná primární prevence,
formou individuálních terapeutických sezení. Hlavními tématy programů je zejména problematika
závislostí v celé svojí šíři včetně právního vědomí s tím související, ale také problematika vztahů
v kolektivu třídy, šikana a kyberšikana.
V této oblasti spolupracuje PorCeTa, o.p.s. se základními i středními školami na Táborsku,
v případě indikované prevence také s orgány sociálně-právní ochrany v Táboře a v Soběslavi.
Provozní doba:

dle individuální telefonické dohody

Cílová skupina:

třídní kolektivy, mladiství

Územní rozsah:

celá ČR

Resocializační program pro dospělé
Resocializační program pro dospělé poskytuje klientům psychosociální podporu a možnost získání
sociálních dovedností, které jim umožňují vést osobní život v souladu se zákonem a společenskými
normami. Podporuje opětovné začlenění klientů do společnosti, napomáhá k omezování rizik
opakování trestné činnosti, zohledňuje zájmy poškozených. Zaměřuje se na individuální potřeby
klientů s cílem podpoření jejich kapacit, které vedou k pochopení vlastního negativního jednání.
Program je určen pro muže i ženy od 18 - ti let ve VTOS, kteří plánují podat žádost o podmíněné
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a současně chtějí pracovat na svých vlastních
problémových oblastech, které je v minulosti přivedly k páchání trestné činnosti. Program určen
podmíněně propuštěným osobám z výkonu trestu, kterým bylo v rámci rozhodnutí soudu
uloženo omezení či povinnost podrobit se psychosociálnímu výcviku a převýchovy či programu
psychologického poradenství. Program je určen dospělým účastníkům po výstupu z VTOS,
kteří se chtějí aktivně podílet na vyhledávání a řešení osobních rizikových faktorů, které je přivedly
do konfliktu se zákonem.
Provozní doba: dle individuální telefonické dohody
Cílová skupina: dospělí opouštějící VTOS, příp. jejich rodiny
Územní rozsah: celá ČR
64

34. RC Radost, o.p.s.
Adresa:

Kpt. Nálepky 2393, Tábor 390 03

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Macáková

Telefon:

775 779 323

e-mail:

info@rcradost.cz

web:

www.rcradost.cz

Rodinné centrum Radost je obecně prospěšnou společností, která poskytuje odborné služby
pro rodiny, rodiče i děti. Nabízí jednak psychosociální služby - psychologické poradenství a terapii
pro jedince, páry i rodinu, a službu péče o dítě v registrované dětské skupině. Pro veřejnost pořádá
volnočasové programy pro děti i rodiče vše v duchu motta SPOKOJENÉ RODIČOVSTVÍ RADOSTNÉ DĚTSTVÍ.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: --DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Psychosociální poradna
Podporujeme, povzbuzujeme a pomáháme zvládat aktuální i dlouhodobé těžkosti a krize v rodinách.
Zároveň vykonáváme sociálně - právní ochranu dítěte v rozsahu pověření SPOD. Poradenství
poskytují odborní pracovníci (psychologové a terapeuti s psychoterapeutickým výcvikem).
Psychologické služby jsou poskytovány za dotovanou cenu, pro klienty přicházející na doporučení
OSPOD jsou psychologické služby zdarma.
Nejčastějšími tématy, se kterými klienti do poradny přicházejí, jsou vztahové problémy, ať už mezi
partnery, či rodiči a dětmi, dále obtížné zvládání rozpadu rodiny, emoční obtíže dětí i dospělých,
výchovné obtíže u dětí. Na konzultace je potřeba se předem telefonicky objednat.
Provozní doba:

dle objednání v rozmezí Po - Pá 8:00 – 18:00

Cílová skupina:

rodiny i jednotlivci, děti i dospělí

Územní rozsah:

Táborsko

Dětská skupina
Dětská skupina „Náruč v Radosti“ je registrovaná dětská skupina s dvěmi pečovatelkami pro 10 dětí
od 1 do 6 let věku. Nabízíme pravidelnou i nepravidelnou docházku dětí. Umožňujeme sladit
rodinný a pracovní život rodičům s malými dětmi. Zařízení je registrováno u Ministerstva práce
a sociálních věcí.
Naším cílem je vytvářet pro děti laskavé a bezpečné prostředí, ve kterém si vzájemně pomáháme
a jsme k sobě ohleduplní. Dětem pomáháme k osobnímu růstu a povzbuzujeme je k zájmovým
činnostem a dovednostem. Formou hry podporujeme všestranný rozvoj každého dítěte.
Respektujeme přání rodičů a individuální potřeby dětí.
Provozní doba:
Cílová skupina:

Po - Pá 7:00 - 16:30, včetně prázdnin
děti od 1 do 6 let

Územní rozsah:

Tábor
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Volnočasové a aktivizační služby
- Zajišťování pravidelných i jednorázových volnočasových a aktivizačních aktivit pro děti
i rodiče - volná herna pro rodiče s malými dětmi, kroužky pro děti.
- Pořádání tradičních kulturních akcí – Martinská slavnost, Mikuláš, dále benefiční divadelní
a jiná představení
- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit
Provozní doba:

dle jednotlivých akcí

Cílová skupina:

veřejnost, rodiny s dětmi

Územní rozsah:

Tábor
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35. Revma Liga ČR, Klub Tábor
Adresa:

Kpt.Jaroše 2000,Tábor 390 03

Kontaktní osoba:

Marie Zuzáková

Telefon:

728 028 145

e-mail:

tabor@revmaliga.cz

web:

www.revmaliga.cz

Revma Liga ČR je společnost lidí s revmatismem, jejich rodinných příslušníků, přátel, lékařů,
zdravotníků, sponzorů. Posláním je zvyšování povědomí o revmatických chorobách a seznámení
osob postižených revmatismem a široké veřejnosti s nejnovějšími poznatky v léčení revmatických
chorob včetně pohybových aktivit a změn životního stylu
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: --DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
- zdravotně vzdělávací činnost
- ergoterapie - pravidelné ergoterapie poslední pondělí v měsíci
- rekondiční pobyty,cvičení
- tématické zájezdy
- účast na konferencích a kongresech,účast na jednání orgánů
- sdružení
- pravidelné schůzky každé druhé úterý v měsíci
- jednorázové akce dle ročního období
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36. ROZKOŠ bez RIZIKA
Adresa:

Česká 20, České Budějovice, 370 01

Kontaktní osoba:

Monika Kochlőflová

Telefon:

775 133 133

e-mail:

budejovicko@rozkosbezrizika.cz

web:

www.rozkosbezrizika.cz

ROZKOŠ bez RIZIKA je nezisková organizace a nestátní zdravotnické zařízení. Cílem organizace
je prosazovat práva sexuálních pracovnic a prevence a diagnostika pohlavně přenosných infekcí.
Pořádáme akce preventivní akce pro veřejnost a věnujeme se výzkumné činnosti.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Terénní program R-R
Terénní program probíhá 1x měsíčně v místě nočních klubů a privátů. Nabízíme zdarma sociální,
zdravotní a terapeutické služby ženám poskytující placené sexuální služby. Terénní práce probíhá
v odpoledních a večerních hodinách.
Provozní doba:

1 x měsíčně a dle individuální domluvy

Cílová skupina:

ženy poskytující placené sexuální služby

Územní rozsah:

Jihočeský kraj
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37. RYBKA – Tábor, z. s.
Adresa:

Čsl. armády 925/33, Tábor, 390 02

Kontaktní osoba:

Ivana Turková

Telefon:

704 751 667

e-mail:

rybka-tabor@seznam.cz

web:

www.rybka-tabor.cz

RYBKA – Tábor, z. s. poskytuje služby dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným
postižením. Posláním naší služby je vést uživatele k osvojování činností nezbytných pro samostatný
život, zlepšovat kvalitu jejich života a napomáhat k rozvoji schopností a dovedností našich
uživatelů.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Středisko pracovní a sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby jsou realizovány ve formě skupinových setkávání uživatelů služby.
Poskytujeme pracovní a sociální rehabilitaci, vzdělávací, zájmové a sportovní aktivity, kulturní
a společenské akce, poradenství.
Provozní doba:

každý pracovní den 9:30 - 18:30

Cílová skupina:

osoby s mentálním a kombinovaným postižením (od 16 do 80 let)

Územní rozsah:

Táborsko

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Služby pro děti ze ZŠ a MŠ speciální, ČSA 925/33 Tábor
Dětem poskytujeme lekce hipoterapie, canisterapie, ozdravný a rehabilitační pobyt, výlety
a zájmové kroužky.
Provozní doba:

dle konkrétního programu

Cílová skupina:

děti ze ZŠ speciální a MŠ speciální, s mentálním a kombinovaným
postižením

Územní rozsah:

Táborsko
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38. Sestry Tábor
Adresa:

Třešňová 889, 391 02 Planá nad Lužnicí

Kontaktní osoba:

Alena Jakubowiczová

Tel.:

773 506 123

e-mail:

sestrytabor@gmail.cz

web:

www.sestrytabor.cz

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: --DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Komplexní domácí péče, služby pro rodinu a domácnost.
-

Převazy ran a proleženin
Péče o pacienty se stomiemi, katetry (cévkami), parenterální výživou (infuzí), sondovou
výživou
Odběry krve a biologického materiálu
Léčba bolesti
Kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, glykemie)
Zajištění a péče o nesoběstačného pacienta
Dlouhodobá péče o pacienty vyžadující intenzivní odbornou péči
(komplikované stavy vyžadující zvýšenou péči)
Odlehčovací služba terénní
(pomoc potřebná po přechodnou dobu, po kterou je nemůže ošetřovat blízká osoba)
Rehabilitační ošetřovatelství (k dosažení soběstačnosti, návrat k nezávislosti)
Paliativní péče o umírající
Hygiena u ležících pacientů

Zdravotní péče je poskytována 24 hodin denně.
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39. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
(SONS ČR, z. s.), Oblastní odbočka Tábor
Adresa:

Kvapilova 2289, 390 03 Tábor

Kontaktní osoba:

Kristýna Voborská, DiS.

Telefon:

381 231 447, 775 085 124

e-mail:

tabor-odbocka@sons.cz

web:

www.sons.cz, www.bilapastelka.cz

SONS ČR, z. s. je spolek s celostátní působností. Spolek s téměř desetitisícovou členskou
základnou nevidomých a slabozrakých občanů, jejich rodinných příslušníků, přátel a příznivců.
Cílem organizace je jednak sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany a hájit
jejich zájmy a také dále poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů
do společnosti.
Ve spolupráci s dalšími poskytovateli služeb, z nichž mnohé zřídila jako obecně prospěšné
společnosti, usiluje o to, aby síť služeb, jejich návaznost, kvalita a dostupnost, byla co nejlepší.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Odborné sociální poradenství
Posláním služby odborného sociálního poradenství je prostřednictvím sociální poradny poskytnout
osobám se zrakovým postižením a jejich rodinným příslušníkům (osobám blízkým) základní
a odborné poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozící v důsledku
zrakového postižení. Cílem je umožnit lidem se zrakovým postižením starším 16 let (případně jejich
rodinným příslušníkům a osobám blízkým), jež se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji
prostřednictvím poskytování bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací, rad
a případné další pomoci. Doplňkovou službou je půjčovna kompenzačních pomůcek pro osoby se
zrakovým postižením.
Provozní doba:
Cílová skupina:
Územní rozsah:

Pondělí: 8:00 - 16:30
Úterý:
8:00 - 14:00
Středa:
8:00 - 14:00
Osoby se zrakovým postižením starší 16 let
Táborsko

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Posláním aktivizační služby SONS je vést osoby se zrakovým postižením k větší samostatnosti
a nezávislosti při řešení běžných životních situací a pomáhat jim získat takové znalosti
a dovednosti, aby mohli žít plnohodnotný a spokojený život.
Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány přímo na pracovišti nebo v terénu a jsou poskytovány
individuálně nebo skupinově. Vždy podle potřeb uživatele. Zaměřujeme se především na sociálně
terapeutické činnosti, vzdělávací aktivity, pohybové aktivity a zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím.
Provozní doba:

Cílová skupina:
Územní rozsah:

Pondělí: 8:00 - 12:00
Úterý:
8:00 - 16:30
Středa: 8:00 - 16:30
Čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek:
8:00 - 14:00
Osoby se zrakovým postižením starší 16 let
Táborsko
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40. SOANZ, z.s.
Adresa:

Bydlinského 2474, 390 02 Tábor

Kontaktní osoba:

Dana Lišková

Telefon:

381 252 084, 736 634 350

e-mail:

soanz@email.cz

web:

taborcz.eu

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: --DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
SOANZ zajišťuje dopravu pro všechny občany, kteří nemohou využívat MHD – seniory, děti, osoby
se zdravotním znevýhodněním, hůře se pohybující, nemocné atd.
Odvoz do nemocnic, lázní, rehabilitačních ústavů, poliklinik, psychiatrických léčeben, LDN,
po celé republice proplácí zdravotní pojišťovny.
Odvoz je možný za finanční úhradu i na úřady, do divadel, lékáren, na hřbitovy, do obchodů,
na návštěvy apod.
Odvoz je možný v kteroukoliv hodinu i o svátcích a víkendech.
Provozní doba:

odvoz možný kdykoliv

Objednání:

mobil: 736 634 350
telefon: 381 252 084 od 8:00 - 16:00

Cílová skupina:

všichni občané, kteří nemohou využívat MHD

Územní rozsah:

celá ČR
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41. Sociální služby městyse Borotín
Adresa:

Borotín 43, 392 35 Borotín

Kontaktní osoba:

Bc. Lucie Vachová, DiS.

Telefon:

+420 602 154 058

e-mail:

socialnisluzba@borotin.cz

web:

www.sosboro.cz (teprve se zřizují)

Po delším úsilí byla obcí Borotín v září 2019 zřízena příspěvková organizace Sociální služby
městyse Borotín, která je financována z příspěvku zřizovatele, okolních obcí a z projektu OPZ
přes MAS Krajina srdce. Sociální služby městyse Borotín v sobě zahrnují dvě služby: Terénní
odlehčovací službu a Odborné sociální poradenství.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Terénní odlehčovací služba TOS
TOS je určena osobám pečujícím o osobu blízkou s výše uvedenými postiženími. Cílem TOS je
poskytnout osobám pečujícím možnost si zařídit své osobní záležitosti, případně jim zprostředkovat
kontakt se sociálním prostředím.
Provozní doba:

Po – Pá 7:00 – 16:00

Cílová skupina:

Lidé od 18 let s kombinovaným, mentálním, tělesným, zdravotním a jiným
zdravotním postižením.

Územní rozsah:

V rámci správního obvodu Borotín a jeho místních částí – Boratkov, Borotín,
Hatov, Chomoutova Lhota, Kamenná Lhota, Libenice, Nový Kostelec,
Pejšova Lhota, Pikov, Předbojov, Sychrov a dále Střezimíř, Sudoměřice
u Tábora, Bonkovice, Černotice, Mezno, Milhostice, Jistebnice, Horní
a Dolní Dobřejov, Smrkov, Orlov, Křivošín, Nehonín, Ostrý, Podol, Radkov,
Řevnov, Balkova Lhota.

Odborné sociální poradenství OSP
OSP poskytuje svou pomoc prostřednictvím rady, pomoci s vyplňováním žádostí o dávky SSP,
pomoci s jednáním na úřadech a jiných institucích apod.
Provozní doba:

Út a Čt 8:00 – 10:00; 13:00 – 15:00

Cílová skupina:

lidé od 18 let, kteří se dostali do tíživé životní situace z důvodu zdravotního
stavu, vysokého věku, životní krize a lidé s kombinovaným, mentálním,
tělesným, zdravotním a jiným zdravotním postižením.

Územní rozsah:

V rámci správního obvodu Borotín a jeho místních částí – Boratkov, Borotín,
Hatov, Chomoutova Lhota, Kamenná Lhota, Libenice, Nový Kostelec,
Pejšova Lhota, Pikov, Předbojov, Sychrov a dále Střezimíř, Sudoměřice
u Tábora, Bonkovice, Černotice, Mezno, Milhostice, Jistebnice, Horní
a Dolní Dobřejov, Smrkov, Orlov, Křivošín, Nehonín, Ostrý, Podol, Radkov,
Řevnov, Balkova Lhota.
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42. Sociální služby Města Milevska
Adresa:

5. května 1510, 399 01 Milevsko

Kontaktní osoba:

Mgr. Marie Jarošová

Telefon:

606 200 311, 382 505 252

e-mail:

reditelka@socsluzbymilevsko.cz

web:

www.socsluzbymilevsko.cz

Sociální služby Města Milevska smluvně zajišťují pečovatelskou službu v západní části ORP Tábor,
tj. v domě s pečovatelskou službou Nadějkov a domě s pečovatelskou službou Jistebnice a na území
obce Nadějkov a Jistebnice a přilehlých obcích v domácnostech klientů.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Pečovatelská služba Milevsko
Pečovatelská služba je zde poskytována terénní formou ve dvou domech s pečovatelskou službou
nebo přímo v domácnostech klientů v terénu. Tato služba uživatelům umožňuje, aby si v maximální
možné míře zachovali dosavadní způsob života. Pečovatelská služba dokáže částečně kompenzovat
sníženou soběstačnost klientů a oddaluje tím nutnost využití ústavní péče.
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby jsou zajišťovány v základním rozsahu
těchto úkonů:
- 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
Provozní doba:

Po – Pá Nadějkov 7 – 13.30
Po – Pá Jistebnice 6.30 – 15.00

Cílová skupina:

senioři a osoby s chronickým onemocněním

Územní rozsah:

Jistebnice, Nadějkov a přilehlé osady (Padařov, Petříkovice, Hronova Vesec,
Drahnětice, Pohoří, Brtec a příležitostně i v dalších přilehlých obcích)
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43. Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
Adresa:

Čechova 164/1, České Budějovice 370 01

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Tušlová, ředitelka pobočky

Telefon:

385 520 088

e-mail:

budejovice@ranapece.cz

web:

www.ranapece.cz

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice je již 25 let jediným poskytovatelem rané
péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v Jihočeském kraji. Služba rané
péče poskytujeme v terénní formě v domácnostech klientů (uživatelů) a doplňujeme ji
ambulantními výkony v sídle pobočky v Českých Budějovicích. Zásadou rané péče je poskytování
služby v přirozeném prostředí dítěte, tedy doma, podporujeme celou rodinu, poskytujeme odbornou
pomoc podle standardů služeb rané péče. Službu poskytujeme bezplatně. Cílem rané péče je
kompetentní rodina a minimalizace důsledků postižení na vývoj dítěte a jeho sociální začlenění.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Raná péče (§54)
Terénní služby:
- konzultace s kmenovým poradcem 1x za 1-3 měsíce/rodina, konzultace v domácím
prostředí/komunitě,
- konzultace poradce v rodině s dalším odborníkem dle potřeb rodiny,
- konzultace v zařízení dle potřeb rodiny.
.
Ambulantní programy:
- konzultace na pracovišti s kmenovým poradcem – komplexní podpora vývoje dítěte
a podpora rodiny,
- konzultace týkající se stimulace zraku dítěte,
- konzultace s psychologem – externí odborník, dle potřeb rodiny,
- setkání rodičů,
- semináře pro rodiče.
Provozní doba:

Terénní formu poskytujeme v pracovní dny mezi 7:00 a 19:00.
Ambulantní programy zajišťujeme v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00.

Cílová skupina:

rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, rodiny dětí
s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého
zdravotního stavu od narození do 7 let.

Územní rozsah:

Jihočeský kraj a část kraje Vysočina (okresy Pelhřimov a Havlíčkův Brod)
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44. Spolek rodičů a přátel Montessori
Adresa (sídlo organizace):

Vlastina 557,161 00 Praha 6

Provozovna:

Hradební 3182, 39001 Tábor

Kontaktní osoba:

Bc. Eliška Partlová

Telefon:

739 178 884

e-mail:

ms@montessoritabor.cz

web:

www.montessoritabor.cz

Montessori školka Pampeliška je určena pro děti od 1,5 roku do 5 let. V rámci Montessori
programu je vše přizpůsobeno potřebám dětí. Nabízíme Montessori klub - pro děti od 21 měsíců
do cca 4 let; osvětová činnost - přednášky a kurzy Montessori pedagogiky.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: --DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Montessori školka Pampeliška - dětská skupina
V rámci Montessori vzdělávacího programu je vše přizpůsobeno potřebám dětí. Laskavý a přátelský
přístup pedagogů pomáhá dětem v připraveném prostředí se učit samostatnosti, soustředění,
trpělivosti, toleranci, respektu i spolupráci s dalšími dětmi.
Děti se učí postarat se o své věci, zařídit si to, co potřebují, domluvit se mezi sebou a pomoci si
navzájem. Samy si připravují svačinky podle své chuti, uklízejí po sobě pomůcky, oblečení, boty,
nádobí, dělají pokusy, pěstují rostliny, vaří, pečou, tvoří z různých materiálů podle svých možností
a vlastní představivosti. Podporujeme hudební i pohybový rozvoj dětí.
Celoročně pořádáme s dětmi výlety do přírody vč. kulturních akcí. Program školičky je zaměřen
rovněž na výchovu v oblasti ekologie a poznávání přírody. Spolupracujeme úzce s rodiči dětí,
které navštěvují naši školku.
Provozní doba:

7:00 – 16:15

Cílová skupina:

děti od 21 měsíců do 5 let

Územní rozsah:

Tábor
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45. Sportability, z.s.
Adresa:

Poříční 86, 390 01 Tábor

Kontaktní osoba:

Martin Záruba

Telefon:

+420 732 144 906

e-mail:

info@sportability.cz

web:

www.sportability.cz

Spolek Sportability, z.s. je neziskovou organizací zabývající se rozvojem a podporou aktivního
způsobu života lidí s handicapem. Díky Sportability se mohou lidé s různými druhy handicapu
naplno věnovat atraktivním sportům. Nezáleží při tom, jedná-li se o nejlepší reprezentanty v daném
sportovním odvětví, nebo o začátečníky, kteří si chtějí některý ze sportů vyzkoušet poprvé.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: --DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Sportovní pobytové kurzy
Spolek každoročně pořádá pravidelná soustředění a sportovní pobytové kurzy pro handicapované
sportovce všech výkonnostních úrovní, na kterých je zajištěna osobní asistence. Nabízíme kurzy
sedících lyžařů ale i pro stojící lyžaře s různými druhy pohybových vad a amputací, kurzy
běžeckého lyžování, cyklistiky nebo sjíždění divokých řek.
Provozní doba:

celoročně

Cílová skupina:

osoby se zdravotním postižením

Územní rozsah:

ČR, Rakousko
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46. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s., Poradenské centrum Tábor p.s.
Adresa:

Kvapilova 2289, 390 03 Tábor

Kontaktní osoba:

Bc Ivana Entlicherová

Telefon:

381 231 122, 723 726 734

e-mail:

snn_pc.ta@centrum.cz, entlicherova@centrum.cz

web:

www.snntabor.estranky.cz www.snncr.cz

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Tábor p.s. zajišťuje
ambulantní i terénní služby pro osoby se sluchovým postižením v Jihočeském regionu od roku
2003. Svaz provozuje i půjčovnu kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením
a doplňkové služby (výměna a čištění hadiček, prodej příslušenství ke sluchadlům apod)
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Odborné sociální poradenství
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Tábor p.s. zajišťuje
ambulantní i terénní služby pro osoby se sluchovým postižením v Jihočeském regionu. Podává
informace o možnostech získávání kompenzačních pomůcek, včetně testování jejich vhodnosti
a doporučování.
Provozní doba:

PO 8:00 – 16:00
ÚT 8:00 – 15:00 terénní služby
ST 8:00 – 16:00
ČT 8:00 – 12:00
PÁ 8:00 – 12:00

Cílová skupina:

Osoby se sluchovým postižením

Územní rozsah:

jihočeský region (Tábor, JH, Písek, Milevsko, Týn nad Vltavou, Bechyně,
Veselí nad Lužnicí, Soběslav)
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47. Svaz Vietnamců v České republice
Adresa:

9. května 1987/17, 39002, Tábor

Kontaktní osoba:

Van Nguyen

Telefon:

602 442 115

e-mail:

vannguyen@seznam.cz

Svaz Vietnamců v České republice je občanské sdružení, které bylo založeno v listopadu roku 1999
jako dobrovolná a nezisková organizace s cílem sdružovat Vietnamce žijící v České republice.
Usiluje o jednotu, stabilitu a rozkvět komunity a spolupráci ve všech oblastech společenského
života mezi Vietnamem a Českou republikou. Má 40 poboček na celém území České republiky.
Svaz se snaží také o politickou participaci – na celostátní úrovni je hlavním cílem uznání
vietnamské komunity za státem uznanou menšinu v ČR.

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: ---

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Svaz Vietnamců v České republice – pobočka Tábor
Svaz Vietnamců v České republice – pobočka Tábor se zaměřuje na podporu a pomoc vietnamským
občanům žijících na Táborsku – v oblastech poradenství, duchovní služby, vzdělávacích
a kulturních aktivit, sportu. Jedním z cílů je také politická participace.
Táborská pobočka Svazu Vietnamců v ČR poskytuje cizincům a jejich rodinám:
- Duchovní podporu
- Vzdělávací aktivity (např. výuka českého jazyka pro cizince)
- Poradenské a tlumočnické služby
- Kulturní aktivity - Táborská pobočka Svazu Vietnamců v ČR se v doplňkových službách
věnuje představení své kultury české veřejnosti (tradice – lidové písně, jídla, oblečení,
zvyky, přírodní krásy a nemateriální dědictví vietnamského národa, atd.).
Provozní doba:

pondělí až neděle

Cílová skupina:

cizinci vietnamské národnosti žijící na území ORP Tábor

Územní rozsah:

ORP Tábor

79

48. Tichý svět o. p. s.
Kontaktní adresa:

Mánesova 11/3b, 370 67 České Budějovice

Kontaktní osoba:

Pavla Třísková, vedoucí konzultantka pro Jihočeský kraj

Telefon:

702 053 139

e-mail:

pavla.triskova@tichysvet.cz

web:

www.tichysvet.cz

Tichý svět o.p.s. je neziskovou organizací, která poskytuje neslyšícím všestrannou podporu
v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Nabízíme sociální rehabilitaci,
odborné sociální poradenství a tlumočnické služby. Realizujeme různé projekty se zaměřením
na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností osob se sluchovým postižením. Posilujeme
integraci neslyšících klientů zejména šířením osvěty a dosažením bezbariérovosti veřejných
institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.
Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 16:00 (terénní)
9:00 - 16:00 (ambulantní)
8:00 - 16:00 (terénní)
9:00 - 16:00 (ambulantní)
(ambulatní)
8:00 - 16:00 (terénní)

Online tlumočení 24 hodin denně 7 dní v týdnu
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Sociální rehabilitace
- Věnuje se nácviku sociálních dovedností, rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném
životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně
odstraněn handicap ztráty sluchu, usiluje tak o bezbariérovost veřejných institucí (úřady,
nemocnice, policie atd.) a firem.
Tlumočnické služby
- Cílem našich tlumočnických služeb je umožnit osobám se sluchovým a kombinovaným
postižením bez bariér a s plným porozuměním komunikovat se slyšícími lidmi.
Odborné sociální poradenství
- Posláním služby odborného sociálního poradenství v organizaci Tichý svět, o. p. s. je podpora
osob se sluchovým a kombinovaným postižením při nepříznivých životních situacích a hájit jejich
práva.
Naše služby poskytujeme v terénní i ambulantní formě.
Cílová skupina:

Osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením

Územní rozsah:

Celý Jihočeský kraj

80

49. Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
Adresa:

Helsinská 2731, 390 05 Tábor

Kontaktní osoba:

Mgr. Irena Lintnerová – statuární zástupce

Telefon:

607 278 092, 381 212 872

e-mail:

info@kanka.info

web:

www.kanka.info

Kaňka o.p.s. (celý název Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka
o.p.s.) poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s postižením
předškolního a školního věku a v oblasti sociálních služeb pro děti a mládež a dospělé osoby
s postižením z Tábora a okolí. Jsou to sociální služby Raná péče, Osobní asistence a Denní
stacionáře, registrované u KÚ JČK v Českých Budějovicích a dále vzdělávání v naší Mateřské škole
a Základní škole speciální. Všechny tyto činnosti probíhají pod jednou střechou, jsou propojené
a navazují na sebe. Pilířem péče v Kaňce o.p.s. je ucelený program 7 terapií, které klienti využívají
pravidelně během každodenního pobytu, nebo dochází ambulantně.
Hlavní aktivity organizace:
- poskytování sociálních služeb (raná péče, osobní asistence, denní stacionáře)
- poskytování vzdělávání (Základní škola, Základní škola speciální, Mateřská škola)
- volnočasové aktivity dětí zdravých a s postižením (kroužky, pobyty)
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Raná péče
Raná péče je zaměřena na včasnou intervenci u dětí s postižením od narození do 7 let a na zlepšení
kvality života dítěte i celé rodiny. Terénní forma služby Raná péče probíhá v přirozeném domácím
prostředí dítěte a rodiny a je dostupná na území Jihočeského kraje. Ambulantní forma formou
konzultací v pracovnách Kaňky o.p.s. v Táboře.
Provozní doba:

po – pá 8:00 – 16:00

Cílová skupina:

rodiny s dětmi s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením,
opožděným psychomotorickým vývojem

Územní rozsah:

ambulantní forma: Helsinská 2731, 390 05 Tábor
terénní forma: jihočeský kraj

Denní stacionáře
Sociální služba je především zaměřena na péči a pomoc dětem, mládeži a dospělým lidem
- jejichž zdravotní stav a specifické potřeby vyžadují individuální přístup, náročnou
obslužnou péči, pravidelnou sociálně terapeutickou činnost
- které jsou ohroženy sociálním vyloučením ze společnosti vzhledem k opožděnému nebo
narušenému vývoji
- a jejich rodinám pro zachování přirozeného sociálního prostředí v místě svého bydliště
Provozní doba:

po – pá 7 – 16 h

Cílová skupina:

děti, mládež a dospělé osoby s mentálním, tělesným, kombinovaným
postižením
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Místo poskytování:

Helsinská 2731, 390 05 Tábor

Osobní asistence
Je určena výhradně dětem, mládeži a mladým dospělým s postižením ve věku od 7 do 26 let. Jedná
se o klienty, kteří navštěvují Základní školu a Mateřskou školu Kaňka o.p.s. jejichž zdravotní stav
vyžaduje pomoc druhé osoby.
Provozní doba:

po – pá 7 – 16 h

Cílová skupina:

děti, mládež a dospělé osoby s mentálním, tělesným, kombinovaným
postižením

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Vzdělávání
Základní škola, Základní škola speciální, Mateřská škola
Naše škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsah, formy
a metody vzdělávání odpovídají vzdělávacím potřebám těchto žáků. Hlavním
a nejdůležitějším cílem naší školy je připravit každého žáka na integraci do běžné
společnosti s ohledem na individuální zvláštnosti jednotlivých osobností. Škola klade důraz
především na oblasti výchovy a vzdělávání pro praktický a samostatný život. Všechny
školní vzdělávací programy se zaměřují na rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení
problémů, pracovní, komunikativní, sociální a personální, občanské. Prožitkovým
a názorným učením, formou hry vedeme žáky k naplnění těchto kompetencí. Škola úzce
spolupracuje se Speciálně pedagogickými centry (SPC), odbornými lékaři a dalšími
institucemi po celé republice. Propojení školy a veřejného života je důležitou součástí našich
cílů. Žáci školy využívají službu osobní asistence, která zajišťuje úkony pomoci
při samoobslužných činnostech.
Integrované volnočasové aktivity
Volnočasové aktivity jsou poskytovány dětem a mládeži formou integrovaných kroužků. Nejširší
nabídku tvoří kroužky zaměřené na děti předškolního věku, od 1 roku do 6 let. Tyto aktivity jsou
otevřeny všem zájemcům bez ohledu na jejich zdravotní stav, sociální situaci nebo etnickou
příslušnost. Kroužky jsou zaměřeny na hudebně pohybovou výchovu, výtvarnou a pracovní
výchovu, keramiku, hru na hudební nástroje apod.
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50. Život Plus, z.ú.
Adresa:

Karolinská 661/4, Praha 8, 186 00

Kontaktní osoba:

Ing. Radovan Hauk

Telefon:

603 177 758

e-mail:

reditel@zivotplus.cz

web:

www.zivotplus.cz

Život Plus, z.ú., poskytuje sociální služby v ČR již více než 25 let. Zaměřuje se především
na poskytování sociální služby tísňová péče, kterou poskytuje po celé republice. Dále pro své členy
připravuje aktivizační projekty (seniorská pěší a autobusová turistika a vzdělávání seniorů formou
přednášek nebo výuky).
Kromě poskytování tísňové péče organizace dále pomáhá svým uživatelům i při prosazování práv,
návazných služeb, při jednání s úřady, při zajišťování případných sociálních dávek (příspěvek
na péči, mobilitu…) a dle možností i při zajištění pomoci spojené s domácností a zdravím.
Uživatelům služby dokáže organizace zabezpečit v době nepřítomnosti jejich domov (např.
z důvodu hospitalizace) a zajistit, dle naší možnosti, následnou péči o domácí mazlíčky. V případě
zájmu Vás navštívíme a bezplatně provedeme ukázku služby přímo ve vašem bytě. Služby jsou
poskytovány po celé republice. Mezi města, která naše služby podporují, patří např. Kutná Hora,
Zruč nad Sázavou, Kolín, Český Brod, Tábor, Praha a mnoho dalších měst a obcí. O tom, že je
služba určena pro širokou veřejnost svědčí i skutečnost, že nejstarší uživatelce je 98 let a nejmladší
36 let. Průměrný věk uživatelů je 82 let.
Více informací na tel: 327 532 900, webu https://www.zivotplus.cz/ nebo na našich facebookových
stránkách Tísňová péče Život Plus, z. ú.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Tísňová péče
Tísňová péče umožňuje seniorům a osobám se zdravotním postižením, ale i jejich rodinným
příslušníkům, zajistit pocit klidu, bezpečí a hlavně jistotu pomoci. Většina osob z této cílové
skupiny žije v domácnosti sama. Vzhledem k pracovnímu vytížení rodina většinou nedokáže zajistit
potřebnou pomoc. Život Plus (dříve Život 90 Zruč nad Sázavou), takovou pomoc již více než 25 let
nabízí. Jejím cílem je minimalizovat počet rizik zdravotního či kriminálního charakteru a dosáhnout
tak zlepšení psychického a zdravotního stavu a tím zůstat, co nejdéle v přirozeném domácím
prostředí. Tísňová péče je sociální služba, která nabízí lidem pomoc 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Stisknutím tísňového SOS tlačítka na našem zařízení doma nebo na speciálních hodinkách venku si
přivoláte pomoc. Ozve se vám zkušená zdravotní sestra a sociální pracovnice. Projedná s vámi
danou krizovou situaci a vyšle za vámi pomoc. Systém snímá pohyb uživatele, dle časového
rozpětí, při pohybu v jeho vlastním bytě. Organizace Život Plus spolupracuje i s orgány městské
policie příslušných měst. Rychlá a odborná pomoc pomohla v nejednom případě zachránit život
a zabránit tomu, aby uživatel zůstal několik hodin nebo i dní bez pomoci.
Provozní doba:

nepřetržitá 24/7

Cílová skupina:

senioři, zdravotně a tělesně postižení občané

Územní rozsah:

Česká republika
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51. Úřady a další instituce
Městská knihovna Tábor
Adresa:

Jiráskova 1775

Kontaktní osoba:

Mgr. Eva Měřínská

Telefon:

381 200 587

e-mail:

knihovna@mkta.cz

web:

www.knihovnatabor.cz

facebook:

www.facebook.com/knihovnatabor

Městská knihovna Tábor je univerzální knihovnou, která plní funkci městské knihovny se systémem
poboček na území města (Sídliště Nad Lužnicí, Pražské Sídliště, Čekanice, Náchod). Posláním
knihovny je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní
hodnoty. Knihovna je tu pro každého, kdo se chce rozvíjet, učit, studovat, ale i bavit se a odpočívat.
Nabízí bezpečný prostor pro kohokoliv. Služby nabízené na místě jsou zdarma (studium
dokumentů, internet, wifi), vyjma kopírování a tisku. Knihovna pro dospělé čtenáře v přízemí má
bezbariérový přístup (včetně toalet).
Provozní doba Knihovny
pro dospělé čtenáře v 1. a 3. patře:

Provozní doba Knihovny pro děti:
Út, Čt: 9:00 – 18:00
St, Pá: 12:00 – 18:00
So:
8:00 – 12:00

Út – Pá: 9:00 – 18:00
So:
8:00 – 12:00

Provozní doba oddělení pro dospělé čtenáře a hudebního oddělení (změna platná 1. 9. 2020):
Út – Pá: 8:00 – 18:00
So:
8:00 – 12:00
Provozní doba oddělení pro děti:
Út, Čt: 8:00 – 18:00
St, Pá: 12:00 – 18:00
So:
8:00 – 12:00
Služby:
- půjčování knih (včetně elektronických), periodik, CD s hudbou i mluveným slovem,
gramofonových desek, DVD, hudebnin, stolních her, didaktických her a pomůcek (Lekotéka),
šachů, Pétanque
- vzdělávací, tematické programy a besedy pro děti, dospělé i seniory, exkurze pro školy a další
zájemce, příměstský tábor, kurzy počítačové gramotnosti, Virtuální univerzita 3. věku
- internet pro veřejnost, wifi, kopírování z fondu knihovny, tisk
- informační servis, objednávková a rezervační služba, meziknihovní výpůjční služba, bibliobox
- donášková služba pro zdravotně znevýhodněné čtenáře knihovny
- půjčování zvukových knih pro čtenáře se specifickými potřebami
- knihovna provozuje také hvězdárnu (4. patro): www.hvezdarnatabor.cz
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: --84

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Donášková služba pro zdravotně znevýhodněné čtenáře knihovny
Donášková služba je určena pro zdravotně znevýhodněné čtenáře knihovny s bydlištěm v Táboře
a nejbližším okolí, pro které je obtížné nebo zcela nemožné knihovnu navštívit. Pro čtenáře
s platným čtenářským průkazem je služba poskytována zdarma. Objednat si je možné knihy
a audioknihy, časopisy, hudbu a filmy. Jednorázově lze půjčit maximálně 10 titulů.
Provozní doba:
Cílová skupina:
Územní rozsah:

Út – Pá: 9:00 – 18:00, So: 8:00 – 12:00
Zdravotně postižení, Senioři, Dlouhodobě nemocní
město Tábor

Půjčování zvukových knih pro čtenáře se specifickými potřebami
Půjčování zvukových knih pro čtenáře (poskytuje Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
– KTN) slouží občanům s postižením, které jim znemožňuje nebo způsobuje problémy při čtení
klasických tištěných dokumentů. Služba je určena pro registrované čtenáře knihovny, vyzvednutí
zvukových knih (CD nosič ve formátu mp3) je možné přes pověřeného zástupce.
Provozní doba:
Cílová skupina:
Územní rozsah:

Út – Pá: 9:00 – 18:00, So: 8:00 – 12:00
Zdravotně postižení, Senioři, Dlouhodobě nemocní
ORP Tábor

Lekotéka
Možnost zapůjčení různých her, hmatových knížek, motanic, brainboxů, zvukových pexes, Albi
knih s interaktivní tužkou, didaktických hraček a pomůcek, které slouží k rozvíjení jemné motoriky,
jazykových dovedností, zrakového, prostorového a hmatového vnímání, rozlišování barev a tvarů.
Dále pomáhají zlepšovat postřeh, logické myšlení a další dovednosti zejména u dětí či uživatelů se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Provozní doba:
Cílová skupina:
Územní rozsah:

Dětské oddělení Út, Čt: 9:00 – 18:00; St, Pá: 12:00 – 18:00; So: 8:00 – 12:00
Děti, mládež, rodina
ORP Tábor

Volnočasové aktivity pro děti a mládež
Knihovna nabízí dětem bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času, neformální
vzdělávání, odpočinek. V rámci svých tematicky zaměřených programů podporuje dětskou
čtenářskou gramotnost, tvořivost, komunikační schopnosti, pomáhá v navazování mimoškolních
vztahů. V době letních prázdnin probíhá příměstský tábor, který svou náplní podporuje vztah dětí
ke knížkám a čtení.
Provozní doba:
Dětské oddělení Út, Čt: 9 – 18; St, Pá: 12 – 18; So: 8 – 12
Cílová skupina:
Děti, mládež, rodina
Územní rozsah:
ORP Tábor
Aktivizační a vzdělávací programy pro seniory
Knihovna dlouhodobě nabízí aktivizační, tematicky zaměřené programy pro seniory (kurz trénování
paměti, kurzy počítačové gramotnosti). Podporuje vzdělání v seniorském věku formou Virtuální
univerzity třetího věku a odborných přednášek.
Provozní doba:
Cílová skupina:
Územní rozsah:

Út – Pá: 9 – 18, So: 8 – 12
Stáří
ORP Tábor
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Město Tábor, odbor sociálních věcí
Adresa:

Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor (Tabačka)

Kontaktní osoba:
- vedoucí odboru - Mgr. Lucie Manková
- vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí - Bc. Pavla Gebrová
- vedoucí oddělení sociální práce a pomoci – Bc. Jiří Lutovský
- Kontaktní centrum pro seniory, Family Point – Jana Kabíčková
Telefony:

381 486 400 (Mgr. Manková), 381 486 414 (Bc. Gebrová),
381 486 423 (Bc. Lutovský), 777 155 959 (J. Kabíčková)

e-mail:

lucie.mankova@mutabor.cz; pavla.gebrova@mutabor.cz;
jiri.lutovsky@mutabor.cz, jana.kabickova@mutabor.cz

web:

www.taborcz.eu,
https://www.taborcz.eu/odbor-socialnich-veci/ds-1045/p1=66810

Odbor sociálních věcí zabezpečuje agendu spojenou s problematikou sociální prevence a sociálně
právní ochrany dětí i výkon dalších činností v samostatné a přenesené působnosti na úseku sociální
péče a zdravotnictví, sídlí v budově Husovo náměstí č. p. 2938.
Služby Oddělení sociálně právní ochrany dětí a Oddělení sociální práce a pomoci jsou popsány
níže.
Dále se OSV podílí mj. na řešení otázky bydlení osob se zdravotním postižením a seniorů; zajišťuje
chod Kontaktního centra pro seniory v Táboře a Family Pointu; realizuje problematiku protidrogové
politiky v obci; zabývá se problematikou národnostních menšin a cizinců; spolupracuje
s organizacemi a subjekty, které působí na území města v oblasti sociálních věcí a sociálních služeb;
zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území;
zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém
území; komplexně zabezpečuje a koordinuje aktualizaci Komunitního plánu, realizuje proces
plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování; uplatňuje zájmy města
v sociální oblasti včetně soc. služeb města Tábora; zajišťuje společenské a sportovní akce
pro zdravotně postižené občany města Tábora; zajišťuje poskytnutí bezplatné tlumočnické služby
pro občany, jimž byly z důvodu úplné nebo praktické hluchoty přiznány mimořádné výhody II.
(ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P); vytváří koncepční materiály (metodické a analytické) pro sociální
práci v obci a sociální či související služby. Jako další činnosti odboru v rámci přenesené působnosti
– zajišťuje výrobu a prodej lékařských předpisů označených modrým pruhem (dle zákona
č. 167/1998 Sb.), vydává speciální označení vozidel pro osoby, kterým byly přiznány mimořádné
výhody II. a III. stupně (průkazy ZTP a ZTP/P) a zajišťuje agendu zvláštního příjemce dávek
důchodového pojištění, dále zajišťuje pohřbení osob, pro něž žádná osoba nesjednala pohřbení
nebo nebyla zjištěna jejich totožnost (dle zákona č. 256/2001 Sb.) i výkon funkce veřejného
optrovníka. Další činnosti viz https://www.taborcz.eu/struktura-odboru-cinnosti-jednotlivychoddeleni-umisteni/ds-2813.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Zabezpečuje výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Sleduje ochranu práv dětí
a plní potřebná opatření se znalostí problému a místních podmínek. Poskytuje preventivní a odborné
poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pomáhá rodičům při řešení výchovných
nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a příčiny
jejich vzniku, činí opatření k omezení působící nepříznivých vlivů na děti.
Sociálně-právní ochrana v souladu s Úmluvou o právech dítěte dle čl. 1 náleží bez ohledu na státní
občanství každé lidské bytosti mladší 18 let, nenabude-li dle § 8 občanského zákoníku zletilosti
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před dovršením osmnáctého roku (před dosažením tohoto věku lze zletilosti nabýt jen uzavřením
manželství - nejdříve od 16 let věku).
Náhradní rodinná péče
Zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu, uzavírání dohod
o výkonu pěstounské péče, státní příspěvek na výkon pěstounské péče.
Náhradní rodinná péče (NRP) je formou péče v případech, kdy se rodiče z nejrůznějších důvodů
nejsou schopni nebo ochotni starat o své děti a zajistit jim tak vše potřebné pro jejich vývoj.
Sociální kuratela
Zabezpečuje výkon sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na nezletilé a mladistvé
s výchovnými problémy a páchající trestnou činnost. Jedná se tedy o děti, které vedou zahálčivý
nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když
nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly
trestný čin nebo spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem (děti mladší 15 let), opakovaně
nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití, opakovaně se dopouští
útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte.
Poskytuje sociální poradenství a pomoc dětem, mladistvým, jejich rodičům a případně příbuzným v
jejich náročných životních situacích týkajících se různých výchovných problémů (záškoláctví,
závislosti, přestupky apod.).
Provozní doba:

Po, St 8:00 – 17:00
Út, Čt 13:00 - 15:00
Pá
8:00 – 11:30

Cílová skupina:

zejména nezletilé děti a jejich rodiče, rodiny, zájemci o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče

Územní rozsah:

ORP Tábor

Oddělení sociální práce a pomoci
Poskytuje pomoc společenský nepřizpůsobivým osobám a osobám po propuštění z výkonu trestu
odnětí svobody, vykovává činnosti sociálního kurátora, navštěvuje osoby ve VTOS a VV. Zajišťuje
protidrogovou prevenci a vykonává činnost protidrogového koordinátora. Zajišťuje činnost
romského poradce a terénního pracovníka.
Protidrogový koordinátor – sociální práce s klienty, kteří mají problémy s drogami, spolupráce
s jejich rodinami, s dalšími organizacemi, které poskytují pomoc takto ohroženým skupinám osob,
pomoc při řešení sociálně-patologických jevů, poradenství a konzultační činnost.
Romský poradce – poradenství a konzultační činnost v romské a národnostní otázce, řešení
problematiky sociální, zaměstnanosti, vzdělávání, komunikace se státními organizacemi,
institucemi apod. Spolupráce s organizacemi, jejichž činnost se dotýká života romské komunity
a dalších menšin.
Terénní pracovník – analýza a řešení sociálních situací klientů, pomoc a poradenství dle aktuální
situace a potřeb klientů, depistážní činnost, dluhové poradenství, spolupráce se sociálními službami,
řešení problémů s bydlením, docházka do MŠ a ZŠ apod. Provoz klubovny s volnočasovými
aktivitami pro děti ze sociálně vyloučené lokality v Táboře.
Sociální práce - poskytuje bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé
sociální situace nebo jejího předcházení. Poskytuje základní a odborné sociální poradenství
pro zdravotně postižené, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory a realizuje
(terénní) sociální práci pro výše uvedené cílové skupiny. Koordinuje poskytování sociálních služeb,
realizace činnosti sociální práce i terénní práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob cílových
skupin na území správního obvodu. Výkon činnosti sociální práce ve vztahu k osobám v hmotné
nouzi, aktivní vyhledávání osob ohrožených, depistážní činnost, hledání postupů v řešení
nepříznivých situací, spolupráce při řešení s poskytovateli sociálních služeb, s poradenskými
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zařízeními a dalšími pomocnými organizacemi. Podílí se na spolupráci, součinnosti a koordinaci
subjektů v oblasti poskytování dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku
na péči a dávek zdravotně postiženým občanům. Vykonává činnosti spojené s funkcí veřejného
opatrovníka. Zajišťuje poskytování základního sociálního poradenství a sociální práce osobám
omezeným ve svéprávnosti.
Veřejný opatrovník - vykonává činnosti spojené s výkonem funkce veřejného opatrovníka
v případě, že bylo město do této funkce soudem ustanoveno. Provádí sociální šetření vyžádaná
příslušným soudem ve věci nalezení možné osoby vhodné ustanovení do funkce opatrovníka osoby
omezené ve svéprávnosti.
Provozní doba:

Po, St 8:00 – 17:00
Út, Čt 13:00 – 15:00
Pá
8:00 – 11:30

Cílová skupina:

osoby v hmotné nouzi a ohrožené sociálním vyloučením, osoby navracející se
z výkonu trestu odnětí svobody, cizinci, národnostní menšiny, občané
s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem
a senioři, osoby s omezenou svéprávností.

Územní rozsah:

ORP Tábor

Kontaktní centrum pro seniory v Táboře a Family Point
Podpora pozitivního stárnutí:
- Základní poradenství
- Přednášky a besedy
- Výlety a vycházky
- Registrace do projektu Senior Pas
- Volný přístup na internet
- Informační materiály, časopisy
- Drobné občerstvení a sociální zázemí
V Kontaktním centru pro seniory je každou středu 9:00 - 12:00 otevřena poradna G-centra Tábor,
která poskytuje informace o svých službách (domov pro seniory, odlehčovací služby, denní
stacionář, pečovatelská služba apod.).
Kontaktní centrum pro seniory nabízí i možnost zapůjčení herních sad koulí na pétanque a holí
na Nordic Walking.
Family Point v základním rozsahu - služba, která rodičům a prarodičům umožňuje pečovat o děti
ve veřejném prostoru. Je to místo, kde lze nakrmit či přebalit dítě, získat kontakty na prorodinné
organizace poskytující různé služby a poradenství.
Provozní doba:

Po - Pá 9:00-12:00, 13:00 – 15:00

Cílová skupina:

senioři a rodiny s dětmi

Územní rozsah:

město Tábor
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Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) Tábor
Adresa:

Bílkova 2924, 390 02 Tábor

Kontaktní osoba:

JUDr. Marcela Vašková, vedoucí

Telefon:

ústředna 381 499 101 / 111, FAX: +420 381 252 080

e-mail:

posta.ta@cssz.cz

web:

https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/tabor#obsah

V oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení provádí OSSZ Tábor tyto
činnosti:
- Výplatu nemocenských dávek OSVČ a zaměstnanců zaměstnavatelů se sídlem v okrese Tábor
- Rozhoduje o přiznání nemocenských dávek ve sporných případech
- Poskytuje občanům a zaměstnavatelům odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení a provádění
jejich sociálního zabezpečení
- Kontroluje plnění povinností v sociálním zabezpečení zaměstnavateli, poskytuje odbornou pomoc všem
subjektům v oblasti sociálního zabezpečení s mezinárodním prvkem
- Vystavuje formuláře souvisejících s aplikací práva sociálního zabezpečení EU a mezinárodních smluv
- Vykonává činnosti v oblasti evidence PN, provádí kontrolu dodržování léčebného režimu a rozhoduje
o postihu
- Rozhoduje o regresních náhradách a sankcích při porušení povinností v oblasti sociálního zabezpečení
- Provádí sociální pojištění OSVČ
- Vede registr pojištěnců; poskytuje informace z registru soudům, policii ČR, exekutorům; vydává
potvrzení pro úřady práce
V oblasti důchodového pojištění:
- Poskytuje občanům veškeré informace související s agendou důchodů
- Sepisuje žádosti o důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí dle místní příslušnosti se
zaměstnanci organizací, s nezaměstnanými občany, s osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ),
s osobami zaměstnanými v cizině, s občany, kteří uplatňují nárok na pozůstalostní dávku
- Vydává rozhodnutí o době a rozsahu péče o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující
mimořádnou péči do 18 let věku a zápočtu doby péče o osobu bezmocnou (převážně, úplně nebo částečně
bezmocnou starší 80 let) do 31. 12. 2006 a od 1. 1. 2007 o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné
osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá ve stupni II., III. nebo IV.
(středně těžká, těžká a úplná závislost)
- Sepisuje žádosti o odškodnění pro politické vězně z let 1948 – 1989 a odškodnění účastníků národního
boje za vznik a osvobození Československa v letech 1939 až 1945 a zvláštním příspěvku k důchodu
některým osobám
- Sepisuje žádosti o úpravu starobních důchodů, vydává potvrzení o výši důchodu
- Zpracovává agendu dobrovolného důchodového pojištění
Úřední hodiny:
klientské centrum: Po, St 8:00 – 17:00; Út, Čt 8:00 – 14:00; Pá zavřeno
podatelna:
Po, St 8:00 – 17:00; Út, Čt 8:00 – 16:00; Pá 8:00 - 12:00
pokladna:
Po, St 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:30
Cílové skupiny: občané bez ohledu na věkové a sociální rozlišení
Územní pokrytí zařízení: okres Tábor
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Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, pracoviště Tábor
Adresa:

Martina Koláře 2118, Tábor

Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Králová

Telefon:

381 252 851; 602 181 423

e-mail:

martina.kralova@pppcb.cz

web:

www.pppcb.cz

Pedagogicko-psychologická poradna (dále PPP) je školské poradenské zařízení, jehož činnost je
vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních. PPP poskytuje služby psychologického
a speciálně pedagogického poradenství a pedagogickou a psychologickou pomoc při výchově
a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 věku, zákonným zástupcům dítěte,
zletilým klientům, školám a pedagogickým pracovníkům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou
zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů, metodiků prevence a sociálních pracovnic.
Psychologická diagnostika/vyšetření a péče, speciálně pedagogické vyšetření/diagnostika a péče,
metodická podpora a součinnost při výchovně vzdělávacích potížích dítěte, včetně stanovení
podpůrných opatření ve vzdělávacím systému. Dále metodická pomoc a přímá podpora školám
při výchovných problémech dítěte ve škole či v rámci výskytu rizikového chování.
Provozní doba:

8:00 - 14:00

Cílová skupina:

děti od 3 let

Územní rozsah:

Jihočeský kraj s upřednostněním regionu Tábor
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Probační a mediační služba ČR – středisko Tábor
Adresa:

Roháčova 2614, Tábor 390 02

Kontaktní osoba:

Mgr. Alice Bartáčková - vedoucí střediska

Probační úředník:

Mgr. Kateřina Candrová
Ing. Vít Jakšič
Mgr. Michaela Štamberková

Telefon:

733 788 937, 734 362 901, 778 703 975, 778 703 974,

e-mail:

abartackova@pms.justice.cz kcandrova@pms.justice.cz,
vjaksic@pms.justice.cz mstamberkova@pms.justice.cz

web:

www. pmscr.cz

Státní organizace, která zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, připravuje
podklady pro jejich ukládání a nabízí možnost zprostředkování mezi pachatelem a obětí o urovnání
následků trestné činnosti (mediaci), poskytuje základní informace pro oběti trestných činů
dle zákona č. 45/2013 Sb.
Služba je bezplatná, zřizovatelem je Ministerstvo spravedlnosti. Činnost PMS je stanovena
zákonem č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě. Poskytujeme pomoc obětem trestné
činnosti a osobám, proti nimž je vedeno trestní řízení v celém jeho průběhu.
Provozní doba:

PO - ČT 8:00-16:00; PÁ 8:00-14:30 (po předchozí dohodě je možné jednání
i mimo tuto dobu)

Cílová skupina:

PMS ČR pracuje s obviněnými a odsouzenými pachateli, oběťmi trestné
činnosti, jejich rodinnými příslušníky a blízkými osobami. Pracuje
s dospělými, tak i s mladistvými a dětmi mladšími 15 let.

Územní rozsah:

PMS ČR působí v rámci celé republiky, středisko je v každém okrese.
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Úřad práce Tábor

Adresa:

Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor 2

Telefon:

950 165 111, FAX 950 165 302

e-mail:

tabor@ta.mpsv.cz

web:

https://www.uradprace.cz/

https://upcr.cz/urad-prace-164000 - informace o kontaktech a provozních
hodinách jednotlivých agend (zprostředkování zaměstnání; SSP; hmotná nouze; sociální služby
a příspěvek na péči; dávky pro osoby se ZP)
Úřad práce je správní úřad zabezpečující státní politiku zaměstnanosti a další úkoly vyplývající
ze zvláštních právních předpisů. Hlavní činnosti jsou výplata podpor v nezaměstnanosti a dávek státní
sociální podpory dle zákona č. 435/2004 Sb. a 117/1995 Sb., a činnosti směřující k návratu klienta na trh
práce. Od ledna 2012 realizuje úřad práce též výplatu dávek hmotné nouze dle zákona č. 111/2006 Sb.
a také výplatu dávek osobám se zdravotním postižením dle zákona 108/2006 Sb. a č. 329/2011 Sb.
Kontaktní pracoviště Tábor
Kontaktní pracoviště plní v oblasti zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů a zájemců
o zaměstnání zejména tyto úkoly:
- sleduje databázi a podává informace o volných pracovních místech a aktualizuj e je, a zároveň
aktivně vyhledává informace o volných pracovních místech,
- vede evidenci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání,
- rozhoduje o nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a o vyřazení z této evidence,
- vydává a ověřuje správní rozhodnutí v oblasti zprostředkování zaměstnání,
- vyhledává uchazečům o zaměstnání včetně zdravotně postižených vhodné pracovní uplatnění;
v této souvislosti spolupracuje s oddělením zaměstnanosti krajské pobočky,
- projednává s uchazeči včetně zdravotně postižených možnosti pracovního uplatnění
na společensky účelných pracovních místech, při veřejně prospěšných pracích a jedná s nimi
o možnostech rekvalifikace a provádí v těchto oblastech průzkum zájmu uchazečů,
- podílí se realizaci opatření a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, provádí výběr uchazečů
v rámci realizace jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,
- ve spolupráci s krajskou pobočkou se podílí na sociálně právním a profesním poradenství
v oblasti zaměstnanosti,
- vypracovává a sjednává individuální akční plány.
Kontaktní pracoviště plní v oblasti podpory v nezaměstnanosti zejména:
- rozhoduje ve správním řízení zejména o přiznání podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci,
o její výši,
- rozhoduje ve správním řízení o přiznání kompenzace odstupného dle §44b zákona
o zaměstnanosti,
- zpracovává řádné a mimořádné výplaty podpor v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
- vydává uchazečům o zaměstnání včetně zdravotně postižených a určeným orgánům potvrzení,
vymezená platnou právní úpravou, o vedení v evidenci a příp. poskytování podpory
v nezaměstnanosti.
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Kontaktní pracoviště plní v oblasti nepojistných sociálních dávek úkoly správního orgánu
prvního stupně dle zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona
o sociálních službách, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a zákona o sociálně-právní ochraně dětí zejména tyto úkoly:
-

rozhoduje ve správním řízení o přiznání příslušné dávky,
vede evidenci žádostí o dávky v informačním systému, zpracovává údaje potřebné
pro rozhodování o dávce do informačního systému,
rozhoduje o případných námitkách účastníka řízení, předává nadřízenému orgánu odvolání,
pokud ve své kompetenci neprovedl autoremeduru,
zpracovává řádné i mimořádné výplaty dávek,
provádí exekuce z přiznaných dávek,
vyřizuje agendu posouzení zdravotního stavu pro účely nepojistných sociálních dávek
zajišťuje agendu dávek pěstounské péče.

Úřední hodiny:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
08:00 - 11:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
08:00 - 11:00
08:00 - 11:00 (pouze zvaní klienti)

Cílová skupina:

- uchazeči o zaměstnání
- dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči
- osoby se zdravotním postižením
- mládež do 25 let (sociálně ohrožená, ohrožená nezaměstnaností)
národnostní menšiny
- osoby v tíživé sociální situaci (adresáti dávek státní sociální podpory a dávek
hmotné nouze)

Územní rozsah:

okres Tábor (s výjimkou oblasti Soběslavska a Veselska, které jsou obsluhovány
kontaktním pracovištěm v Soběslavi, které je podřízeno přímo krajské pobočce
v Českých Budějovicích)

Kontaktní pracoviště zajišťuje následující služby:
Zprostředkování zaměstnání
Tábor (950 165 111)
Státní sociální podpora
Tábor, Bechyně (950 165 250), Chýnov (950 165 255),
Jistebnice (950 165 530), Mladá Vožice (950 165 265)
Hmotná nouze
Tábor, Bechyně, Ml. Vožice, Sez. Ústí (381 201 113)
Sociální služby, příspěvek na péči
Tábor, Bechyně
Dávky pro osoby se zdravotním postižením Tábor, Bechyně
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Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice,
Jirákova 285, 394 94 Černovice
Adresa:

Jirákova 285, 394 94 Černovice

Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek

Telefon:

565 492 201, 565 492 203 (ústředna), 565 492 339 (ředitel)

e-mail:

vu.cernovice@vucernovice.cz

web:

www.vucernovice.cz

Školské zařízení Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna,
Černovice, Jirákova 285 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Je zřizováno a přímo
řízeno MŠMT ČR. Součástí školského zařízení je výchovný ústav pro dívky ve věku 15 – 18 let,
nebo pro těhotné a nezletilé matky od 12 do 18 let s nařízenou ústavní výchovou a jejich děti;
ambulantní středisko výchovné péče poskytující všestrannou preventivně výchovnou péči dětem
a mládeži, u nichž se v průběhu jejich vývoje objevily takové poruchy chování, které jsou
již odchylkou od psychologické, pedagogické a sociální normy, klientům s negativními jevy
chování, pokud nejsou důvody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních
výchovných zařízeních; střední škola nabízející dva dvouleté učební obory a školní jídelna.
Středisko výchovné péče Tábor
Středisko výchovné péče poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči výše specifikované
cílové skupině. Činnost střediska je zaměřena především na primární prevenci selektivní
a indikovanou a na sekundární prevenci poruch chování. V oblasti primární a sekundární prevence
je poskytována a zajišťována diagnostika, reedukace a terapie specifických poruch chování,
reedukace a následná terapeutická péče v oblasti dalších nespecifických poruch chování, jako jsou
neposlušnost, vzdorovitost, záškoláctví, lhaní a podvádění, útěky z domova aj., ale také například
experimentace s alkoholem a nelegálními drogami. Dále pak diagnostika a následná terapeutická
péče v oblasti obtíží souvisejících s dospíváním, s náročnou životní situací, s poruchami chování,
které vznikly jako následek poruch učení či konfliktních vztahů v rodině, a to včetně předrozvodové
a porozvodové situace.
Středisko výchovné péče poskytuje formou ambulantní péče speciálně pedagogicko - psychologický
servis, jejímž cílem je zachytit první signály problémů v procesu psychického vývoje klienta
a následně mu poskytnout se souhlasem rodičů případně zák. zástupců radu nebo systematickou
péči, terapeutické vedení, pomoc a radu v obtížných životních situacích, preventivně výchovnou
péči pro zmírnění vlivu negativního výchovného prostředí.
Provozní doba:

bude zveřejněna na webových stránkách organizace

Cílová skupina:

děti, mládež, rodina

Územní rozsah:

Táborsko a okolní regiony
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Kontakty na vybrané úřady

Městský úřad Bechyně
T. G. Masaryka 2
Bechyně
tel.: 381 477 010
www.mestobechyne.cz
Městský úřad Chýnov
Gabrielovo nám. 7
Chýnov
tel.: 381 297 025
www.chynov.cz
Městský úřad Mladá Vožice
Žižkovo nám. 80
Mladá Vožice
tel.: 381 201 911
www.mu-vozice.cz
https://www.mu-vozice.cz/category/socialni-oddeleni-spr-bytuava/
Městský úřad Planá nad Lužnicí
Zákostelní 720
Planá nad Lužnicí
tel.: 381 291 167
www.plananl.cz
Městský úřad Sezimovo Ústí
Dr. E. Beneše 21
Sezimovo Ústí
tel.: 381 201 111
www.sezimovo-usti.cz
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52. Církve
Apoštolská církev - Debora Tábor, misijní stanice sboru AC České Budějovice
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
web:

Světlogorská 2874, Tábor (Sídliště nad Lužnicí, areál MŠ, 1. patro)
Petr Škopek (2. pastor AC Č. Budějovice)
739 584 002
pskopek@volny.cz
www.debora-tabor.com

Církev adventistů sedmého dne
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:

Filipovská 72, 390 01 Tábor
David Čančík, Marek Jonáš (kazatelé)
776 652 103
jonas.marek@gmail.com
http://www.casd.cz/
www.dumulipy.cz/

Církev bratrská
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:

Bechyňská 1636, 390 01 Tábor
Milan Let, Roman Cimbulka (kazatelé sboru)
774 112 452, 608 181 149
milan.let@cb.cz, roman.cimbulka@cb.cz,
www.cb.cz
http://www.cbtabor.cz

Církev českobratrská evangelická
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
web:

Bílkova 963/3, 390 02 Tábor
Christof Lange
770 679 912
tabor@evangnet.cz
www.tabor.evangnet.cz

Církev československá husitská – náboženská obec v Táboře
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:

Farského 1960, 390 02 Tábor
Mgr. Kamila Magdalena Lukasová (farář)
602 117 174
tabor@ccshplzen.cz
www.ccsh.cz
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Pravoslavná církev
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:

Chrám povýšení svatého kříže, Špitálská 281/2, 390 01 Tábor
Mgr. Borislav Rudic - duchovni spravce
222 221 154
borislavrudic65@gmail.com

Škola sv. Gorazda při Pravoslavné církevní obci v Táboře
Adresa:
Chrám Povýšení svatého Kříže, Špitálská 281/2, 390 01 Tábor
Kontaktní osoba:
Mgr. Borislav Rudic - duchovni spravce
Telefon:
222 221 154
e-mail:
borislav.rudic65@gmail.com
Římskokatolická farnost Tábor
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
web:

Děkanská 305, 390 01 Tábor
P. Michal Pulec
381 253 824, 731 402 876
faratabor@volny.cz
www.farnost-tabor.cz/

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
web:

Staroklokotská 1, 390 03 Tábor
Janka Pecherová
381 232 584
tabor-klokoty@dicb.cz
http://www.klokoty.cz

Starokatolická církev
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Mobil:
e-mail:
web:

Malšice 308, 391 75 Malšice
Mgr. Alois Sassmann
381 277 499
777 335 549
al.sassmann@volny.cz
www.starokatolici-tabor.wz.cz

Svědkové Jehovovi - sbor Tábor
Adresa:
web:

Lipová ul. 617, Sezimovo Ústí II
https://www.jw.org/cs/
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53. Další důležité kontakty
TELEFONNÍ ČÍSLA S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ
Policie ČR
Hasiči
Záchranka
Jednotné evropské číslo tísňového volání

158
150
155
112

Linka bezpečí (bezplatná telefonická pomoc dětem)....................
(Linka bezpečí, z.s.)
Rodičovská linka ..................................................... ............ ......
(Linka bezpečí,z.s.)

116 111
(nonstop)
606 021 021
(nonstop)

Linka vzkaz domů .......................................................................... 800 111 113
(Nadace Naše dítě)
Linka právní pomoci …................................................................ 777 800 002
(Nadace naše dítě)
(středa 14 -18 h)
Linka důvěry (pro děti) …...…………………............................... 241 484 149
(Dětské krizové centrum, z.s.)
777 715 215
(nonstop)
Linka důvěry (pro děti i dospělé)……………….......................... 608 902 410
(Modrá linka, z.s.)
(denně 9 – 21 h)
Linka první psychické pomoci (bezplatná tel. pomoc dospělým).. 116 123
(Cesta z krize, z.s.)
(nonstop)
Linka pro rodinu a školu (bezplatná tel. pomoc dospělým)............116 000
(Cesta z krize, z.s.)
(nonstop)
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (bezplatná)...116 006
(Bílý kruh bezpečí)
(nonstop)
diagnózou)..
Linka EDA (osoby v krizi, rodiny dětí se závažnou
závažou diagnózou)..
(EDA cz, z.ú.)

800 405 060
(po – pá 9 – 15 h)

Anonymní AT linka ....................................................................
(Centrum zdravotně sociálních služeb)

724 307 775
(čtvrtek 8 – 22 h)
235 311 791
(lze kdykoli zanechat vzkaz)

SOS linka ROSA (pomoc obětem domácího násilí) ...................... 602 246 102
241 432 466
(po, út 9 – 18, st, čt 9 – 16, pá 9 – 14 h)
Linka pomoci AIDS (bezplatná)................................................... 800 800 9980
(Česká společnost AIDS pomoc, z.s.)
(nonstop)
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Linka seniorů (bezplatná tel. pomoc v krizi)............................. 800 200 007
(Elpida, o.p.s.)
(denně 8 – 20 h)
Zelená linka Anděla strážného pro seniory, bezplatná)………..
(Anděl strážný, z. s.)

800 603 030
(nonstop)

Senior telefon (bezplatná tel. krizová pomoc) ..........................
(Život 90, z. ú.)

800 157 157
(nonstop)

Linka pro ženy a dívky ................................................................ 603 210 999
(ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.)
(po, st, pá – 8 – 20 h)
SOS LINKA La Strada (prevence obchodu s lidmi, bezplatná).... 800 077 777
222 717 171
(po, út, čt 10 – 16, st 12 – 20, pá 10 – 14 h)
Linka ANABELL (poruchy příjmu potravy)……………………. 774 467 293
(Centrum Anabell)
(po, st - pá 8 – 16, út 10 – 18 h)
Linka důvěry (pomoc pro osoby v krizi)………….………………..
(Centrum krizové intervence Psychiatrické nemocnice Bohnice)

99

284 016 666
(nonstop)

OBČANSKÁ PRÁVA, OBČANSKÉ PORADNY
Český helsinský výbor
-ochrana lidských práv, poradenství; ČR
257 221 141, 773 115 951

www.helcom.cz

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.
-občanské poradenství; České Budějovice
606 720 095
www.obcanskeporadenstvi.cz
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
-ochrana práv rodin, cizinců, vězněných osob, LGBT, zaměstnanost, bydlení; ČR
724 701 610
www.poradna-prava.cz
Veřejný ochránce práv – OMBUDSMAN
-ochrana osob před jednáním úřadů a omezováním svobody; ČR
www.ochrance.cz
Sdružení nájemníků ČR (SON ČR)
-poradenství v bytové problematice, poradna Tábor
733 604 828, 722 003 228
www.son.cz
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s.
-poradenství pro spotřebitele; poradna v Táboře
poradenská linka - 542 210 549, 542 210 778;
kontakt na poradce v Táboře - 728 328 527

100

www.asocisce-sos-cz

CIZINECKÁ PROBLEMATIKA A MENŠINY
Amnesty International
aktivity na podporu lidských práv; ČR
607 023 305

www.amnesty.cz

Centrum pro integraci cizinců
realizace kurzů ČJ pro cizince; České Budějovice
387 202 508, 608 120 218 http://www.integracnicentra.czicceskebudejovice@suz.cz
Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)
integrace cizinců, migrace, problematika obchodu s lidmi; ČR
233 370 160
www.iom.cz
MV ČR, Odbor azylové a migrační politiky; ČR
974 832 495, 974 832 502

www.mvcr.cz

Organizace pro pomoc uprchlíkům
bezplatné sociálně-právní poradenství cizincům ze zemí mimo EU; ČR
730 158 781
http://www.opu.cz

OSTATNÍ
Domov pro seniory Chýnov a pracoviště Budislav
Zámecká 1, Chýnov
poskytování pobytových služeb:
- Domov pro seniory (Chýnov, Budislav)
- Domov se zvláštním režimem (Chýnov)
381 406 216, 775 246 104
https://www.dschynov.cz/
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PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
dle zákona č. 108/2006 Sb, O sociálních službách
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení.
Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby osobám doo 26 let věku, které po dosažení lzetilosti
opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro osoby, které osou
propuštěny z výkonu trestu odněntí svobody nebo ochranné léčby.
Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby.
Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám
těchto osob.
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového,
popřípadě individuálního bydlení.
Intervenční centra jsou jednou ze služeb sociální prevence. V intervenčních centrech je na základě
vykázání ze společného obydlí nabídnuta pomoc osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby
nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání. Služby intervenčních center jsou
poskytovány bezplatně.
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.
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulatní, popř. terénní služby pro osoby bez přístřeší.
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.
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického
zařízení a přenocování.
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.
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením
a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase.
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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.
Průvodcovské a předčitatelské služby se poskytují osobám, jejichž schopnosti v oblasti komunikace
nebo orientace jsou sníženy a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti.
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.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou 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 nedokážou sami bez pomoci překonat.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytované osobám
v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
Sociálně terapeutické dílny jsou služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení, které není možné umístit na trhu práce.
Sociální poradenství poskytuje potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé životní situace osob.
Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb.
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních
skupin osob (občanské poradny, manželské poradny, poradny pro osoby se zdravotním postižením,
poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, poradny pro seniory).
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby
se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře
s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.
Stacionáře denní a týdenní
Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném
zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových
pravidelnou pomoc jiné osoby.
Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném
zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových
pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úplatu.

zařízení seniorům, osobám se
látek, jejichž situace vyžaduje
zařízení seniorům, osobám se
látek, jejichž situace vyžaduje

Tísňová péče je služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace
s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého
zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.
Tlumočnické služby jsou poskytovány osobám s poruchami komunikace způsobenými především
smyslovým postižením, které zamezuje běžnou komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické
osoby.
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