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Úvod
Katalog, který držíte v ruce, má být průvodcem pro snadnější orientaci mezi
sociálními službami poskytovanými občanům na Strakonicku. Každý z nás
se může dostat do těžké životní situace, kterou není schopen řešit vlastními
silami a potřebuje pomoci.
Co zde najdete?
Množství odkazů, a hlavně důležitých kontaktů na různé organizace,
spolky či kluby. Na začátku jsou seřazeny dle řešených situací, poté abecedně.
Katalog je přístupný i na webových stránkách města Strakonice www.
strakonice.eu/kpss a na stránkách SOS Šumavska, z.ú. www.sossumavsko.cz.
CENTRÁLNÍ LINKY
Centrální tísňová linka (policie, záchranná služba, hasiči)

112

Hasiči

150

Zdravotnická záchranná služba

155

Policie ČR

158

Městská policie

156

Městská policie Strakonice (tísňová SMS linka pro neslyšící)

383 700 193

LINKY DŮVĚRY, POMOCI
116 111

Linka bezpečí
pro děti a dospívající v obtížné životní situaci (mládež do 18 let a studenti)

Linka – Ztracené dítě

116 000

Linka vzkaz domů pro děti a mládež na útěku či vyhozené
Rodičovská linka

800 111 113
840 111 234

rodinné a výchovné poradenství pro rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny, pedagogy

Bílý kruh bezpečí – Pomoc obětem kriminality,
Pomoc obětem domácího násilí

116 006

Linka seniorů

800 200 007

Linka AIDS pomoci (Česká společnost AIDS pomoci)

800 800 980

Linka AIDS pomoci (Národní linka pomoci AIDS „HELP PINE AIDS“) 800 144 444
Linka důvěry – Strakonice

LinkaDuveryStrakonice@seznam.cz

NON STOP telefon Linky důvěry			

241 484 149

NON STOP linka pomoci (pro drogově závislé)

222 221 124

Nonstop linka krizové centrum ČB

387 313 030
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PREVENT 99 z.ú.

Chci se léčit ze závislosti
Adiktologická
(alkohol, drogy, gambling,
poradna PREVENT
sázení …)

PREVENT 99 z.ú.

PREVENT 99 z.ú.

Jihočeský
streetwork

PREVENT 99 z.ú.

POSKYTOVATEL

Někdo z mých blízkých
má potíže se závislostí
Adiktologická
(alkohol, drogy, gambling, poradna PREVENT
sázení …)

nemohu/
nechci
přijít do
kamenné
instituce

Kontaktní
centrum

mohu/chci
přijít do
kamenné
instituce

Užívám
návykové
látky …

SLUŽBA

ŘEŠÍM SITUACI TÝKAJÍCÍ
SE ZÁVISLOSTI ….

ap@prevent99.cz

ap@prevent99.cz

js@prevent99.cz

kcst@prevent99.cz

E-MAIL

601 506 043

601 506 043

728 469 494

383 322 357

TELEFON
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I MY o.p.s.
Společnost pro ranou
péči, pobočka České
Budějovice

Raná péče APLA
Jižní Čechy
Raná péče I MY

Společnost pro ranou
péči, pobočka České
Budějovice

Máme dítě s diagnózou
poruchy autistického
spektra ve věku nad 7 let a
potřebujeme pomoci s péčí …
SAS APLA Jižní
Čechy, z.ú.

APLA Jižní Čechy, z.ú.

Služby pro rodiny
s dětmi PREVENT

Mám nezletilé děti a trápí mě
potíže s bydlením, vedením
domácnosti nebo finanční
situací…

Máme dítě se zdravotním
postižením ve věku do 7 let a
potřebuji pomoc s péčí …

PREVENT 99 z.ú.

Služby pro rodiny
s dětmi PREVENT

Všímám si problémům s
chováním, výchovou či péčí o
dítě v mé rodině …

APLA Jižní Čechy, z.ú.

PREVENT 99 z.ú.

strakova.jirku@aplajc. cz

budejovice@ranapece.cz

lea@IMYpomahame.cz

maresova@aplajc.cz

sas@prevent99.cz

sas@prevent99.cz

martin.karas.strakonice@seznam.cz

Dětské centrum
Jihočeského kraje, o.p.s.

Sociální rehabilitace

Někdo z rodiny mi ubližuje …

klajn@prevent99.cz

poradna@ops-poradnastrakonice.cz

E-MAIL

PREVENT 99 z.ú.

CROSS Nízkoprahové
zařízení pro děti
a mládež Prevent

Po škole mám volný čas a
nevím co sním … Nemůžu
nebo nechci zůstat doma ...

POSKYTOVATEL

Poradna pro rodinu,
manželství, mezilidské
Sociální poradenství
vztahy, psychosociální,
pracovně-profesní oblast
a osobnostní rozvoj, o.p.s.

SLUŽBA

Řeším manželské, partnerské
problémy …

ŘEŠÍM SITUACI TÝKAJÍCÍ
SE DĚTÍ, MLÁDEŽE ČI
RODINY

777 881 824

385 520 088

775 104 920

608 666 168

725 456 750

725 456 750

728 199 420

725 581 884

383 387 180

TELEFON
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SLUŽBA

Terénní program
R-R, Poradna R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA

MěÚSS Strakonice

Mám zkušenost s
poskytováním placených
sexuálních služeb...
Přemýšlím, že vstoupím
do sexbyznysu...
Nebo naopak chci ze
sexbyznysu odejít…

Azylový dům

Potkala mě akutní ztráta
bydlení…

FOKUS – Písek, z.ú.

MěÚSS Strakonice

Skupina slyšení
hlasů

Mám zkušenost s
neobvyklým vnímáním,
viděním, cítěním,
slyšením …

FOKUS – Písek, z.ú.

dilnast@fokus-pisek.cz

FOKUS – Písek, z.ú.

budejovicko@rozkosbzerizika. cz

lenka.kryslova@muss.strakonice.eu

lenka.kryslova@muss.strakonice.eu

hlasy.strakonice@gmail.com

cdz.strakonice@fokus-pisek.cz
sestra.cdz@fokus-pisek.cz
psychiatr.cdz@fokus-pisek.cz
psycholog.cdz@fokus-pisek.cz

ambulancest@fokus-pisek.cz
terenst@fokus-pisek.cz
peerst@fokus-pisek.cz

E-MAIL

FOKUS – Písek, z.ú.

POSKYTOVATEL

Jsem v krizi a nemám kde
Noclehárna pro
přespat …
osoby bez přístřeší

Centrum
duševního zdraví

Trápí mě bolest duše …
Mám akutní krizi a
bojím se hospitalizace …
Potřebuji se poradit se
zdravotníkem …

Někdo v mém okolí
Fokus Písek,
nebo já trpím duševním
pobočka
onemocněním …
Strakonice
Mám neobvyklé vnímání …
Je mi často smutno …
Sociálně
Mé prožíváním mi brání v terapeutická dílna
životě nebo v práci …
Kopretina

ŘEŠÍM KRIZOVOU ITUACI

775 133 133
777 180 188

383 323 639
603 326 069

383 323 639
603 326 069

606 291 739

608 271 800
777 225 769
777 895 769
777 457 769

734 200 971

608 271 800
608 784 769
770 645 769

TELEFON
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Potřebuji pomoc já nebo
mí blízcí se sebeobsluhou
nebo v péči o domácnost
…

ŘEŠÍM SITUACI TÝKAJÍCÍ
SE SENIORŮ ČI OSOB
SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM …

Diecézní charita České
Budějovice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Strakonicku
strakonice@jczps.cz

Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené
a seniory, o.p.s.
Charita Malenice

Osobní asistence
Pečovatelská
služba

reditel@malenice.charita.cz

zlatuse.maleckova@muss.strakonice.eu

helena.turkova@strakonice.charita.cz

helena.turkova@strakonice.charita.cz

MěÚSS Strakonice

Oblastní charita
Strakonice

Pečovatelská
služba Volyně

marie.maskova@strakonice.charita.cz

Pečovatelská
služba

Oblastní charita
Strakonice

Pečovatelská
služba Osek

helena.turkova@strakonice.charita.cz

Oblastní charita
Strakonice

Oblastní charita
Strakonice

Pečovatelská
služba Strakonice

E-MAIL

ic@dchcb.charita.cz

schillingova@aplajc.cz

E-MAIL

Osobní asistence

POSKYTOVATEL

SLUŽBA

Intervenční
centrum pro
osoby ohrožené
domácím násilím

Někdo z blízkých mi
ubližuje ...
Potřebuji pomoc při
domácím násilí …

POSKYTOVATEL

APLA Jižní Čechy, z.ú.

SLUŽBA

Starám se o člověka s
poruchou autistického
Odlehčovací
spektra, potřebuji si na
služby pro klienty
víkend odpočinout, a
s PAS do 35 let
přitom mít jistotu, že o něj
bude dobře postaráno …

ŘEŠÍM KRIZOVOU ITUACI

725438345

702 281 483
383 321 931

383 321 785
739 155 856

383 325 808

383 325 808

380 830 305

383 325 808

TELEFON

603 281 300

608 666 167

TELEFON
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strakonice@jczps.cz

radka.pechova@strakonice.charita.cz
kontakt@hospic-pisek.cz

Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a
seniory, o.p.s.
Pracoviště Strakonice
Oblastní charita
Strakonice
Domácí hospic Athelas
- středisko Husitské
diakonie

Hospic sv. Jana N.
Neumanna, o.p.s.

Nemocnice
Strakonice, a.s.

Odborné sociální
poradenství
Odborné sociální
poradenství
Odborné sociální
poradenství
Odlehčovací
služba
Domácí péče
Domácí hospic sv.
Markéty
Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních
lůžkové péče

Chybí mi informace
ohledně sociálních
dávek (např. invalidní
důchod, příspěvek na
péči) Nevím si rady s
výběrem nebo zajištěním
kompenzačních a
zdravotnických pomůcek
...

Pečuji o své blízké a
potřebuji si odpočinout …

Potřebuji zdravotní péči v
domácím prostředí …

Potřebuji pomoc s péčí o
nevyléčitelně nemocného
v domácím prostředí …

Potřebuji překlenout
dobu mezi propuštěním
z nemocnice a zajištěním
následné péče …

Český červený kříž

Hospic sv. Jana N.
Neumanna, o.p.s.

pavla.babkova@muss.strakonice.eu

MěÚSS Strakonice

sekretariat@nemst.cz

info@hospicmarketa.cz

dp.strakonice@gmail.com

info@hospicmarketa.cz

monika.novakova@muss.strakonice.eu

Domov pro
seniory (Lidická)

Potřebuji celodenní
pomoc a zdravotní péči a
nemohu zůstat doma …
MěÚSS Strakonice

reditel@strakonice.charita.cz

E-MAIL

Domov pro
seniory (Rybniční)

POSKYTOVATEL
Oblastní charita
Strakonice

SLUŽBA
Dům klidného
stáří sv. Anny

ŘEŠÍM SITUACI TÝKAJÍCÍ
SE SENIORŮ ČI OSOB
SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM …

383 31 4271

731 680 439

383 326 786
728 317 729

731 680 439

774 858 487

776 808 841

724 707 312
383 321 931

383 376 367
739 053 071

383 312 293
739 759 007

777 887 158

TELEFON

8

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Strakonicku

MěÚSS Strakonice

Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Osek
MěÚSS Strakonice

Denní stacionář
pro mentálně
postižené děti,
mládež a dospělé
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením
Osek, Domov
se zvláštním
režimem

SLUŽBA

Domov se
zvláštním
režimem

Potřebujete zajistit denní
péči o svého blízkého se
zdravotním postižením?

Potřebuji zajistit
dlouhodobou pobytovou
péči a zdravotní péči
o svého blízkého se
zdravotním postižením …

ŘEŠÍM SITUACI TÝKAJÍCÍ
SE SENIORŮ ČI OSOB
SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM …

Potřebuji zajistit
pobytovou a zdravotní
péči pro blízké nebo pro
sebe v situaci, kdy se
potýkám s jakýmkoliv
zdravotním postižením …

Kotva při strakonické
nemocnici, z.s.

POSKYTOVATEL

Domov Žlutý
Petrklíč, z.s.

Týdenní stacionář

Potřebuji zajistit
krátkodobou pobytovou
péči o svého blízkého se
zdravotním postižením…

Nemocnice Volyně
s.r.o.

POSKYTOVATEL

Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních
lůžkové péče

SLUŽBA

otřebuji překlenout dobu
mezi propuštěním z
nemocnice a zajištěním
následné péče …

ŘEŠÍM SITUACI TÝKAJÍCÍ
SE SENIORŮ ČI OSOB
SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM …

martin.karas.strakonice@seznam.cz

E-MAIL

podatelna@dozp-osek.cz
monika.novakova@muss.strakonice.eu

karolina.hejtmankova@muss.strakonice.eu

domovzlutypetrklic@gmail.com

info@volynskalecebna.cz
doulova@volynskalecebna.cz

E-MAIL

728 199 420

TELEFON

383 411 022
383 312 293
739 759 007

383 322 241
733 503 084

724 292 545

383 372 864
734 799 070

TELEFON

9

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Strakonicku

10

Abecední seznam poskytovatelů sociálních služeb na
Strakonicku

APLA Jižní Čechy, z. ú.
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
			
e-mail: 		
			
web: 			
IČO: 			

APLA Jižní Čechy, z.ú.
Farského 887/17, 390 02 Tábor
Mgr. Petra Marešová - vedoucí přímé péče
Ing. Ema Bartošová - ředitelka ústavu
maresova@aplajc.cz
bartosova@aplajc.cz
www.aplajc.cz
28552288

Druh poskytované služby:
Raná péče APLA Jižní Čechy
Typ služby: 		
Raná péče (§54)
Sídlo služby: 		
Farského 887/17, 390 02 Tábor
Cílová skupina:
Osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační
Typ služby: 		
			
Sídlo služby: 		
Cílová skupina:

služby APLA Jižní Čechy
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením (§66)
Farského 887/17, 390 02 Tábor
Osoby se zdravotním postižením

Odlehčovací služby APLA Jižní Čechy
Typ služby: 		
Odlehčovací služby (§44)
Sídlo služby:		
Opařany 121, 391 61 Opařany
Cílová skupina:
Osoby se zdravotním postižením
Doplňkové služby zařízení:
• letní tábory, skupinové nácviky, pobyt rodin.
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Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
Martin Karas
Martin.karas.strakonice@seznam.cz
+420 728 199 420
www.dcjk.cz
26097745

Druh poskytované služby:
Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.
Typ služby: 		
Sociální rehabilitace (§70)
Sídlo služby: 		
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Matky s dětmi

Diecézní charita České Budějovice
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

Diecézní charita České Budějovice
Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice
ic@dchcb.charita.cz
+420 386 323 016, +420 603 281 300
www.dchcb.cz
45018316

Druh poskytované služby:
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Typ služby: 		
Intervenční centra (§60a)
Sídlo služby: 		
Smetanova 533, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Služba je určena osobám od 16 let,
			
které potřebují radu či pomoc
			
v oblasti domácíhonásilí a následného
			
pronásledování:
• osoby ohrožené domácím násilím v
souvislosti s vykázáním násilné osoby ze
společného obydlí v rámci celého
Jihočeského kraje, podle § 44 zákona
č. 273/2008 Sb., O Policii České republiky.
• osoby ohrožené domácím násilím bez
vykázání násilné osoby ze společné
domácnosti v rámci celého Jihočeského kraje.
Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Strakonicku
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• lidem z okolí ohrožené osoby, kterým
záleží na jejím bezpečí a chtějí se poradit o
možnostech řešení situace.
Doplňkové služby zařízení:
• sociálně právní poradenství
• právní poradenství (sepsání podání např. návrh na vydání předběžného
opatření)
• krizovou intervenci (stabilizace psychického stavu)
• sestavení bezpečnostního plánu
• zprostředkování dalších služeb ohrožené osobě
• podpůrná sociálně terapeutická činnost (individuální a skupinová)
• doprovod k lékaři, k soudu či na jednání s ostatnímu institucemi

Domácí hospic Athelas – středisko
Husitské diakonie
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie
Budějovická 204/13, 397 01 Písek
Mgr. Daniela Nechvátalová
nechvatalova@hospic-pisek.cz
+420 774 858 487
www.hospic-pisek.cz
03663353

Druh poskytované služby:
Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie
Typ služby: 		
Sociální poradenství (§37)
Sídlo služby: 		
Budějovická 204/13, 397 01 Písek
Cílová skupina:
Osoby v obtížné životní situaci
			
(nezaměstnaní, osoby v krizi)

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Strakonicku
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Domov pro osoby se zdravotním
postižením Osek
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek
Osek 1, 386 01 Strakonice
Mgr. Jan Hájek
hajek@dozp-osek.cz
+420 606 030 272
www.domovosek.cz
70871795

Druh poskytované služby:
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Osek
Typ služby: 		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48)
Sídlo služby: 		
Osek 1, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Osoby s kombinovaným postižením, osoby
			
s mentálním postižením

Domov Žlutý Petrklíč, z.s.
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

Domov Žlutý Petrklíč, z.s.
Nestanice 63, 389 01 Libějovice
Mgr. Zdeňka Čížková
domovzlutypetrklic@gmail.com
+420 724 292 545
www.domovzlutypetrklic.cz
04077261

Druh poskytované služby:
Týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč
Typ služby: 		
Týdenní stacionář (§47)
Sídlo služby: 		
Nestanice 63, 389 01 Libějovice
Cílová skupina:
Osoby se zdravotním postižením

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Strakonicku
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Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
Jana Kurková
info@hospicmarketa.cz
+420 731 680 439
www.hospicmarketa.cz
70853517

Druh poskytované služby:
Domácí hospic sv. Markéty
Typ služby: 		
Odlehčovací služby (§44)
Sídlo služby: 		
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Senioři
			
Osoby s chronickým onemocněním
			
Osoby se zdravotním postižením
			
Osoby s jiným zdravotním postižením
			
Osoby v obtížné životní situaci
			
(nezaměstnaní, osoby v krizi)
Doplňkové služby zařízení:
• domácí hospicovou – zdravotní péči.

FOKUS – Písek, z.ú.
Název organizace:
Adresa:
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

FOKUS – Písek, z.ú.
Kollárova 485/13, 397 01 Písek
Bc. Romana Stříbrná
ambulancest@fokus-pisek.cz
+420 774 442 652
www.fokus-pisek.cz
26538776

Druh poskytované služby:
Fokus Písek, pobočka Strakonice
Typ služby: 		
Sociální rehabilitace (§70)
Sídlo služby: 		
Lidická 1081, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková kategorie klientů: 18–80 let věku
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Sociálně terapeutická dílna Kopretina
Typ služby: 		
Sociálně terapeutické dílny (§67)
Sídlo služby: 		
Lidická 1081, 386 01 Strakonice 1
Cílová skupina:
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková kategorie klientů: 18-80 let.
Doplňkové služby zařízení:
• Fakultativní služby: př. Hipoterapie, psychoterapie, projekt Prací za zdravím.

Charita Malenice
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

Charita Malenice
Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice.
Jaroslava Houzimová
reditel@malenice.charita.cz
+420 725 438 345
www.malenice.charita.cz
73633453

Druh poskytované služby:
Pečovatelská služba
Typ služby: 		
Pečovatelská služba (§40)
Sídlo služby: 		
Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice nad
			
Volyňkou.
Cílová skupina:
Osoby s chronickým duševním onemocněním
			
Osoby s chronickým onemocněním
			
Osoby s tělesným postižením
			
Senioři
Věková kategorie klientů: • dospělí (27–64 let)
• mladší senioři (65–80 let)
• starší senioři (nad 80 let)
Doplňkové služby zařízení:
• půjčovna kompenzačních pomůcek.
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I MY o.p.s.
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

I MY o.p.s.
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, 392 01 Soběslav
Bc. Lea Stiborová
l.stiborova@imy-sdruzeni.cz
+420 775 104 920
www.imy-sdruzeni.cz
70812187

Druh poskytované služby:
Raná péče I MY
Typ služby: 		
Raná péče (§54)
Sídlo služby: 		
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, 392 01 Soběslav
Cílová skupina:
Osoby s kombinovaným postižením
			
Osoby s mentálním postižením
			
Osoby s tělesným postižením
			
Osoby se zdravotním postižením
			
Rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie klientů: děti od narození do 7 let věku.
Doplňkové služby zařízení:
• pobyty rodin s postižením, individuální psychologické konzultace.

Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory, o.p.s.
Název organizace:
			
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené
a seniory, o.p.s. Pracoviště Strakonice
Stavbařů 213, 386 01 Strakonice
Jana Horvátová – vedoucí pracoviště
Strakonice@jczps.cz
+420 724 707 312
www.jczps.cz
26594463

Druh poskytované služby:
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště
Strakonice
Typ služby: 		
Sociální poradenství (§37)
Sídlo služby: 		
Stavbařů 213, 386 01 Strakonice
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Cílová skupina:
			

Osoby se zdravotním postižením
Senioři

Věková kategorie klientů:

Osobní asistence
Typ služby: 		
Sídlo služby: 		
Cílová skupina:
			

•
•
•
•

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

Osobní asistence (§39)
Stavbařů 213, Strakonice II, 386 01 Strakonice
Senioři
Osoby se zdravotním postižením

Doplňkové služby zařízení:
• půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Kotva při strakonické nemocnici, z.s.
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
IČO: 			

Kotva při strakonické nemocnici, z.s.
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
Martin Karas
martin.karas.strakonice@seznam.cz
+420 728 199 420
06971946

Druh poskytované služby:
Kotva při strakonické nemocnici, z.s.
Typ služby: 		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48)
Sídlo služby: 		
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Osoby se zdravotním postižením
			
Osoby v obtížné životní situaci
			
(nezaměstnaní, osoby v krizi)
			
Osoby bez přístřeší
Kotva při strakonické nemocnici, z.s.
Typ služby: 		
Domovy se zvláštním režimem (§50)
Sídlo služby: 		
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Osoby se zdravotním postižením
			
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
			
chronického a jinými typy emencí
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Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Jezerní 1281, 386 01 Strakonice
Mgr. Dagmar Prokopiusová
reditel@muss.strakonice.eu
+420 383 323 113
www.muss.strakonice.eu
70828334

Druh poskytované služby:
MěÚSS Strakonice - Domov pro seniory
Typ služby: 		
Domovy pro seniory (§49)
Sídlo služby: 		
Rybniční 1282, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Osoby s chronickým onemocněním
			
Osoby se zdravotním postižením
			
Senioři
Věková kategorie klientů: od 50 let věku
MěÚSS Strakonice - Domov pro seniory
Typ služby: 		
Domovy pro seniory (§49)
Sídlo služby: 		
Lidická 189, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Osoby s chronickým onemocněním
			
Osoby se zdravotním postižením
			
Senioři
Věková kategorie klientů: od 50 let věku
MěÚSS Strakonice - Domov se zvláštním režimem
Typ služby: 		
Domovy se zvláštním režimem (§50)
Sídlo služby: 		
Rybniční 1282, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková kategorie klientů: od 50 let věku
MěÚSS Strakonice - Pečovatelská služba
Typ služby: 		
Pečovatelská služba (§40)
Sídlo služby: 		
Rybniční 1283, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Osoby s kombinovaným postižením
			
Osoby s tělesným postižením
			
Osoby se sluchovým postižením
			
Osoby se zdravotním postižením
			
Osoby se zrakovým postižením
			
Rodiny s dítětem/dětmi
			
Senioři
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Věková kategorie klientů: bez omezení věku
MěÚSS Strakonice - Azylový dům
Typ služby: 		
Azylový dům (§57)
Sídlo služby: 		
Budovatelská 613, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Oběti domácího násilí
			
Osoby bez přístřeší
			
Osoby v krizi
			
Rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie klientů:
• děti předškolního věku (1-6 let)
• mladší děti (7–10 let)
• starší děti (11–15 let)
• dorost (16–18 let)
• mladí dospělí (19–26 let)
• dospělí (27–64 let)
• děti kojeneckého věku (do 1 roku)
• mladší děti (7–10 let)
• starší děti (11–15 let)
• dorost (16–18 let)
• mladí dospělí (19–26 let)
• dospělí (27–64 let)
•
MěÚSS Strakonice - Denní stacionář pro mentálně postižené děti,
mládež a dospělé
Typ služby: 		
Denní stacionáře (§46)
Sídlo služby: 		
Ellerova 160, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Osoby s chronickým duševním onemocněním
			
Osoby s jiným zdravotním postižením
			
Osoby s kombinovaným postižením
			
Osoby s mentálním postižením
MěÚSS Strakonice – Noclehárna pro osoby bez přístřeší
Typ služby: 		
Noclehárna (§63)
Sídlo služby: 		
Budovatelská 613, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Osoby bez přístřeší
Věková kategorie klientů: od 18 let věku
Doplňkové služby zařízení:
• pedikúra, hostinská činnost.
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Nemocnice Strakonice, a.s.
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

Nemocnice Strakonice, a.s.
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
fiala@nemocnice-st.cz
+420 383 314 111
www.nemocnice-st.cz
26095181

Druh poskytované služby:
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Typ služby: 		
Sociální služby poskytované ve zdravotnických
			
zařízeních lůžkové péče (§52)
Sídlo služby: 		
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:

Nemocnice Volyně s.r.o.
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

Nemocnice Volyně s.r.o.
Husova 401, 387 01 Volyně
Mgr. Alena Doulová DiS.
doulova@volynskalecebna.cz
+420 383 372 864, +420 734 799 070
www.volynskalecebna.cz
25155946

Druh poskytované služby:
Nemocnice Volyně s.r.o.
Typ služby: 		
Sociální služby poskytované ve zdravotnických
			
zařízeních lůžkové péče (§52)
Sídlo služby: 		
Husova 401, 387 01 Volyně
Cílová skupina:
Senioři
			
Osoby se zdravotním postižením
Doplňkové služby zařízení:
• poskytované fakultativní služby jsou:
doprovod a čekání na uživatele dle požadavku,
doprava osob a věcí dle přání uživatele,
zajištění nákupu, pochůzky – pošta, banka, úřady,
telefonické hovory, pedikúra.
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Oblastní charita Strakonice
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

Oblastní charita Strakonice
Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
Bc. Olga Medlínová DiS. - ředitelka organizace
olga.medlinova@strakonice.charita.cz
+420 777 808 871, +420 383 327 457
www.charita-strakonice.cz
69093083

Druh poskytované služby:
Pečovatelská služba Strakonice
Typ služby: 		
Pečovatelská služba (§40)
Sídlo služby: 		
Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice 1
Cílová skupina:
Osoby s chronickým onemocněním
			
Osoby se zdravotním postižením
			
Senioři
Věková kategorie klientů: od 18 let věku
Pečovatelská služba Volyně
Typ služby: 		
Pečovatelská služba (§40)
Sídlo služby: 		
Vimperská 595, 387 01 Volyně
Cílová skupina:
Osoby s chronickým onemocněním
			
Osoby se zdravotním postižením
			
Senioři
Věková kategorie klientů: od 18 let věku
Osobní asistence
Typ služby: 		
Osobní asistence (§39)
Sídlo služby: 		
Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Osoby s chronickým onemocněním
			
Osoby se zdravotním postižením
			
Senioři
Věková kategorie klientů: od 18 let věku
Odborné sociální poradenství
Typ služby: 		
Sociální poradenství (§37)
Sídlo služby: 		
Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Osoby s chronickým onemocněním
			
Osoby se zdravotním postižením
			
Senioři
Věková kategorie klientů: od 18 let věku
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Pečovatelská služba Osek
Typ služby: 		
Pečovatelská služba (§40)
Sídlo služby: 		
Osek 109, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Osoby s chronickým onemocněním
			
Osoby se zdravotním postižením
			
Senioři
Věková kategorie klientů: od 18 let věku
Dům klidného stáří sv. Anny
Typ služby: 		
Domovy pro seniory (§49)
Sídlo služby: 		
Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Osoby s chronickým onemocněním
			
Osoby se zdravotním postižením, Senioři
Věková kategorie klientů: od 18 let věku
Doplňkové služby zařízení:
• jako doplňkovou činnost provozujeme půjčovnu kompenzačních
pomůcek

Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské
vztahy, psychosociální, pracovně-profesní
oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.
Název organizace:
			
			
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské
vztahy, psychosociální, pracovně-profesní
oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.
Záboří 83, 387 34 Záboří
Jitka Štětková
jitka.stetkova@rodinnaporadna-strakonice.cz
+420 383 387 180
www.rodinnaporadna-strakonice.cz
02424282

Druh poskytované služby:
Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy
Typ služby: 		
Sociální poradenství (§37)
Sídlo služby: 		
Pod Hradem 9, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
			
polečensky nežádoucími jevy
			
Oběti domácího násilí
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Osoby ohrožené závislostí nebo závislé
na návykových látkách
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s jiným zdravotním postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby v krizi
Rodiny s dítětem/dětmi
Senioři

PREVENT 99 z.ú.
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

PREVENT 99 z.ú.
Heydukova 349, 386 01 Strakonice
Tomáš Harant
harant@prevent99.cz
+420 727 885 787
www.prevent99.cz
69100641

Druh poskytované služby:
Jihočeský streetwork Prevent
Typ služby: 		
Terénní programy (§69)
Sídlo služby: 		
Nová 2026/14, 370 01 České Budějovice
Cílová skupina:
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé
			
na návykových látkách
Věková kategorie klientů: od 15 let
Kontaktní centrum Prevent Strakonice
Typ služby: 		
Kontaktní centra (§59)
Sídlo služby: 		
Komenského 174, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé
			
na návykových látkách
Věková kategorie klientů: od 15 let věku
Adiktologická poradna PREVENT
Typ služby: 		
Sociální poradenství (§37)
Sídlo služby: 		
Komenského 174, Strakonice II, 386 01
			
Strakonice
Cílová skupina:
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
			
návykových látkách Pachatelé trestné činnosti
Věková kategorie klientů: od 10 let
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CROSS Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prevent:
Typ služby: 		
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§62)
Sídlo služby: 		
Lidická 193, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let			
			
ohrožené společensky nežádoucími jevy
Věková kategorie klientů: 12–26 let.
Služby pro rodiny s dětmi PREVENT:
Typ služby: 		
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§65)
Sídlo služby: 		
Heydukova 349, 386 01 Strakonice
Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
			
společensky nežádoucími jevy rodiny s dítětem/dětmi

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Vlhká 166/10, 602 00 Brno
Monika Kochlőflová
budejovicko@rozkosbezrizika.cz
+420 775 133 133
www.rozkosbezrizika.cz
44990901

Druh poskytované služby:
Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA
Typ služby: 		
Terénní programy (§69)
Sídlo služby: 		
Česká 195/20, 370 01 České Budějovice
Cílová skupina:
Oběti obchodu s lidmi
			
Osoby komerčně zneužívané
			
Osoby, které vedou rizikový způsob života
			
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Věková kategorie klientů: služba je poskytována osobám od 18 let věku
do 64 let věku
Doplňkové služby zařízení:
• zdravotní služby v rámci terénního programu
• Dermatovenerologickou ambulanci v Českých Budějovicích.
• testování veřejnosti na pohlavně přenosné infekce.
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Společnost pro ranou péči,
pobočka České Budějovice
Název organizace:
			
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

Společnost pro ranou péči, pobočka
České Budějovice
Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice
Mgr. Jana Tušlová
budejovice@ranapece.cz
+420 385 520 088
www.ranapece.cz/cb
75094975

Druh poskytované služby:
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
Typ služby: 		
Raná péče (§54)
Sídlo služby: 		
Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice
Cílová skupina:
Osoby s kombinovaným postižením
			
Osoby se zrakovým postižením
			
Rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie klientů: 0-7 let věku
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Abecední seznam doprovodných služeb na Strakonicku

DO SVĚTA, z.s.
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

DO SVĚTA, z.s.
Heydukova 349, 38601 Strakonice
Mgr. Michaela Častulíková
castulikova@dosveta.org
+420 601 367 520
www.dosveta.org
69092028

Náplň činnosti:
Akreditovaný vzdělávací pracoviště s bohatou praxí v oblasti zážitkové
pedagogiky, neformálního vzdělání, poradenství, psychoterapie, mentoringu
a koučinku.

Česká maltézská pomoc
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
		
web: 			
IČO: 			

Česká maltézská pomoc
Na Sadech 2035/19, 370 01 České Budějovice
cmpcb@cmpcb.cz
+420 602 469 466
+420 387 312 898
www.cmpcb.cz
25154541

Náplň činnosti:
Psychosociální pomoc – „Adopce seniorů“
Jedná se o pomoc lidem starým, osamělým, nemocným, upoutaným
na lůžko, žijících v Domovech pro seniory či doma. Probíhá formou společných
přátelských setkávání se s dobrovolníky – povídání si, doprovázení při
vycházkách, či jiných činnostech vyplňující volný čas.
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Domácí péče ČČK, obecně prospěšná
společnost
Název organizace:
Adresa: 		
			
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
		
web: 			
IČO: 			

Domácí péče ČČK o.p.s. Strakonice
B. Němcové 1118 (bývalé pasové),
Strakonice 1 38601
Mgr. Marie Kadochová
dp.strakonice@gmail.com
+420 728 317 729
+420 383 326 786
www.domacipece-strakonice.wz.cz
25185853

Náplň činnosti:
Domácí zdravotní péče je určena všem bez rozdílu věku a diagnózy. Péči
může ordinovat ošetřující lékař v nemocnici nebo praktický lékař pro dospělé,
či pro děti a dorost. Všechny výkony jsou následně hrazeny příslušnou
zdravotní pojišťovnou pacienta. Zdravotní péči poskytujeme po celém okrese
Strakonice.

Dyscentrum-Strakonice, z. s.
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

DYSCENTRUM - Strakonice, z. s.
Chelčického 555, 386 01 Strakonice
PhDr. Alexandra Kiml
dyscentrum.strakonice@seznam.cz
+420 602 938 952
www.dyscentrum-strakonice.cz
26620201

Náplň činnosti:
Pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům.
Pro pedagogy pořádá akreditované kursy DVPP. Nezapomíná na ostatní zájemce,
kteří se chtějí dozvědět více sami o sobě či o některém zajímavém tématu
z oblasti psychologie, pedagogiky, rodičovství atd.
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Infocentrum pro seniory Strakonice
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

Infocentrum pro seniory Strakonice
U Sv. Markéty 58, 386 01 Strakonice
Marie Žiláková
seniori@meks-st.cz
+420 380 422 745
www.dyscentrum-strakonice.cz
26620201

Náplň činnosti:
Infocentrum pro seniory poskytuje seniorům informace z oblasti kultury,
sportu a sociálních věcí. Spravuje agendu dárkových poukazů pro jubilanty
s trvalým bydlištěm ve Strakonicích. Spolupracuje např. s Radou seniorů,
Krajskou radou seniorů

SOS Šumavsko, z. ú.
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

SOS Šumavsko, z.ú.
Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice
Ing. Bohumil Petrášek
petrasek@sossumavsko.cz
+420 722 174 866
www.sossumavsko.cz
05660599

Náplň činnosti:
Rozvoj podpory sociální oblasti na místní i regionální úrovni. Svou
činností podporuje spolupráci mezi občanskými iniciativami, neziskovými
organizacemi, veřejnou správou a samosprávou i podnikatelský sektorem.
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SPAS Volyně, z.s.
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO: 			

SPAS Volyně, z.s.
Vimperská 595, 387 01 Volyně
Marie Lienau
spas.volyne@seznam.cz
+420 605 844 863
04541502

Náplň činnosti:
Organizování spolkové, zájmové, sociální, vzdělávací, kulturní a sportovněrekondiční činnosti seniorek a seniorů a zdravotně postižených občanů
všech věkových skupin v regionu Volyňska. Informační a osvětové působení
na veřejnost seznamováním se specifikami života seniorek a seniorů
a zdravotně postižených občanů a jejich potřebami přednáškami, letáky,
kurzy a specifickými osvětovými akcemi.

STEJIKA, s.r.o.
Název organizace:
Adresa: 		
Kontaktní osoba:
e-mail: 		
Telefon: 		
web: 			
IČO:			

STEJIKA, a.r.o.
Hradební 329, 386 01 Strakonice
Ing. Ivana Kadochová
stejika.strakonice@gmail.com
+420 603 184 421
stejikasro.webnode.cz
045
34727

Náplň činnosti:
Rodinná firma, která se specializuje na dotační poradenství, neformální
vzdělávání a organizaci společenských a kulturních akcí. STEJIKA, s.r.o.
je sociální podnik, který přednostně zaměstnává osoby starší 50 let, maminky
po mateřské dovolené a osoby znevýhodněné na trhu práce. Pořádáme různé
environmentálně a společensky prospěšné akce zdarma či za dotované ceny.
Dlouhodobým cílem je vybudování chráněných pracovních míst pro osoby
se zdravotním postižením.
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Poznámky:

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Strakonicku

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice
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