Vážení čtenáři,
Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města
Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15
obcí správního obvodu města Kaplice, kteří máte zájem dozvědět se
podrobnější informace o nabídce sociálních služeb ve vašem okolí.
Tato publikace vznikla souběžně s Komunitním plánem rozvoje sociálních
služeb na území správního obvodu města Kaplice, který najdete na internetových stránkách města Kaplice. Vše dohromady tvoří výstupy projektu
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu města
Kaplice, jehož realizátorem byla Charita Kaplice a partnerem bylo město
Kaplice.
Cílem jmenovaného projektu bylo mj. zmapovat vaše potřeby a požadavky
v oblasti sociálních služeb a konkretizovat možné způsoby vedoucí k jejich
uspokojení.
Jedním z předpokládaných a zároveň šetřením potvrzených nedostatků je
úroveň veřejné informovanosti o sociální problematice. Přehled, který
právě držíte ve svých rukou, byl tak motivován snahou tento nedostatek
napravit a připravit vám pokud možno přehledné a ucelené informace o
nabídce sociálních služeb.
V rámci tvorby tohoto „sociálního průvodce“, jsme pro vás zmapovali
poskytovatele sociálních služeb ve správním obvodu města Kaplice. Pro širší
obsah a množství informací jsme se dále rozhodli hranice správního obvodu
částečně překročit a poskytnout vám údaje rovněž z jeho okolí. Důvodem je
především lokalizace území.
Pro všechny obce na tomto území je charakteristická jejich spádovost ke
krajskému městu České Budějovice a k okresnímu městu Český Krumlov.
V obou těchto městech sídlí celá řada subjektů operujících v oblasti sociální
sféry, přičemž většina z nich kalkuluje s širší než místní působností. Lze tedy
předpokládat, že potenciálními uživateli jimi nabízených služeb jsou i
obyvatelé obcí zahrnutých na území správního obvodu města Kaplice. Tedy
ti, kterým je tato brožura určena.
V přehledu naleznete kontakty na státní i neziskové organizace poskytující
sociální služby, významné úřady a další instituce.
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1.0 CHARAKTERISTIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
DLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Tato kapitola je věnována základním termínům, které jsou vymezeny v
zákoně číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ten byl v roce 2006
schválen Parlamentem České republiky a upravuje mj. podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci
prostřednictvím sociálních služeb.
Sociální služba
Sociální služba je činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc
osobám v nepříznivé sociální situaci. Rozsah a forma pomoci musí
zachovávat lidskou důstojnost, musí působit na osoby aktivně a
motivovat jek činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich
nepříznivou sociální situaci, a musí zabraňovat jejich sociálnímu
vyloučení.
Forma poskytování sociálních služeb
Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo
terénní. Pobytovými službami se rozumějí služby spojené s ubytováním
v zařízeních sociálních služeb. Ambulantními službami se rozumějí
služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo
dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není
ubytování. Terénními službami se rozumějí služby, které jsou osobě
poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.
Zařízení sociálních služeb
Jedná se zejména o tyto zařízení sociálních služeb: centra denních
služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy pro osoby s
chronickou duševní nemocí nebo se závislostí na návykových látkách,
chráněná bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro
krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny.
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb

Sociální služby jsou soustavy vybraných základních činností. Jedná se
např. o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí
ubytování, popřípadě přenocování, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální
poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
pomoc při prosazování práv a zájmů a další.
Sociální služby se dělí na služby sociální péče, služby sociální prevence a
sociální poradenství.

1.1 SOCIÁLNÍ PÉČE
Služby sociální péče napomáhají osobám se stabilizovaným zdravotním
stavem zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem
umožnit jim zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy
toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.
1.1.1 Osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném
sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
1.1.2 Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve
vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb
vyjmenované úkony.

1.1.3 Tísňová péče
Tísňová péče je terénní 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.
1.1.4 Průvodcovské a předčitatelské služby
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní
služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou z důvodu věku
nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace
sníženy, a napomáhá jim osobně si vyřídit jejich vlastní záležitosti.
Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb.
1.1.5 Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo
chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
1.1.6 Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby
poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je
jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je
umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
1.1.7 Centra denních služeb
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
1.1.8 Denní stacionáře
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení,
a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

1.1.9 Týdenní stacionáře
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení,
a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
1.1.10 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují
pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
1.1.11 Domovy pro seniory
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
1.1.12 Domovy se zvláštním režimem
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického
duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké,
Alzheimerovy demence i ostatních typů demencí a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Při poskytování
sociálních služeb je režim v těchto zařízeních přizpůsoben specifickým
potřebám těchto osob.
1.1.13 Chráněné bydlení
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.

1.1.14 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
ústavní péče
Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové
sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez
pomoci jiné fyzické osoby, a nemohou být proto propuštěny ze
zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena
pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno
poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo
pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

1.2 SOCIÁLNÍ PREVENCE
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení
osob, které jsou jím ohroženy z důvodů krizové sociální situace,
životních návyků a způsobu života vedoucího ke konfliktu se
společností, které žijí v sociálně znevýhodňujícím prostředí nebo
dochází k ohrožení jejich práv a zájmů trestnou činností jiné osoby.
Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání
jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a
šířením nežádoucích společenských jevů.
1.2.1 Raná péče
Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti
a rodičům dítěte, které je ve věku do 7 let a které je zdravotně
postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální
situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje
dítěte s ohledem na specifické potřeby dítěte.
1.2.2 Telefonická krizová pomoc
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na
přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví
nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně
nemohou řešit vlastními silami.

1.2.3 Tlumočnické služby
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby
poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými
především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci
bez pomoci jiné fyzické osoby.
1.2.4 Azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
1.2.5 Domy na půl cesty
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do
26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných
zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z
výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob
poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben
specifickým potřebám těchto osob.
1.2.6 Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní,
popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových
látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik
spojených se zneužíváním návykových látek.
1.2.7 Krizová pomoc
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na
přechodnou dobu. Je poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci
ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji
nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o
vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj, vydaného
podle zvláštního právního předpisu, je osobě ohrožené násilným
chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení
opisu tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby
koordinace pomoci, kterou osobě ohrožené útokem poskytují orgány
veřejné správy a další právnické a fyzické osoby.

1.2.8 Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní
služby pro osoby bez přístřeší.
1.2.9 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní,
popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let, které jsou
ohroženy společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je předcházením
nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem
jejich života zlepšit kvalitu jejich života, umožnit jim lépe se orientovat
v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení nepříznivé
sociální situace. Služba může být poskytována i anonymně.
1.2.10 Noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které
mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.
1.2.11 Služby následné péče
Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s
chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na
návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém
zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo
osobám, které abstinují.
1.2.12 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě
ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, jehož vývoj je
ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace,
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují
další rizika ohrožení jeho vývoje.
1.2.13 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby
poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním
postižením ohroženým sociálním vyloučením.

1.2.14 Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované
osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení,
které se nemohou umístit na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní
terapie.
1.2.15 Terapeutické komunity
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou
dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo pro osoby s
chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do
běžného života.
1.2.16 Terénní programy
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele
návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez
přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a pro jiné
sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a
minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám
poskytována anonymně.
1.2.17 Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a
nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností
alternativním způsobem, který využívá zachované schopnosti,
potenciály a kompetence. Sociální rehabilitace se poskytuje formou
terénních a ambulantních služeb nebo formou pobytových služeb
poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

1.3 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sociální poradenství zahrnuje základní a odborné sociální poradenství.
Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace
přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální
poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních
služeb. Poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost
zajistit.
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na
potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských
poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro
seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách
pro oběti trestných činů a domácího násilí. Zahrnuje též sociální práci s
osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních
pomůcek.
Sociální poradenství, raná péče, telefonická krizová pomoc,
tlumočnické služby, krizová pomoc, služby následné péče, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, sociální
rehabilitace (s drobnou výjimkou), sociální služby v kontaktních
centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, služby
sociálně terapeutických dílen (s drobnou výjimkou) jsou poskytovány
bez úhrady nákladů. Ostatní služby mohou být poskytovány za
částečnou nebo plnou úhradu.

2.0 Důležitá telefonní čísla
Hasiči 150
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji
387 410 864
Lékařská služba první pomoci Kaplice 380 313 045
Linka bezpečí pro děti a mládež 800 155 155
Linka důvěry 596 318 080
Linka důvěry pro seniory 800 200 007
Linka psychopomoci 224 214 214
Linka SOS prevence obchodu s lidmi 222 717 171
Linka pro ženy a dívky 603 210 999
Linka bezpečí dětí a mládeže 800 155 555
Městská policie Kaplice 380 303 139
Městská policie Velešín 380 332 639
Městská policie - tísňová linka 156
Národní linka prevence AIDS 800 444 444
Policie ČR 158
Policie ČR, obvodní oddělení Kaplice 974 232 720
Rodičovská linka 283 852 222
Senior telefon života 90 800 157 157
Vzkaz domů (dítě na útěku) 800 111 113
Zdravotnická záchranná služba 155

3.0 DŮLEŽITÉ INSTITUCE V ORP KAPLICE
Městský úřad KAPLICE
Adresa: Náměstí 70, 382 41 Kaplice
Kontakt: telefon.: 380 303 100, e-mail: podatelna@mestokaplice.cz
Internetové stránky: www.mestokaplice.cz
Úřední hodiny: Po a St 8:00 - 17:00
Podatelna: Út a Čt 8:00 - 14:30, Pá 8:00 - 14:00
Uživatelé: občané správního obvodu města Kaplice
Služby: své služby nabízí úřad především prostřednictvím odboru
finančního, vnitřních věcí, školství, kultury a tělovýchovy, úřadu
územního plánování, odboru dopravy a silničního hospodářství, správy
majetku, životního prostředí, stavebního úřadu, obecného
živnostenského úřadu a odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Městský úřad VELEŠÍN
Adresa: náměstí J. V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín
Kontakt: telefon.: 380 331 541, e-mail: mesto@velesin.cz
Internetové stránky: www.velesin.cz
Úřední hodiny: Po a St 7:00 - 17:00
Út, Čt, Pá 7:00 - 14:30
Polední přestávka 11:45 - 12:15
Uživatelé: občané města Velešín a okolí

Úřad práce - Dislokované pracoviště Kaplice
Adresa: Tržní 84, 382 41 Kaplice
Kontakt: telefon.: 950 110 201, e-mail: www.portal.mpsv.cz
Internetové stránky: upcr.cz/urad-prace-110001
Úřední hodiny: Po a St 8:00 – 17:00
Út, Čt, Pá 8:00 – 13:00
Uživatelé: občané SO ORP Kaplice

4.0 POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
DLE ZÁKONA Č. 108/2006 SB.
4.1 OBLAST PÉČE ODĚTI A MLÁDEŽ
Název poskytovatele:

Adresa zařízení:

CHARITA KAPLICE
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Depo
Horská 740, 382 41 Kaplice

Kontaktní osoba:

Dominika Mladá – manažerka sekce NZDM

Telefon:
Webové stránky:

Manažerka: 734 435 181
Sociální pracovnice: 734 435 177
www.charitakaplice.cz

E-mail:

dominika.mlada@charitakaplice.cz

Poskytované služby

Forma poskytování:

Kontaktní práce, informační servis, sociální
poradenství, situační intervence, krizová
intervence, doprovázení, jednání s institucí,
jednání s osobou blízkou, pomoc v krizi,
případová práce, volnočasové aktivity,
přednášky, besedy, specifické prevence,
workshopy.
Ambulantní a terénní

Cílová skupina uživatelů:

děti a mládež 11 – 26 let

Kapacita:

Ambulantní – 60 kontaktů denně
Terénní – 80 registrovaných uživatelů
Ambulantní forma:
po – pá 12:00 – 17:00
Terénní forma:
po – pá 14:00 – 19:00

Provozní doba:

Název poskytovatele:

Adresa zařízení:

CHARITA KAPLICE
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Molo
Družstevní 596, 382 32, Velešín

Kontaktní osoba:

Dominika Mladá – manažerka sekce NZDM

Telefon:
Webové stránky:

Manažerka: 734 435 181
Sociální pracovnice: 731 604 452
www.charitakaplice.cz

E-mail:

dominika.mlada@charitakaplice.cz

Poskytované služby

Forma poskytování:

Kontaktní práce, informační servis, sociální
poradenství, situační intervence, krizová
intervence, doprovázení, jednání s institucí,
jednání s osobou blízkou, pomoc v krizi,
případová práce, volnočasové aktivity,
přednášky, besedy, specifické prevence,
workshopy.
Ambulantní forma

Cílová skupina uživatelů:

děti a mládež 13 – 26 let

Kapacita:

Ambulantní – 45 kontaktů denně

Provozní doba:

po – pá 12:00 – 17:00

Název poskytovatele:
Adresa zařízení:
Kontaktní osoba:

CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A
MLÁDEŽI o.p.s.
Špičák 114, Český Krumlov 381 01

Telefon:

Mgr. Vlastimil Kopeček, ředitel
organizace
+420 380 712 427, 603 532 990

Webové stránky:

www.cpdm.cz

E-mail:

cpdm@icmck.cz

Poskytované služby:

Informační a poradenské činnosti pro
děti a mládež, pedagogickou a další
veřejnost. Neformálně vzdělávací a
volnočasové aktivity pro děti a mládež.
Realizace dlouhodobých programů
sociálních služeb (2 samostatné terénní
programy a nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež).
Aktivity a programy v oblasti primární,
sekundární
a
terciální
prevence
společensky nežádoucích jevů.
Realizace školení, kurzů, přednášek a
kulturně výchovných aktivit souvisejících
s oblastí děti a mládež, včetně
zajišťování
specifických
"školských
"aktivit. Podpora a pomoc sociálně a
zdravotně postiženým dětem a mládeži.
Realizace mezinárodních (evropských)
programů mládeže a dětí. Podpora a
pomoc rozvoji občanského sektoru v
místě a širším regionu. Další aktivity

v oblasti cílových skupin děti a mládež.
Forma poskytování:

Ambulantní a terénní forma

Cílová skupina uživatelů:

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy,
osoby v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, osoby, které
vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy,
etnické menšiny, osoby ohrožené
závislostí nebo závislé na návykových
látkách
bez omezení věku

Věková struktura uživatelů:
Kapacita:
Dostupnost služby:
Provozní doba:

Ambulantní kapacita 45 klientů
terénní kapacita 1000 klientů
Českokrumlovsko
Každý den: dle rozpisu konkrétních
pracovišť
NZDM: 14.00-20.00 hod
Terénní program Streetwork
11.00-18.00 hod
Terénní program Viktorie
Každý čtvrtek 14.00-22.00
ICM Český Krumlov: Po-čt: 9.00-17.00
Pá: 9.00 -15.00

4.2 OBLAST PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ
DROGAMI NEBO NA DROGÁCH ZÁVISLÉ
Název poskytovatele:

CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A
MLÁDEŽI o.p.s. Streetwork pro města
Český Krumlov a Kaplice

Adresa zařízení:

Špičák 114, Český Krumlov 381 01

Kontaktní osoba:
Telefon:

Mgr. Daniel Jambrikovič (vedoucí
programu)
380 712 457, 736 634 126, 731 479 326

Webové stránky:

www.cpdm.cz,

E-mail:

e-mail: cpdm@icmck.cz,
kcentrum@icmck.cz
Kontaktní práce, informační servis,
sociální poradenství, výměnný program
zdravotnického
materiálu,
krizová
intervence,
doprovázení,
jednání
s institucemi, jednání s osobou blízkou,
pomoc v krizi, testování na přítomnost
HIV, VHC,VHB, Syfilis, případová práce,
přednášky,
besedy.
Služby
jsou
zaměřeny na uživatele návykových látek
v regionu Českokrumlovska.
Terénní a ambulantní forma

Poskytované služby:

Forma poskytování:
Cílová skupina uživatelů:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy,
osoby ohrožené závislostí nebo závislé
na návykových látkách, osoby, které
vedou rizikový způsob života nebo jsou

tímto způsobem života ohroženy
Věková struktura uživatelů:

bez omezení věku

Kapacita:

150 klientů za rok

Dostupnost služby:

Českokrumlovsko

Provozní doba:

Pondělí, úterý, středa: 11.00 – 18.00
čtvrtek 11.00 – 14.00
pátek 11.00 – 18.30

4.3 OBLAST PÉČE O OSOBY V AKUTNĚ
NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI
Název poskytovatele:

CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A
MLÁDEŽI o.p.s. sociální služba Viktorie
(CPDM o.p.s.)

Adresa zařízení:

Špičák 114, Český Krumlov 381 01

Kontaktní osoba:
Telefon:

Mgr. Daniel Jambrikovič (vedoucí
programu)
380 712 457, 736 634 126, 731 479 326

Webové stránky:

www.cpdm.cz

E-mail:

cpdm@icmck.cz, kcentrum@icmck.cz

Poskytované služby:

Kontaktní práce, informační servis,
sociální poradenství, výměnný program
zdravotnického
materiálu,
krizová
intervence,
doprovázení,
jednání
s institucemi, jednání s osobou blízkou,
pomoc v krizi, pomoc obětem obchodu
s lidmi, testování na přítomnost HIV,
VHC,VHB, Syfilis, případová práce,
přednášky,
besedy.
Služby
jsou
zaměřené na osoby poskytující placené
sexuální
služby
v regionu
Českokrumlovska a Kaplicka.
Terénní a ambulantní forma

Forma poskytování:
Cílová skupina uživatelů:

oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně
zneužívané
osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách

Věková struktura uživatelů:

osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
bez omezení věku

Kapacita:

90 klientů

Dostupnost služby:

Českokrumlovsko, trasa E-55

Provozní doba:

Čtvrtek 14:00-22:00

4.4 OBLAST PÉČE O LIDI SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Název poskytovatele:

CHARITA KAPLICE Tolerance Kaplice

Adresa zařízení:

Kontaktní osoba:

Charita Kaplice adresa: Náměstí 42, 382 41
Kaplice
Sociální rehabilitace: Pivovarská 210, 382 41
Kaplice
Bc. Zdeňka Palečková

Telefon:

731 604 507

Webové stránky:

http://www.charitakaplice.cz

E-mail:

zdenka.paleckova@charitakaplice.cz

Poskytované služby

Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice
rozvíjí schopnosti a dovednosti osob se
zdravotním postižením, které je připravují na
samostatný život tak, jak to nejlépe každý
z nich dovede, a umožní jim prosazovat
vlastní názory a myšlenky.
Ambulantní a terénní forma

Forma poskytování:

Cílová skupina uživatelů: osoby se zdravotním postižením – osoby a
mentálním postižením a s duševním
onemocněním 15 – 64 let
Kapacita:
ambulantní forma – 6 uživatelů v daný
okamžik terénní forma – 7 uživatelů denně
Provozní doba:
Ambulantní forma:
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7:30 – 14:30
středa 7:00 – 15:00
Terénní forma:
pondělí - pátek 7:30 – 16:00

Název poskytovatele:

Kontaktní osoba:

CHARITA KAPLICE
STD Kolbenka
Charita Kaplice adresa: Náměstí 42, 382 41
Kaplice
Sociální terapeutická dílna: Pivovarská 210,
382 41 Kaplice
Bc. Zdeňka Palečková

Telefon:

731 604 507

Webové stránky:

http://www.charitakaplice.cz

E-mail:

zdenka.paleckova@charitakaplice.cz

Poskytované služby

Sociálně terapeutická dílna Kolbenka
podporuje osoby se zdravotním postižením
při upevňování pracovních, sociálních a
motorických návyků a dovedností, a tím
posiluje jejich soběstačnost, která vede
k samostatnému životu v možném budoucím
zaměstnání a v běžném sociálním prostředí.
Ambulantní forma

Adresa zařízení:

Forma poskytování:

Cílová skupina uživatelů: osoby se zdravotním postižením – osoby a
mentálním postižením a s duševním
onemocněním 18 – 64 let
Kapacita:
ambulantní – 6 uživatelů v daný okamžik
Provozní doba:

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7:30 – 14:30
středa 7:00 - 15:00

4.5 OBLAST PÉČE O SENIORY
Název poskytovatele:

Adresa zařízení:
Kontaktní osoba:

CHARITA KAPLICE
Charitní pečovatelská služba Kaplice,
Velešín
NÁMĚSTÍ 42, KAPLICE, 382 41

Telefon:

Lucie Kreuzigerová, DiS.
Vedoucí/sociální pracovnice CHPS Kaplice
731 604 402

Webové stránky:

www.charitakaplice.cz

E-mail:

chps@charitakaplice.cz

Poskytované služby:

Pečovatelská
služba
je
určena
obyvatelům žijícím na území SO ORP
Kaplice, kteří z důvodu věku nebo
zdravotního znevýhodnění nezvládají péči
o svou vlastní osobu případně o svou
domácnost a potřebují při těchto
úkonech pomoc nebo podporu jiné osoby
(podpora a pomoc při obstarávání
nutných prací v domácnosti a zajišťování
dalších důležitých životních potřeb).
terénní

Forma poskytování:
Cílová skupina uživatelů:

Věková struktura uživatelů:

senioři a osoby s chronickým
onemocněním nebo zdravotním
postižením
Od 19 let věku

Kapacita:

100 uživatelů

Dostupnost služby:

Ve všední dny v určenou provozní dobu,
individuálně lze výjimečně dle aktuálních
potřeb uživatele sjednat službu i mimo

provozní dobu
Provozní doba:

Pondělí, středa, pátek 7:00 – 15:30
Úterý, čtvrtek
8:00 – 16:30

Název zařízení:
Adresa zařízení:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA KAPLICE
Dům s pečovatelskou službou
Novohradská 59, Kaplice

Kontaktní osoba:

Bc. Ivana Zelená

Telefon:

607 570 111

Webové stránky:

www.mestokaplice.cz

E-mail:

zelena@mestokaplice.cz

Poskytované služby:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu např. pomoc při oblékání a
svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
např. pomoc při úkonech osobní hygieny
- poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy např. dovážka oběda
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
např. běžné nákupy
zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím
např.
doprovázení dospělých k lékaři apod.
- fakultativní úkony např. doprava
vozidlem poskytovatele po Kaplici,
telefonování na žádost uživatele apod.

Forma poskytování:

terénní

Cílová skupina uživatelů:

Senioři, osoby se zdravotním postižením,
rodiny s dítětem (dětmi)
- do 4 let věku při narození 3 nebo více
dětí současně
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

Věková struktura
uživatelů:

Kapacita:

13 bytových jednotek

Dostupnost služby:

Kaplice

Provozní doba:

v pracovních dnech od 7:00 do 15:30

Název zařízení:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA KAPLICE
Dům chráněného bydlení Blansko

Adresa zařízení:

Blansko 66, Kaplice 382 41

Kontaktní osoba:

Bc. Ivana Zelená

Telefon:

607 570 111

Webové stránky:

www.mestokaplice.cz

E-mail:

zelena@mestokaplice.cz

Poskytované služby:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu např. pomoc při oblékání a
svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
např. pomoc při úkonech osobní hygieny

Forma poskytování:
Cílová skupina uživatelů:
Věková struktura
uživatelů:

- poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy např. dovážka oběda
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
např. běžné nákupy
zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím
např.
doprovázení dospělých k lékaři apod.
- fakultativní úkony např. doprava
vozidlem poskytovatele po Kaplici,
telefonování na žádost uživatele apod.
terénní
Senioři, osoby se zdravotním postižením,
rodiny s dítětem (dětmi)
- do 4 let věku při narození 3 nebo více
dětí současně
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

Kapacita:

18 bytových jednotek

Dostupnost služby:

Blansko

Provozní doba:

v pracovních dnech od 7:00 do 15:30

Název poskytovatele:

DOMOV PRO SENIORY KAPLICE

Adresa zařízení:

Míru 366, 382 41 Kaplice

Kontaktní osoba:

Mgr. Vladimíra Holczerová, ředitelka

Telefon:

602 193 210

Webové stránky:

www.domovkaplice.cz

E-mail:

reditel@domovkaplice.cz

Poskytované služby:

Domov pro seniory Kaplice je poskytuje
podporu a pomoc seniorům a osobám se
zdravotním postižením, kteří pro změny
zdravotního stavu nebo nemoci potřebují
komplexní péči, která jim nemůže být
zajištěna v jejich domácnosti za pomoci
rodiny, či terénních nebo ambulantních
sociálních
služeb. Přizpůsobujeme
poskytování sociální služby individuálním
potřebám a přáním uživatelů při
zachování
a
respektování
jejich
důstojnosti a základních lidských práv. Na
uživatele působíme aktivně, podporujeme
jejich dosavadní způsob života s udržením
či rozvíjením sociálních kontaktů, ať již s
jejich přirozeným sociálním prostředím
(rodinou), či místním společenstvím.
pobytová

Forma poskytování:
Cílová skupina uživatelů:

Senioři a osoby se zdravotním postižením
od 55 let věku
Věková struktura uživatelů: Od 55 let

Kapacita:

Dostupnost služby:

Domov pro senioryKaplice24 lůžek
Domov pro seniory Český Krumlov 28
lůžek
Českokrumlovsko a Kaplicko

Provozní doba:

nepřetržitá

4.6 OBLAST PÉČE O PŘÍSLUŠNÍKY NÁRODNOSTNÍCH A JINÝCH MENŠIN,
UPRCHLÍKY, CIZINCE
Název poskytovatele:

Kontaktní osoba:

Oblastní Řeckokatolická charita v
Českých Budějovicích
Náměstí 206, Kaplice
Kanovnická 10, České Budějovice
Mgr. Ruslan Zassiedko

Telefon:

776 642 186

E-mail:

charitacb@centrum.cz

Poskytované služby:

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi zahrnují výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti.
Dětem je určeno školní doučování,
příprava do školy, výuka českému
jazyku,
volnočasové
aktivity.
Rodičům
zase
výuka
PC
gramotnosti, přednášky na téma
výchovy dětí, orientace v české
společnosti. Společnou aktivitou
jsou exkurze, výlety za kulturními

Adresa zařízení:

památkami a na pozoruhodná
místa České republiky. Pracujeme
společně na tom, aby rodina byla
funkční,
vytvářela
pozitivní
hodnoty a poskytovala dětem
optimální výchovné prostředí.
Usilujeme o to, aby se rodiče
věnovali svým dětem, rozuměli
jejich potřebám a byli schopni na
ně reagovat. Aby rodina nebyla
uzavřena v cizinecké komunitě, ale
byla schopna komunikovat se svým
okolím.
Terénní služby jsou zaměřeny na
vyhledávání
a
předcházení
nepříznivé sociální situace, ve které
se uživatel se může ocitnout z
důvodu nedostatečné znalosti
jazyka, svých práv a povinností,
legislativy či neznalosti kulturních
zvyklostí společnosti, do které se
snaží integrovat. Cílové skupině je
poskytováno základní a odborné
poradenství, a to zejména v
oblastech pobytu, zaměstnání,
nostrifikace,
znalosti
zákonů,
orientace v českém prostředí.
Služba zahrnuje tyto základní
činnosti: základní a odborné
sociální
poradenství,
zprostředkování
kontaktu
se
společenským prostředím, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí.
Forma poskytování:

Ambulantní i terénní forma

Cílová skupina uživatelů:

Věková struktura uživatelů:

rodiny cizinců z třetích zemí, kteří v
ČR pobývají na základě
dlouhodobého nebo trvalého
pobytu a mluví rusky, ukrajinsky a
bělorusky
neomezena

Kapacita:

15 klientů/den

Dostupnost služby:

Zařízení se nachází v centru města
Kaplice.
1x týdně 14.00-20.00

Provozní doba:

5.0 Další instituce působící v návazných
službách na území SO ORP Kaplice
Název poskytovatele:
Adresa zařízení:

Kontaktní osoba:

Telefon:

KONÍČEK, občanské sdružení
Zooterapie, volnočasové aktivity
Pracoviště zooterapie: Skřidla 5, 382
32 Velešín
Kancelář: Na Zlaté stoce 14, 370 05
České Budějovice
Předsedkyně: Mgr. Martina
Barvínková
Zooterapie, volnočasové aktivity:
Mgr. Petra Křížová
Předsedkyně: 774 528 777, 386 321
471
Zooterapie, volnočasové aktivity:

774 529 779
Webové stránky:

htpp://www.konicekcb.webnode.cz

E-mail:

Konicekcb@seznam.cz

Poskytované služby:

Pracoviště Skřidla: zooterapie,
volnočasové a vzdělávací aktivity.
Pracoviště Č. Budějovice: sociální
služby.
Ambulantní. Vybrané služby mohou
dále probíhat terénně - v prostorech
organizací, které využívají danou
službu.
osoby s různým typem
znevýhodnění, senioři, veřejnost

Forma poskytování:

Cílová skupina uživatelů:
Věková struktura uživatelů:

děti, mladistvý, dospělí, senioři

Kapacita:

Kapacita je závislá na druhu
poskytované služby a počet
uživatelů je podle toho individuálně
přizpůsoben.
Služby jsou k dispozici v ranních a
odpoledních hodinách, na základě
individuální domluvy
Pondělí až pátek v individuálně
domluvených termínech

Dostupnost služby:

Provozní doba:

Popis činnosti
1) Zooterapie – terapie prostřednictvím zvířat.
V rámci zooterapie poskytujeme tyto formy: hiporehabilitace (terapie
prostřednictvím koní), farmingterapie (terapie prostřednictvím
hospodářských zvířat), canisterapie (terapie prostřednictvím psa),
ornitoterapie (terapie prostřednictvím papouška), terapie
prostřednictvím malých zvířat (morče, králíci). V rámci aktivit je možné
určité formy kombinovat.
2) Volnočasové aktivity – zájmové kroužky a prázdninové zájmové
aktivity pro děti od 5 do 15 let z oblasti chovu zvířat, jezdectví a přírody,
preventivní ježdění zdravých osob.
3) Vzdělávací aktivity – exkurze, přednášky a vzdělávací programy z
oblasti chovu zvířat, jezdectví.
4) Sociální služby – Odborné sociální poradenství, Sociální rehabilitace,
Sociálně aktivizační služba pro seniory a postižené občany.
Název poskytovatele:

Rodinné centrum Budíček, o. s.

Adresa zařízení:

Luční 552, 382 41 Kaplice

Kontaktní osoba:

Eliška Nováková

Telefon:

602 179 119

Webové stránky:

www.rcbudicek.estranky.cz

E-mail:

rcbudicek@centrum.cz

Poskytované služby:

Mateřské centrum, volnočasové aktivity
pro děti a dospělé, rodinné pobyty
s programem, výtvarné dílny, výlety
Děti, dospělí, rodina

Cílová skupina uživatelů:
Věková struktura
uživatelů:

0-99

Kapacita:

cca 20 osob/1 činnost

Dostupnost služby:

region Kaplicko

Provozní doba:

Mateřské centrum: st a pá 9:00 – 11:00
hod.
Ostatní činnosti dle programu

Název poskytovatele:

Domácí zdravotní péče Serafinová Klára

Adresa zařízení:

Fantova 25, Kaplice 382 41

Kontaktní osoba:

Serafinová Klára

Telefon:

608 961 966

E-mail:

serafinova.klara@seznam.cz

Poskytované služby

Forma poskytování:

Zdravotní odborná péče v domácím
prostředí klienta/pacienta pro oblast
Kaplice a Český Krumlov okolí 15 km
Návštěvní služba

Cílová skupina uživatelů:

Od narození až po seniory

Věková struktura
uživatelů:
Kapacita:

Převážně senioři

Dostupnost služby:

20 klientů denně Kaplice, 20 Český
Krumlov
24 hod denně 7 dní v týdnu

6.0 Vybraní poskytovatelé sociálních služeb
působící v Českém Krumlově a
v Českých Budějovicích
Název poskytovatele:
Adresa zařízení:

Středisko rané péče SPRP České
Budějovice
Kněžská 410/8, 370 01 České Budějovice

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Tušlová (vedoucí)

Telefon:

385 520 088

Webové stránky:

www.ranapece.cz

E-mail:

budejovice@ranapece.cz

Poskytované služby:

Raná péče je komplex služeb zaměřený na
pomoc rodinám dětí se zdravotním
postižením nebo s ohroženým vývojem od
narození do 7 let.
Cílem rané péče je předcházet postižení,
eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a
poskytnout rodině, dítěti i společnosti
předpoklady sociální integrace. Služby
rané péče jsou poskytovány od zjištění
rizika nebo postižení do přijetí dítěte
vzdělávací institucí tak, aby zvyšovaly
vývojovou úroveň dítěte v oblastech,
které jsou ohroženy faktory biologickými,
sociálními a psychologickými. Nabízíme
provázení a podporu rodičům v prvních
letech života dítěte s postižením,
psychologické, pedagogické a sociální

Forma poskytování:

poradenství,
posouzení
zrakového
vnímání dítěte, náměty na výběr
vhodných hraček a pomůcek a na úpravy
prostředí ke stimulaci vývoje, půjčování
hraček, pomůcek, literatury, videa, CD,
pomoc při výběru předškolního zařízení,
zpravodaj pro rodiče Rolnička. Služby je
poskytována převážně v přirozeném
prostředí dítěte tj. v rodině.
Terénní a ambulantní forma

Cílová skupina uživatelů:

osoby s kombinovaným postižením
(rodiny
s dětmi
s kombinovaným
postižením od narození nejvýše do 7 let),
osoby se zrakovým postižením (rodiny
s dětmi se zrakovým postižením od
narození nejvýše do 4 let)
Věková struktura uživatelů: 0 - 7 let
Kapacita:

70 klientů (počet smluv)

Dostupnost služby:

Jihočeský kraj

Provozní doba:

terénní formy: pondělí až pátek 7:00 –
19:00, ambulantní formy: pondělí až
pátek 8:00 – 16:00, v předem dohodnutém termínu,
setkávání rodin v dohodnutou sobotu
14:00 – 18:00

Název poskytovatele:

Kontaktní osoba:

Rovnost – komunitní centrum Romů,
o.p.s.
Hřbitovní 425, Horní Brána, 381 01
Český Krumlov
Ing. Dagmar Turnhöferová (vedoucí)

Telefon:

380 727 967, 602 433 628

Webové stránky:

www.kocero.cz

E-mail:

info@kocero.cz

Poskytované služby:

Účelem společnosti KoCeRo o.p.s. je
poskytování obecně prospěšných služeb
prostřednictvím
širokého
spektra
projektů, kterými chce předcházet
výskytu nežádoucího chování, pomáhat
při řešení obtížných životních situací,
umožnit smysluplné trávení volného
času a tím přispět k sociální a kulturní
spolupráci romského etnika a většinové
společnosti.
Ambulantní a terénní forma

Adresa zařízení:

Forma poskytování:
Cílová skupina uživatelů:

Věková struktura uživatelů:
Kapacita:
Dostupnost služby:
Provozní doba:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy,
etnické menšiny
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ambulantní formy 30 klientů (okamžik),
terénní formy 15 klientů (den)
Českokrumlovsko
Terénní forma
Pondělí
13.00 – 17.00

Ambulantní forma
Úterý
12.00 – 17.00
Středa
12.00 – 17.00
Čtvrtek
12.00 – 17.00
Terénní programy
Pondělí
9.00 – 17.00
Středa
8.00 – 15.00
Pátek
9.00 – 14.00
Škola nanečisto
pro předškoláky
Úterý
10.00 – 12.00
Čtvrtek
9.00 – 12.00
Pro prvňáčky
úterý
12.00 – 14.00
středa
12.00 – 14.00
čtvrtek
12.00 – 14.00

Název poskytovatele:

Domov pro matky s dětmi

Adresa zařízení:

anonymní

Kontaktní osoba:
Telefon:

Karel Lukáč (vedoucí), Lenka Zahradníková
(pracovnice v soc. službách)
380 711 472, 724 374 333, 606 635 249

Webové stránky:

obcan.ckrumlov.info/docs/cz/dmd.xml

E-mail:

dmd.ck@centrum.cz

Poskytované služby:

Sociální služba Domov pro matky s dětmi
Český Krumlov je určena pro těhotné ženy a
matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Služba je rovněž poskytována ženám a
matkám s dětmi, které se ocitly v krizové
situaci
či
jsou
ohroženy
sociálně
znevýhodněným prostředím nebo jednáním
jiných osob.

Forma poskytování:

pobytová forma

Cílová skupina
uživatelů:
Věková struktura
uživatelů:
Kapacita:

oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší,
osoby v krizi - matky s dětmi
0 – 64 let

Dostupnost služby:

Českokrumlovsko

Provozní doba:

Nepřetržitá

Název poskytovatele:

Dům na půl cesty

15 lůžek

Adresa zařízení:

Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov

Kontaktní osoba:
Telefon:

Karel Lukáč (vedoucí), Lenka Zahradníková
(pracovnice v soc. službách)
380 711 472, 724 374 333, 606 635 249

Webové stránky:

obcan.ckrumlov.info/docs/cz/dnpc.xml

E-mail:

dnpc@quick.cz

Poskytované služby:

Poskytnout na přechodnou dobu ubytování a
přátelskou podporu rozvoje schopností a
dovedností mladým dospělým, kteří se ocitli v
obtížné životní situaci, nedokážou ji vlastními
silami řešit a mají upřímnou snahu vstoupit
do běžného života a smysluplně v něm
působit. Sociální služba je poskytována v
souladu s par. 58 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách:
− zajištění dočasného ubytování
− zprostředkování zaměstnání nebo pomoci
při zaevidování na Úřadu práce
− pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a obstarávání osobních záležitostí
− sociální trénink, zaměřený na rozvoj
psychosociálních dovedností s cílem
postupného zapojování do samostatného
běžného života
Pobytová forma

Forma poskytování:
Cílová skupina
uživatelů:

Tato služba je určena mladým lidem ve věku
od 18 do 26 let odcházejícím ze zařízení
ústavní péče (prioritně z DD Horní Planá,
případně z ostatních ústavních zařízeních,

Věková struktura
uživatelů:
Kapacita:

mající trvalé bydliště v regionu Český
Krumlov) bez rodinného zázemí nebo s
rodinným zázemím patologickým v obtížné
životní situaci.
osoby do 26 let věku opouštějící školská
zařízení pro výkon ústavní péče
7 lůžek

Dostupnost služby:

Českokrumlovsko

Provozní doba:

Nepřetržitá

Název poskytovatele:

Kontaktní osoba:

Občanské sdružení Prevent
Jihočeský streetwork
Lannova tř. 63/41, 370 01 České
Budějovice
Bc. Kamil Podzimek – vedoucí zařízení

Telefon:

723 527 512

Webové stránky:

www.os-prevent.cz

E-mail:

street@os-prevent.cz

Poskytované služby:

Jihočeský
streetwork
Prevent
prostřednictvím terénní sociální práce
(tj. probíhá v přirozeném prostředí ulice, bary, squaty, byty…) usiluje o
snižování a omezování rizik spojených s

Adresa zařízení:

Forma poskytování:
Cílová skupina uživatelů:

užíváním nealkoholových drog v
populaci uživatelů drog a široké
veřejnosti v kraji.
Cíle služby jsou: 1) snižovat a eliminovat
negativní dopady spojené s užíváním
návykových látek (zdravotní a sociální
stabilizace klienta, snižování rizikového
chování u jednotlivých klientů, motivace
ke změně životního stylu) a 2) ochrana
veřejného zdraví (bezpečná likvidace
injekčního
materiálu,
zvyšovat
informovanost veřejnosti o obecné
prospěšnosti protidrogových služeb,
zejména terénních programů, snížení
výskytu infekčních chorob).
Klientům jsou nabízeny následující
služby: Výměna injekčního materiálu a
distribuce materiálu ke snižování
zdravotních
rizik,
Poradenství
a
zprostředkování testování na žloutenku
B, C a HIV, Informace o zařízeních
následné péče (infekční oddělení, Kcentra, detoxy, léčebny…), Sociální
práce a asistence, Zprostředkování další
odborné péče ( např. detoxu, léčby v
lůžkovém zařízení, drogová poradna Prevent atd.),
terénní

Věková struktura uživatelů:

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé
na návykových látkách
15 – 65 let

Kapacita:

Max. 7000 kontaktů á 10 minut

Dostupnost služby:

Jihočeský kraj

Provozní doba:

České Budějovice:
Pondělí, Úterý, Čtvrtek 11:00-19:00
Středa 13:00-18:00
Pátek 11:00 - 16:00

Název poskytovatele:

Rozkoš bez Rizika, o.s.

Adresa zařízení:

Webové stránky:

Poradenské a zdravotnické centrum
ROZKOŠ bez RIZIKA
Česká 20, České Budějovice 370 01
Mgr. et Bc. Hynoušová Olga - vedoucí
poradenského a zdravotnického centra
Telefon: 387 210 322 (PO – ST 10:00 –
16:00)
Mobil: 775 133 133
www.rozkosbezrizika.cz

E-mail:

hynousova@rozkosbezrizika.cz

Poskytované služby:

TERÉNNÍ PROGRAM – zaměřujeme se na
zmírnění rizik spojených s poskytováním
placených sexuálních služeb (zdravotních a
sociálních) především nabídkou vyšetření
na pohlavně přenosné infekce
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Poradenská činnost zaměřena na pomoc
při
řešení
osobních,
citových,
partnerských, rodinných, pracovních či
jiných problémů.
Terénní a ambulantní forma

Kontaktní osoba:
Telefon:

Forma poskytování:

Cílová skupina uživatelů:

Věková struktura
uživatelů:
Kapacita:

Dostupnost služby:
Provozní doba:

Oběti obchodu s lidmi, Osoby komerčně
zneužívané, Osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženi. Služby jsou poskytovány
pouze
ženám,
které
spadají
do
vyjmenovaných cílových skupin
Okruh dalších osob: mužský personál
pracující v prostituční scéně, zákazníci
sexuálních pracovnic, gay komunita a
veřejnost.
Dorost (16-18 let
Mladí dospělí (19-26let)
Dospělí (27-64let)
Terénní program (kontakt - 10min.
jednání): 4
Odborné sociální poradenství (intervence –
30min. jednání): 2
Jihočeský kraj
Poradenské a zdravotnické středisko:
ST 17:00-20:00 pro klientky
ÚT 16:00 – 18:00 anonymní testování na
protilátky HIV/AIDS pro širokou veřejnost

Název poskytovatele:
Adresa zařízení:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Webové stránky:
E-mail:
Poskytované služby:

FOKUS České Budějovice, o. s.
Sociálně terapeutické dílny
Bezdrevská 1118/1, České Budějovice
Nad Nemocnicí 424, Český Krumlov
Iva Černá
Pavla Ohnisková
777 798 325
774 496 935
www.fokus-cb.cz
std@fokus-cb.cz
ckrumlov@fokus-cb.cz
České Budějovice - Služba má pomoci
obnovit, rozvinout a posílit pracovní a
sociální
dovednosti
spojené
s
pravidelnou docházkou do zaměstnání,
usnadnit adaptaci uživatelů služby na
nároky spojené se zaměstnáním,
umožnit jim strukturování denní činnosti
a navazování mezilidských kontaktů. V
rámci služby nabízíme Program denních
aktivit, Ateliér Kočka (výrobu vitráží
technikou Tiffany) a Tvořivou dílnu
Nikolínu (mozaika, keramika, šití, aj.
rukodělné činnosti)
Český Krumlov - Služba má pomoci
obnovit, rozvinout a posílit pracovní a
sociální
dovednosti
spojené
s
pravidelnou docházkou do zaměstnání,
usnadnit adaptaci uživatelů služby na
nároky spojené se zaměstnáním,
umožnit jim strukturování denní činnosti
a navazování mezilidských kontaktů. V

Forma poskytování:

rámci služby nabízíme Program denních
aktivit (vycházky, vaření, rukodělné
činnosti).
Ambulantní forma

Cílová skupina uživatelů:

Osoby s duševním onemocněním

Věková struktura uživatelů:

Od 18ti let

Kapacita:

20 klientů denně

Dostupnost služby:

České Budějovice, Český Krumlov

Provozní doba:

Po, pá – 9:00 -12:00, út, st, čt – 9:0016:00

Název poskytovatele:

FOKUS České Budějovice, o. s.
Sociální rehabilitace
Bezdrevská 1118/1, České Budějovice
Nad Nemocnicí 424, Český Krumlov
Tomáš Trajer
Pavla Ohnisková
774 683 260
774 496 935
www.fokus-cb.cz

Adresa zařízení:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Webové stránky:
E-mail:

fokus@fokus-cb.cz
ckrumlov@fokus-cb.cz

Poskytované služby:

Služba zahrnuje sociální poradenství a
dále podporu a pomoc při využívání
běžných služeb a to ve formě tréninku
dovedností, asistence, podpory při
zvládání
činností,
doprovodu,
vyjednávání ve prospěch klienta.

Forma poskytování:

Pracovník je spojencem klienta při
zvládání života, průvodcem v systému
služeb, dávek, příspěvků, aj. Pro schůzky
s pracovníkem je možné využívat
prostory
sdružení
v
Českých
Budějovicích a ve středisku Český
Krumlov nebo na základě individuální
dohody je služba poskytována přímo v
místě bydliště. Součástí služby jsou další
programy: Program rozvoje (zaměřený
na rozvoj dovedností spojených
s nástupem do práce), Tréninkový
program – bydlení (zaměřený na rozvoj
dovedností spojených se samostatným
bydlením),
vícedenní
rehabilitační
pobyty pro klienty služeb.
Ambulantní a terénní forma

Cílová skupina uživatelů:

Osoby s duševním onemocněním

Věková struktura uživatelů:

Od 18ti let

Kapacita:

20 klientů denně

Dostupnost služby:

Ambulantní České Budějovice, Český
Krumlov
Terénní v dojezdové vzdálenosti 1
hodina od Českých Budějovic, Českého
Krumlova
Po, pá – 9:00 -12:00, út, st, čt – 9:0016:00, mimo tuto dobu na základě
individuální dohody

Provozní doba:

Název poskytovatele:

Adresa zařízení:
Kontaktní osoba:

Česká maltézská pomoc Suverénního
řádu Maltézských rytířů, pod
patronátem Velkopřevorství českého,
středisko České Budějovice, obecně
prospěšná společnost
Na Sadech 19, České Budějovice 370 01

Telefon:

Bc. Jan Rada-ředitel; tel: 608969730;
e-mail: rada@cmpcb.cz
Šárka Radová; tel: 602469466
387 312 898

Webové stránky:

www.cmpcb.cz

E-mail:

cmpcb@cmpcb.cz

Poskytované služby:

Forma poskytování:

Průvodcovské a předčitatelské služby
Česká maltézská pomoc o. p. s. České
Budějovice poskytuje, sociální službu dle
zákona o sociálních službách (č.
108/2006
Sb.),
Průvodcovské
a
předčitatelské služby. Tyto služby jsou
dále rozděleny na dvě činnosti:
- zprostředkovávání kontaktu se
společenským prostředím (doprovození
dětí, mládeže a ostatních osob s
postižením do speciálních škol a zařízení
v
Českých
Budějovicích),
- pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Terénní forma

Cílová skupina uživatelů:

Osoby se zdravotním postižením, senioři

Věková struktura uživatelů:

0-99

Kapacita:

48 osob okamžitá

Dostupnost služby:

Jihočeský kraj

Provozní doba:

Po-pa 7:00-16:00

Název poskytovatele:

Domov důchodců Horní Planá

Adresa zařízení:

Komenského 6, 382 26 Horní Planá

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Renata Březinová (vedoucí)

Telefon:

380 738 115, 606 810 023

Webové stránky:

www.ddhplana.cz

E-mail:

brezinova@ddhplana.cz

Poskytované služby:

Domov též nabízí péči osobám, které
ještě nedosáhly věku rozhodného pro
přiznání starobního důchodu, ale
z důvodu snížené soběstačnosti jejich
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Dolní věková hranice pro
přijetí do našeho Domova je 50 let věku.
Domov dále poskytuje tyto základní
činnosti:
poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy,
pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
zprostředkování kontaktu se

Forma poskytování:

společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Dále poskytujeme v souladu s ust. § 36
zákona ošetřovatelskou péči a v souladu
s ust. § 37 odst. 2 zákona základní
sociální poradenství.
Pobytová forma

Cílová skupina uživatelů:

senioři, osoby se zdravotním postižením

Věková struktura uživatelů:

od 50 let

Kapacita:

110 lůžek

Dostupnost služby:

Jihočeský kraj

Provozní doba:

Nepřetržitá

Název poskytovatele:

Kontaktní osoba:

Informační centrum občanského sektoru
Český Krumlov, o. s.
Urbinská 184, Domoradice, 381 01 Český
Krumlov
Mgr. Ingrid Jílková

Telefon:

774 13 76 76

Webové stránky:

http://www.css.krumlov.cz
http://www.icos.krumlov.cz
css@krumlov.cz,jilkova@latran.cz,
icos@krumlov.cz
Centrum sociálních služeb Český Krumlov
(dále jen CSS) jako projektové pracoviště

Adresa zařízení:

E-mail:
Poskytované služby:

Forma poskytování:

Informačního centra občanského sektoru
Český Krumlov, o.s. poskytuje v rámci
sociálních služeb bezplatné právní
poradenství a službu osobní asistence pro
osoby se zdravotním postižením a seniory.
Dále CSS provozuje dobrovolnické
centrum, realizuje specializovaný probační
program pro mladistvé pachatele. CSS
provozuje dále Rodinné centrum Krumlík.
Kromě vlastních sociálních služeb
zaměřuje CSS svou činnost i na oblast
vzdělávání, tvorbu partnerských projektů,
na podporu komunitního dialogu a
strategické plánování rozvoje služeb.
Posláním služby osobní asistence je
pomáhat uživateli při činnostech, které
nemůže vykonávat samostatně, rozvíjet
jeho schopnosti a samostatnost a umožnit
mu tak naplnit jeho životní potřeby a tím
žít plnohodnotným způsobem života v
přirozeném prostředí. Služba je
poskytována všude tam, kde je to potřeba,
tedy ve školkách, školách a ostatních
zařízeních, v domácnosti, zaměstnání a
dalších místech na základě konkrétních
potřeb klienta.
Terénní forma

Cílová skupina uživatelů:

Osoby se zdravotním postižením, senioři

Věková struktura
uživatelů:

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), mladší senioři
(65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).

Kapacita:

25 osob /rok

Dostupnost služby:

Region Českokrumlovska a Kaplicka

Provozní doba:

Pracovní dny od 7:00 do 19:00

Název poskytovatele:
Adresa zařízení:

Kontaktní osoba:
Telefon:
Webové stránky:
E-mail:
Poskytované služby) 1)

Centrum na podporu integrace cizinců MV
pro Jihočeský kraj
Kněžskodvorská 2296
370 04 České Budějovice
zadní trakt České spořitelny, rovnoběžná s
ulicí Pražskou, 1. NP
Mgr. Petra Šimková
725 339 386
387 202 508
www.integracnicentra.cz/JihoceskyKraj
psimkova@suz.cz
icceskebudejovice@suz.cz
Sociální poradenství- poradíme a
pomůžeme Vám zejména v oblastech:
− náležitostí pro pobyt
− sociální pomoci a dávek
− zdravotní péče a zdravotního pojištění
− bydlení
− pracovního trhu
− vzdělávání a školství
− řešení životních událostí
− vyplnění různých formulářů, doprovod
na úřad
Právní poradenství- v určených hodinách je
v každém Centru přítomen právník, se

Forma poskytování:
Cílová skupina uživatelů:

Věková struktura
uživatelů:
Kapacita:

kterým můžete konzultovat zejména:
− pobytovou a vízovou problematiku
− pracovně – právní vztahy
− rodinnou problematiku
− problémy dluhů a exekucí
Kurzy českého jazyka- bezplatné
− základní
− intenzivní
Sociokulturní kurzy- získáte základní
informace o České republice
− zejména o sociálním, zdravotním a
vzdělávacím systému
− naučíme Vás lépe komunikovat s úřady
a zaměstnavateli
Internetové pracoviště a knihovnamožnost využití bezplatného přístupu k
internetu, v knihovně jsou k dispozici také
noviny a časopisy v anglickém,
francouzském, ruském, ukrajinském,
vietnamském a čínském jazyce
Vzdělávací akce - organizujeme a
zajišťujeme přednáškové i vzdělávací akce,
určené zejména pro děti a dospívající
mládež, v některých případech také pro
širokou nebo odbornou veřejnost.
Ambulantní a terénní forma
Cizinci, kteří mají platný trvalý nebo
dlouhodobý pobyt nebo pocházejí z
nečlenských zemí EU (tzv. „třetí země“)
Neomezena.
V současné době přijímáme nové klienty.

Dostupnost služby:

České Budějovice

Provozní doba:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

12:00 19:00
není otevřeno pro veřejnost
12:00 19:00
8:00 12:00
8:00 12:00

7.0 Seznam poskytovatelů souvisejících
Kaplice, Velešín a Český Krumlov

služeb

Ambulance klinické psychologie
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených děti v ČR, o.s. – Klub
Český Krumlov
Azylové bydlení pro občany v dočasné bytové tísni MěÚ Český Krumlov
Církev bratrská
Český červený kříž, oblastní spolek Český Krumlov
Český červený kříž - Ošacovací středisko - specializované pracoviště
Dětská psychiatrie
Dobrovolnické centrum Český Krumlov (pracoviště ICOS Český Krumlov
a Centra sociálních služeb)
Farní charita Velešín
Informační centrum pro seniory Český Krumlov (pracoviště
Dobrovolnického centra ICOS Český Krumlov a Centra sociálních
služeb)
Městská policie Kaplice
Městská policie Velešín
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Okresní správa sociálního zabezpečení Český Krumlov
Ordinace klinické psychologie
Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice, pracoviště
Český Krumlov
Probační a mediační služba ČR
Psychiatrická ambulance
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Sdružení Spirála, o.s.
SONS ČR (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky) – oblastní odbočka Český Krumlov

