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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb
na území správního obvodu ORP Milevsko. První katalog sociálních služeb byl pro
milevský region zpracován v roce 2005, další vyšly v letech 2008 a 2012.
V roce 2019 byl v rámci projektu „Pokračování komunitního plánování sociálních
služeb ORP Milevsko“ připraven tento aktuální přehled. Na začátku jsou obecné
informace o sociálních službách. Za nimi jsou uvedeny telefonní kontakty,
důležité zejména pro lidi v krizových situacích. Hlavní částí katalogu jsou informace o sociálních službách, které jsou dostupné na území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Milevsko. Na konci najdete údaje o doprovodných službách
a úřadech.
Věřím, že nový katalog Vám bude užitečnou pomůckou při řešení některých
životních situací.
Ing. Ivan Radosta, starosta města Milevska
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Charakteristika sociálních služeb
dle zákona o sociálních službách
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.2007, přinesl zásadní změny do oblasti sociálních služeb. Změny spočívají jak v pojetí samotných sociálních služeb, jejich forem, druhů a podmínek poskytování, tak i v přístupu
k finančnímu zajištění osob, které pomoc v nepříznivé sociální situaci potřebují.
Sociální služby představují činnost napomáhající osobám řešit nepříznivou sociální
situaci, do které se dostaly z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, důsledkem
krizové sociální situace. Rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost,
musí působit na osoby aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo
nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci, a musí zabraňovat jejich sociálnímu
vyloučení.
Formy poskytování sociálních služeb
Zákon o sociálních službách rozlišuje tři formy, ve kterých mohou být sociální
služby poskytovány, a to služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytovými
službami se rozumějí služby spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb.
Ambulantními sociálními službami se rozumějí takové druhy služeb, za kterými
osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb,
jejich součástí však není ubytování. Terénní sociální služby jsou poskytovány
v přirozeném sociálním prostředí osob, například v domácnostech nebo v místech,
kde osoby pracují nebo se vzdělávají.
Zařízení sociálních služeb
Sociální služby jsou poskytovány zejména v těchto zařízeních sociálních služeb:
centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, 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, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně-rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, intervenční centra.
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb
Obsah každého druhu sociální služby uvedeného v zákoně je vymezen souborem
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, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů a další.
Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby
sociální prevence.
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SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení
jejich nepříznivé sociální situace a je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. 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
a zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu
se společností.
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí
a zacházení.
Mezi služby sociální péče patří:  osobní asistence
 pečovatelská služba
 tísňová péče
 průvodcovské a předčitatelské služby
 podpora samostatného bydlení
 odlehčovací služby
 centra denních služeb
 denní stacionáře
 týdenní stacionáře
 domovy pro osoby se zdravotním postižením
 domovy pro seniory
 domovy se zvláštním režimem
 chráněné bydlení
 sociální služby poskytované ve zdravotnických
 zařízeních ustavní péče
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které
jsou tímto ohroženy z důvodu 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 oprávněných zájmů trestnou činností
jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů.
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Služby sociální prevence jsou:

 raná péče
 telefonická krizová pomoc
 tlumočnické služby
 azylové domy
 domy na půl cesty
 kontaktní centra
 krizová pomoc
 intervenční centra
 nízkoprahová denní centra
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 noclehárny
 služby následné péče
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
 se zdravotním postižením
 sociálně terapeutické dílny
 terapeutické komunity
 terénní programy
 sociální rehabilitace

Úhrada nákladů za sociální služby
Sociální služby se osobám poskytují bez úhrady nákladů nebo za částečnou nebo
plnou úhradu nákladů. Mezi sociální služby poskytované bez úhrady patří:
 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
 sociální služby v kontaktních centrech a níz koprahových zařízeních pro děti a mládež



 služby sociálně terapeutických dílen
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Důležitá telefonní čísla
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Policie ..........................................................................................
Hasiči ...........................................................................................
Záchranka ...................................................................................
Jednotné evropské číslo tísňového volání .................................

158
150
155
112

Anonymní AT linka (alkoholicko – toxická) ...............................

724 307 775

Linka bezpečí ...............................................................................

116 111

Linka důvěry Arkáda ....................................................................

382 222 300

Linka důvěry – Dětské krizové centrum ......................................

241 484 149

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
(Bílý kruh bezpečí) .......................................................................

116 006

Linka právní pomoci ....................................................................

777 800 002

Linka pro ženy a dívky .................................................................

603 210 999

Linka seniorů ................................................................................

800 200 007

Národní linka pomoci AIDS ........................................................

800 144 444

Rodičovská linka ..........................................................................

606 021 021

Senior telefon – telefonická krizová pomoc .................................

800 157 157

SOS linka La Strada (obchod s lidmi, vykořisťování) .................

800 077 777

SOS linka ROSA (oběti domácího násilí) ....................................

602 246 102

POSKYTOVATELÉ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
dle zákona 108/2006 Sb.

APLA Jižní Čechy, z. ú.
Adresa: Farského 887/17, 390 02 Tábor
Telefon: 608 666 168
E-mail: info@aplajc.cz
Internetové stránky: www.aplajc.cz
Poskytované sociální služby: raná péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením, odlehčovací služby
Forma poskytování: terénní, ambulantní
Cílová skupina:

rodiny s dětmi do 7 let věku s poruchami autistického spektra
(PAS), osoby s poruchami autistického spektra do 64 let věku

Služba RANÁ PÉČE (pro rodiny s dětmi s PAS) provází rodinu v náročném období, kdy je u jejich dítěte podezření na některou z poruch autistického spektra,
nebo kdy je dítěti diagnóza stanovena. Podporuje rodiče a předává jim metody práce
s dítětem s autismem. Nejčastěji se u dítěte rozvíjí komunikace, sociální chování,
hra a jeho spolupráce s dospělým. K podpoře rodičovských kompetencí se využívá metoda „Videotrénink interakcí“. Služba je poskytována terénní formou i formou
ambulantní, a to na pracovišti v Táboře a v Českých Budějovicích. Je poskytována
dle potřeb uživatelů a po předchozí telefonické dohodě.
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY určené pro osoby s autismem a mentálním postižením a jejich rodiny navazují na ranou péči. V rámci služby jsou nabízeny
konzultace člověku s autismem nebo jeho pečujícímu. Pokud je zapotřebí posilovat
určitou dovednost nebo ji naučit, jsou nabízeny individuální nácviky, při kterých se
klient s pracovníkem dovednost naučí a skupinové nácviky, při kterých si upevní
dovednost s vrstevníky. Nedílnou součástí služby je podpora pečujícího okolí, práce
s celou rodinou, se sourozenci.
Sociálně aktivizační služba pro lidi s Aspergerovým syndromem se zaměřuje
především na řešení jejich obtíží a podporu v oblasti sociálních dovedností, a to jak
individuální, tak skupinovou formou. Často se zaměřuje na individuální práci a na
řešení dalších obtíží, které diagnózu Aspergerova syndromu doprovází, jako jsou
úzkosti, depresivní uvažování, potíže se zvládáním svých emocí. Nedílnou součástí
je spolupráce s rodinou.
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Cílem ODLEHČOVACÍ SLUŽBY je nabídnout rodinám s dětmi s PAS možnost
odpočinku od náročné péče o své děti a poskytnout jim volný čas, kdy si mohou
zařídit své záležitosti, odjet na dovolenou, věnovat se zdravému sourozenci nebo
prostě jenom vyzkoušet, jak se jejich dítě bude chovat v cizím prostředí a jak odloučení zvládnou obě strany.
Provozní doba:
jeden až dva víkendy v měsíci,
od pátku 17.00 hodin do neděle 17.00 hodin
Kde:

pronajaté prostory DPN Opařany (samostatné patro),
kapacita je 6 lůžek

Cílová skupina:

děti a mládež ve věku od 3 do 30 let s PAS
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Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú.
Adresa: Náměstí E. Beneše 123, 399 01 Milevsko
Telefon: 382 521 300
E-mail: milevsko@arkada-pisek.cz
Internetové stránky: www.arkadacentrum.cz
Poskytované sociální služby: krizová pomoc
terénní programy
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílové skupiny:

osoby v krizových situacích (od 11 let), uživatelé nelegálních
návykových látek, skrytá populace uživatelů drog, problémoví
uživatelé návykových látek (od experimentujících osob až po závislé),
cílovou skupinou jsou i blízké osoby uživatelů nelegálních
návykových látek (rodiče, sourozenci, partneři atd.)

Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú. v rámci KRIZOVÉ POMOCI
zajišťuje krizovou intervenci, psychologické a sociální poradenství, pomoc obětem
násilných činů (domácí násilí a šikana), poradenství s přesahem do sociálně právní
problematiky, zprostředkování kontaktu na další specializovaná pracoviště. Pomáhá lidem, kteří nevidí východisko ze svojí složité životní situace. Její příčinou
mohou být například vážné partnerské nebo rodinné neshody, ztráta zaměstnání,
problémy s dluhy a exekucemi. Služba je v Krizovém centru v Milevsku dostupná
1 den v týdnu.
TERÉNNÍ PROGRAM je určen pro „skryté“ skupiny uživatelů drog a na území
správního obvodu ORP Milevsko je dostupný 1 den v týdnu. Smyslem terénní práce
je přímá intervence v terénu, kdy je důraz kladen především na snižování zdravotních a sociálních rizik souvisejících s užíváním drog. Smyslem je také poskytování
dostupných informací týkajících se prevence infekčních onemocnění a jiných závažných zdravotních komplikací či trestně právního chování. To vše s cílem působit na
změnu chování klienta, klienta k této změně motivovat a tuto změnu udržet. Posláním
terénního programu je zabezpečit nižší rizikovost chování u uživatelů drog a zároveň tím chránit veřejnost a klienty samotné, stabilizovat zdravotní a sociální situaci
jednotlivých uživatelů drog a zvýšit informovanost klientů a veřejnosti o rizikovosti
užívání drog.
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Arpida, centrum pro rehabilitaci osob
se zdravotním postižením, z. ú.
Adresa: U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice
Telefon: 385 777 011
E-mail: info@arpida.cz
Internetové stránky: www.arpida.cz
Poskytovaná sociální služba: raná péče
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina:

děti ve věku 0-7 let s tělesným nebo kombinovaným postižením
nebo s ohroženým vývojem a jejich rodiny

Služba je zaměřena na podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho individuální specifické potřeby a usiluje o zlepšení kvality života dítěte a jeho rodiny. Cílem rané intervence je podpora a podněcování senzoricko-motorického, emocionálního, sociálního
a intelektuálního vývoje dítěte tak, aby se mohlo co možná nejsamostatněji aktivně
zapojit do života společnosti.

13

Diecézní charita České Budějovice
Adresa: Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice 1
Adresa detašovaného pracoviště: Dobrovského 705, 390 02 Tábor
Telefon: 386 323 016, 603 281 300 (České Budějovice), 731 619 842 (Tábor)
E-mail: ic@dchcb.charita.cz, ictabor@dchcb.charita.cz
Internetové stránky: www.dchcb.cz
Poskytovaná sociální služba: intervenční centrum
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: osoby od 16 let, které potřebují radu či pomoc v oblasti domácího
násilí a následného pronásledování

Intervenční centrum usiluje o život bez násilí. Posláním je zajistit bezpečí
a pomoci řešit krizové situace spojené s domácím násilím.
Intervenční centrum poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím
v rámci celého Jihočeského kraje, stejně jako lidem z okolí ohrožené osoby, kteří se
chtějí poradit o možnostech řešení situace. Činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora,
provázení). Služba je poskytována bezplatně, nabízí možnost využít ji anonymně,
samozřejmostí je mlčenlivost.
Intervenční centrum poskytuje sociální a sociálně právní poradenství, krizovou
intervenci, sestavení bezpečnostního plánu, pomoc při sepsání právních podání,
podpůrnou sociálně terapeutickou činnost – individuální i skupinovou, doprovod
k lékaři, na úřady, k soudu či na jednání s dalšími institucemi, zprostředkovává
další služby. Službu poskytuje ambulantní i terénní formou, pracovníci přijedou kamkoliv na území Jihočeského kraje.
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Domácí hospic Athelas – středisko Husitské
diakonie
Adresa: Za Krejcárkem 150, 399 01 Milevsko
Karla Čapka 589, 397 01 Písek
Telefon: Milevsko – 774 209 515, Písek – 774 858 487
E-mail: kontakt@hospic-pisek.cz
Internetové stránky: www.hospic-pisek.cz
Poskytované sociální služby: odlehčovací služby
sociální poradenství odborné
Forma poskytování: terénní
Cílové skupiny:

senioři a osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi (od 18 let
věku), nevyléčitelně nemocné osoby, pečující osoby

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY jsou poskytovány terénní formou rodinám, které
v domácím prostředí pečují o své blízké (seniory, osoby s vážným onemocněním
nebo zdravotním postižením). Cílem je, aby i lidé, kteří jsou závislí na péči druhé
osoby, mohli zůstat doma a žít v důvěrně známém prostředí. Díky odlehčovací službě získají pečující volný čas, který mohou využít dle svých potřeb s cílem umožnit
pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zaměřená zejména na rodiny klientů,
kteří jsou v terminálním stádiu onkologického onemocnění a je poskytována každý
všední den od 9.00 – 15.00 hodin.
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ je poskytováno terénní formou. Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie poskytuje poradenství osobám, které jsou v krizi z důvodu dlouhodobého nebo terminálního onemocnění, blízkosti
smrti, náročné péče o blízké v domácím prostředí, vyčerpání nebo fáze truchlení a
vyrovnávají se se ztrátou a zármutkem. Služba je poskytována po předchozí domluvě
v přirozeném prostředí uživatele. Terénní poradnu je možné využívat každou středu
od 11.00 do 14.00 hodin.
Mobilní hospicová péče pomáhá pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo
konečné fázi onemocnění (v tzv. terminálním stádiu onemocnění) a jejich blízkým.
Hospicová péče umožňuje pacientům zůstat v domácím prostředí a v kruhu své rodiny a přátel důstojně prožít poslední etapu života a je pro pacienty poskytována 7 dní
v týdnu, 24 hodin denně. Službu zajišťuje odborný multidisciplinární tým ve složení lékař, zdravotní sestry, sociální pracovnice, ošetřovatelky, případně psychoterapeut a duchovní (dle přání pacienta). Služba je dostupná do vzdálenosti 30 km
od Písku (ve výjimečných případech větší).
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V milevském regionu je dále poskytována terénní a ambulantní služba, která mobilní hospicovou péči rozšiřuje. V budově milevské polikliniky funguje poradna,
jejíž otevírací doba je: pondělí 8.00 – 12.00, úterý 11.00 – 15.00, čtvrtek 8.00 – 12.00.
Středa je vyhrazena pro terénní poradenství, v případě potřeby lze telefonicky s pracovnicí domluvit jiný čas poskytnutí služby. Ambulantní služba nabízí podporu rodinným příslušníkům nevyléčitelně nemocných dle dostupných možností a zápůjčku
kompenzačních pomůcek.
Součástí pomoci jsou také workshopy (2x ročně – zaměřeno na odborné předvedení kompenzačních pomůcek, techniky péče apod.) a setkávání podpůrné skupiny
pečujících (každý měsíc mimo prázdnin).
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Domácí hospic Jordán, o. p. s.
Adresa: Bydlinského 2964, 390 02 Tábor
Telefon: 725 414 931, 722 012 898
E-mail: kontakt@hospicjordan.cz
Internetové stránky: www.hospicjordan.cz
Poskytované sociální služby: odlehčovací služby
sociální poradenství odborné
Forma poskytování: terénní, ambulantní
Cílová skupina: osoby v krizi

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY jsou poskytovány terénní formou rodinám, které
v domácím prostředí pečují o své blízké (seniory, osoby s vážným onemocněním
nebo zdravotním postižením). Cílem je, aby i lidé, kteří jsou závislí na péči druhé
osoby, mohli zůstat doma a žít v důvěrně známém prostředí. Díky odlehčovací službě
získají pečující volný čas, který mohou využít dle svých potřeb. Služba je zaměřená
zejména na onkologicky nemocné a geriatricky křehké seniory.
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ poskytuje podporu, pomoc a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění a v době po úmrtí někoho blízkého. Služba je poskytována po předchozí domluvě v poradně nebo
v přirozeném prostředí uživatele v provozní době služby. Služba zahrnuje konzultace s prvky krizové intervence, pomoc zorientovat se v oblasti domácí hospicové
péče a dalších služeb, dávek pro OZP a možností domácího pečování, pomoc adaptovat se na život s vážnou nemocí (u nemocného i rodiny), podporu a doprovázení
v období zármutku, poradenství v úředních záležitostech spojených s úmrtím.
DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE je doprovodná služba, která poskytuje specializovanou mobilní paliativní péči nevyléčitelně nemocným v terminálním stadiu života
a jejich blízkým, kteří o ně pečují. K dispozici je mezioborový tým (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psychoterapeut, psychiatr a duchovní), který pečuje
o nemocné a podporuje pečující rodiny.
Služby jsou poskytovány v Táboře a okolí, v dojezdové vzdálenosti do 25 km od
Tábora.
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Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zběšičky
Adresa: Zběšičky 23, 398 43 Bernartice u Milevska
Telefon: 382 734 010, 603 254 072
E-mail: pechacek@domovzbesicky.cz
Internetové stránky: www.domovzbesicky.cz
Poskytovaná sociální služba: domovy pro osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování: pobytová
Cílová skupina: osoby s mentálním, kombinovaným postižením ve věku od 5 let

Službu zajišťuje Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, jehož
zřizovatelem je Jihočeský kraj. Celoroční pobytová služba je poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba zahrnuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při hygieně, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
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Farní charita Milevsko
Adresa: U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko
Telefon: 775 028 636
E-mail: reditel@milevsko.charita.cz
Internetové stránky: www.fchm.cz
Poskytované sociální služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
pečovatelská služba
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílové skupiny:

děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy (věk 6 – 26
let), děti vedoucí rizikový způsob života, rodiny s dětmi do 18 let
věku, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním
postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ sv. Františka z Assisi
(klub Fanouš) nabízí dětem a mládeži alternativu života na ulici, zajišťuje pestré možnosti volnočasových aktivit. Cílem sociální služby je zlepšování kvality života cílové skupiny dětí a mládeže (6 – 26 let), snížení působení sociálně negativních vlivů,
poskytnutí bezpečného prostoru a nastavení dobrých vzorců chování.
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA Rozárka je určena rodinám s dětmi, které
se dostaly do nepříznivé životní situace. Služba je poskytována bezplatně v přirozeném prostředí rodiny nebo ambulantně. Služba podporuje rodiny s dítětem (dětmi),
u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další
rizika ohrožení jeho vývoje.
Terénní PEČOVATELKSÁ SLUŽBA je určena všem osobám (bez omezení věku)
se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech a při plnění základních potřeb, a to z důvodu věku, akutního či chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Místem poskytování služby je domácí prostředí uživatele a místo jeho
pohybu (při cestě k lékaři, na úřady, veřejné instituce atd.) na území města Milevska
a jeho okolí. Služba může být i dočasná – např. v době rekonvalescence po operaci,
v době, kdy se partner či rodina nemohou postarat (dovolená) atd. Hlavním cílem
služby je udržet, případně zlepšit dosavadní způsob života uživatelů a podporovat
je v zachování přirozené soběstačnosti. Služba funguje sedm dnů v týdnu, včetně
svátků, od 6 do 20 hodin.
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Farní charita Veselíčko
Adresa: Veselíčko 22, 398 42 Veselíčko
Telefon: 382 589 108, 606 588 729
E-mail: dmdvesel@sendme.cz
Internetové stránky: www.veselicko.charita.cz
Poskytovaná sociální služba: azylové domy
Forma poskytování: pobytová
Cílové skupiny:

děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy,
oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby bez přístřeší,
osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi

Služba je poskytována v Domově sv. Alžběty pro matku a dítě. Domov zajišťuje
ubytování na přechodnou dobu (6 měsíců, s možností prodloužení, řešeno individuálně), poradenství v sociálně – právní oblasti (pomoc při vyřizování sociálních dávek,
soudních jednáních, atd.), pomoc při hledání ubytování a zaměstnání, osobní asistenci
při jednání s úřady, soudy, lékaři, školami, zprostředkování kontaktů na navazující
odborníky (dětský lékař, lékař pro dospělé, psycholog, atd.), poradenství a pomoc
v péči o dítě a vedení domácnosti, individuální poradenství, rozvoj tvořivých dovedností, pomoc a přípravu pro plnění školních povinností.
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FOKUS – Písek, z. ú.
Adresa: Kollárova 485, 397 01 Písek
Telefon: 382 224 297, 774 483 769
E-mail: info@fokus-pisek.cz
Internetové stránky: www.fokus-pisek.cz
Poskytovaná sociální služba: sociální rehabilitace
Forma poskytování: terénní
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním nad 18 let

Služba pomáhá při překonávání problémů spojených s nemocí osobám s duševním
onemocněním. Je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí uživatele, na
základě jeho potřeb. Cílem terénní sociální rehabilitace je vyhledávat lidi s duševním
onemocněním, posilovat jejich samostatnost a podporovat je při zvládání běžných
životních situací. Služba je poskytována individuálně, její intenzita se přizpůsobuje
potřebám jednotlivých klientů. Může jít o krátkodobou pomoc v krizi nebo o dlouhodobou podporu.
Služba je poskytována po předchozím objednání v pracovní dny pondělí až čtvrtek
od 8.00 do 16.00 hodin a v pátek od 8.00 do 15.00 hodin.
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I MY, o. p. s.
Adresa: Tř. Dr. E. Beneše 286/5, 392 01 Soběslav
Telefon: 775 104 920
E-mail: rana.pece@imypomahame.cz
Internetové stránky: www. imypomahame.cz
Poskytovaná sociální služba: raná péče
Forma poskytování: terénní
Cílové skupiny:

rodiny dětí s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením
a rodiny dětí s opožděným a ohroženým vývojem, děti s poruchou
autistického spektra

Služba raná péče poskytuje pomoc a podporu rodinám dětí s mentálním, tělesným
a kombinovaným postižením nebo dětí s opožděným a ohroženým vývojem od narození do sedmi let. Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách uživatelů. Jsou poskytovány tyto služby: informování, aktivní naslouchání, provázení rodin
od narození a v prvních letech života dítěte, psychologické, pedagogické a sociální
poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů rodičů a jejich dětí, poradenství
v oblasti výchovy dítěte, komunikace a interakce s ním, podpora psychomotorického
vývoje dítěte, půjčování hraček a pomůcek, pomoc při výběru předškolního a školního zařízení, setkávání rodin.
Forma poskytovaných služeb: konzultace v domácím prostředí, skupinová setkání
rodičů, semináře, přednášky, víkendové pobyty.
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Krizové centrum pro děti a rodinu
v Jihočeském kraji, z. ú.
Adresa: Jiráskovo nábř. 1549/10, 370 04 České Budějovice 4
Telefon: 776 763 176
E-mail: pomoc@ditevkrizi.cz
Internetové stránky: www.ditevkrizi.cz
Poskytovaná sociální služba: krizová pomoc
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílové skupiny:

osoby v krizi, děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti,
rodiny s dítětem/dětmi

Služba poskytuje pomoc v obtížné životní situaci. Nejčastěji řešenými situacemi
u uživatelů krizového centra jsou: osobní krize, vztahová krize, rozvodová problematika, ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání, spory o děti, sebepoškozování dětí
a mladistvých, poruchy příjmu potravy u dětí a mladistvých, výchovné problémy,
šikana, domácí násilí, trestné činy, syndrom týraného dítěte, psychosomatické obtíže,
syndrom zavrženého rodiče a další.
Krizové centrum je poskytovatelem ambulantní a terénní sociální služby a současně je pověřené k výkonu sociálně – právní ochrany. Proto jsou pracovníci ve styku
s pracovišti OSPOD a soudců rozhodujících v opatrovnických řízeních, s ordinacemi klinických psychologů a pedopsychiatrů, s psychiatrickým oddělením Nemocnice
České Budějovice, s psychiatrickými léčebnami a s Dětským diagnostickým ústavem
Homole.
Krizové centrum lze využít pro ambulantní službu, a to v pondělí a úterý od 8.00
do 16.00 hodin, ve středu od 8.00 do 18.00 hodin a ve čtvrtek a pátek od 8.00 do
14.00 hodin. V urgentních případech, které nesnesou odkladu, mohou klienti využít
bezplatné nonstop telefonické linky při Středisku pro rodinu a mezilidské vztahy na
tel. čísle 383 313 030.
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MUDr. Bernotová Ludmila
Adresa: Jarlochova 1371, 399 01 Milevsko
Telefon: 736 536 522, 382 521 920
E-mail: ludmilabernotova@seznam.cz
Internetové stránky: www.humanika.cz
Poskytovaná sociální služba: pečovatelská služba
Forma poskytování: terénní
Cílové skupiny:

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby zdravotně
handicapované, osoby upoutané dlouhodobě na lůžko,
osoby sociálně izolované

Služba je poskytována osobám ubytovaným v objektu Humanika a zahrnuje úkony pečovatelské služby dané zákonem, mezi které patří pomoc při zvládání péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím atd.
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Sociální služby Města Milevska,
příspěvková organizace
Adresa: 5. května 1510, 399 01 Milevsko
Telefon: 606 200 311, 382 505 250
E-mail: reditelka@socsluzbymilevsko.cz
Internetové stránky: www.socsluzbymilevsko.cz
Poskytované sociální služby:

domovy pro seniory
odlehčovací služby
pečovatelská služba
sociální poradenství odborné

Forma poskytování: pobytová, terénní, ambulantní
Cílové skupiny:

osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením,
senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi

DOMOVY PRO SENIORY jsou pobytovou službou určenou pro seniory, kteří
vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby a z různých důvodů nemohou dále žít ve
svém domácím prostředí. Službu zajišťují kvalifikované zdravotní sestry a pracovníci
sociálních služeb. Služba je poskytována v bezbariérovém prostředí a pro uživatele
jsou dostupné doplňkové služby a kulturní a společenské akce.
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA je poskytována osobám se zdravotním postižením
a seniorům, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Sociální služby Města Milevska, příspěvková
organizace poskytují pobytovou formou odlehčovací služby s kapacitou 4 lůžka.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA je poskytována v domácím prostředí klientů. Umožňuje jim, aby si v maximální možné míře zachovali dosavadní způsob života v přirozeném prostředí. Kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a oddaluje nutnost využívání
pobytové sociální služby. Pečovatelská služba je poskytována sedm dní v týdnu.
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ je poskytováno se zaměřením na dluhové poradenství, poradenství pro osoby v krizi, rodinné poradenství. Sociální pracovník společně s klientem hledá nejvhodnější způsob řešení problémů, podporuje
klienta při prosazování jeho oprávněných práv a zájmů, je pro klienta rádcem a průvodcem v situaci, kterou klient nezvládne řešit vlastními silami.

25

Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace poskytují také doprovodné služby:
SENIANGEL – SOS TLAČÍTKO je tísňového signalizační tlačítko určené především osobám, které žijí osaměle, mají zdravotní problémy a u kterých hrozí riziko
zdravotního kolapsu. Tlačítko by měl klient nosit stále při sobě, protože má v sobě
také senzor pádu, je voděodolné, lze jej nosit i do sprchy. Po zmáčknutí tlačítka SOS
nebo po aktivaci pádového senzoru při pádu osoby vyšle přístroj nouzový signál na
předem zvolené telefonní číslo. S pomocí zařízení je dokonce možné přesně určit, kde
se osoba v případě ohrožení nebo pádu právě nachází a lze na něj také zpětně zavolat
z mobilního telefonu. SOS tlačítko je možné za poplatek zapůjčit v kanceláři Odborného sociálního poradenství (tel. 702 133 122, poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz).
INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA SENIORŮ je služba určená seniorům nad 70 let
věku a je zajištěna v oblasti města Milevska a jeho místních částech (Dmýštice,
Klisín, Něžovice, Rukáveč, Velká). Využití individuální dopravy je možné v pracovních dnech ve vymezených časech zdarma, po předložení kupónu vydaného odborem sociálních věcí Městského úřadu Milevsko v návaznosti na uzavření Smlouvy
o poskytování pečovatelské služby, nebo za úhradu po vyčerpání vydaných kupónů.
Zajištěna je pouze samotná přeprava osob, nikoliv jejich doprovodu nebo objemných zavazadel. Službu je možné objednat na těchto telefonních číslech: 723 076 654,
382 505 252.
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK je určená pro osoby, které z důvodu zdravotního omezení potřebují některou z podpůrných pomůcek pro usnadnění
života. Zapůjčení pomůcky je možné i na krátkou dobu pro vyzkoušení a vybrání
odpovídajícího typu pomůcky pro konkrétní situace, prostředí a dle individuálních
potřeb uživatele tak, aby došlo ke zlepšení kvality života. Kompenzační pomůcky je
možné si vypůjčit na adrese 5. května 1510 Milevsko v kanceláři sociálních pracovnic
(tel. 723 076 654, 382 505 252). Zapůjčení pomůcek je zpoplatněno podle platných
úhrad zveřejněných na webových stránkách organizace. K dispozici pro zapůjčení
jsou elektrická polohovací lůžka, invalidní vozíky, chodítka, sedátka na vanu, toaletní
a sprchovací židle, apod.
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Společnost pro ranou péči,
pobočka České Budějovice
Adresa: Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice 1
Telefon: 385 520 088, 777 234 032
E-mail: budejovice@ranapece.cz
Internetové stránky: www.ranapece.cz
Poskytovaná sociální služba: raná péče
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílové skupiny:

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

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice je již 25 let jediným poskytovatelem rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením
v Jihočeském kraji. Služba rané péče je poskytována terénní formou v domácnostech klientů (uživatelů) a doplňována ambulantními výkony v sídle pobočky v Českých Budějovicích. Zásadou rané péče je poskytování služby v přirozeném prostředí
dítěte, tedy doma, podpora celé rodiny a odborná pomoc podle standardů služeb
rané péče. Služba je poskytována bezplatně. Cílem rané péče je kompetentní rodina
a minimalizace důsledků postižení na vývoj dítěte a jeho sociální začlenění.
Terénní služba zajišťuje:

konzultace s kmenovým poradcem 1x za 1-3 měsíce/rodina, konzultace
v domácím prostředí/komunitě,

konzultace poradce v rodině s dalším odborníkem dle potřeb rodiny,
konzultace v zařízení dle potřeb rodiny.
Ambulantní programy pro zájemce/uživatele:

konzultace na pracovišti s kmenovým poradcem – komplexní podpora vývoje
dítěte a podpora rodiny,

konzultace týkající se stimulace zraku dítěte,

konzultace s psychologem – externí odborník, dle potřeb rodiny,

setkání rodičů,

semináře pro rodiče.
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STŘEP, z. s.
Adresa: U Černé věže 71/4, 370 01 České Budějovice 1
Telefon: 605 575 716
E-mail: brabcova504@seznam.cz
Internetové stránky: www.tlumocenistrep.cz
Poskytovaná sociální služba: tlumočnické služby
Forma poskytování: terénní, ambulantní
Cílové skupiny: osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením

Služba je určená pro osoby se sluchovým postižením (především neslyšící). Prostřednictvím poskytnutého tlumočení je umožněna neslyšícím klientům plnohodnotná
komunikace tak, aby mohli ve svém mateřském jazyce prosazovat a hájit svá práva,
zájmy a potřeby a měli tak možnost zajistit si důstojný a plnohodnotný život. Poradenství je pak poskytováno i slyšícím dětem neslyšících rodičů, slyšícím příbuzným,
zaměstnavatelům či organizacím, studentům a veřejnosti.
Terénní služba je zaměřena především na tlumočení v komunitní oblasti, tj. v situacích souvisejících s vyřizováním záležitostí spojených s běžným životem, např.
u lékaře, před úřady či jinými institucemi, v zaměstnání, v bankách, při společenských událostech (svatby, křty, pohřby), překlady telefonických hovorů a písemností,
jednání s odborníky či rodinnými příslušníky, apod.
Ambulantní služba je poskytována každé pondělí od 10 do 12 hodin (bez objednání).
Terénní služba je poskytována dle individuálních potřeb klientů po předchozím
objednání.
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,
z. s., Poradenské centrum Tábor, p. s.
Adresa: Kvapilova 2289, 390 03 Tábor
Telefon: 381 231 122, 723 726 734
E-mail: snn_pc.ta@centrum.cz
Internetové stránky: www.snncr.cz, www.snntabor.estranky.cz
Poskytovaná sociální služba: sociální poradenství odborné
Forma poskytování: terénní, ambulantní
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením

Služba zajišťuje poskytování odborného sociálního poradenství pro osoby se sluchovým postižením. Jedná se o velmi rozmanitou skupinu od nedoslýchavých po
neslyšící, lišící se stupněm i druhem postižení a způsobem komunikace. Poradenství
je zaměřeno na konkrétní potřeby jednotlivých uživatelů se sluchovým postižením.
Především jde o informace o vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůckách,
zprostředkování kontaktů ve spolupráci s odborníky, drobné opravy a úpravy sluchadel, půjčování kompenzačních pomůcek atd.
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Tyﬂokabinet České Budějovice, o. p. s.
Adresa: Roudenská 485/18, 370 01 České Budějovice 1
Telefon: 386 460 660
E-mail: info@tyflokabinet-cb.cz
Internetové stránky: www.tyflokabinet-cb.cz
Poskytovaná sociální služba: sociální rehabilitace
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílové skupiny:

osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným
postižením (od 7 let)

Služba sociální rehabilitace podporuje osoby se zrakovým postižením a její náplní je:
 nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, péče o domácnost,
 psaní na PC klávesnici, využívání speciálního software,
 nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
 nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, nácvik vlastnoručního podpisu,
 nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
 nácvik chování v různých společenských situacích,
 nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi
 upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
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Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel
sociálních služeb, Kaňka o. p. s.
Adresa: Helsinská 2731/1, 390 05 Tábor
Telefon: 607 278 092, 381 212 872
E-mail: info@kanka.info
Internetové stránky: www.kanka.info
Poskytovaná sociální služba: raná péče
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílové skupiny:

osoby se zdravotním postižením (do 7 let), rodiny s dětmi
s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením,
opožděným psychomotorickým vývojem

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o. p. s.
poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s postižením
předškolního a školního věku a v oblasti sociálních služeb pro děti a mládež a dospělé
osoby s postižením z Tábora a okolí. Jsou to sociální služby raná péče, osobní asistence a denní stacionáře a dále vzdělávání v mateřské škole a základní škole speciální.
Všechny tyto činnosti probíhají pod jednou střechou, jsou propojené a navazují na
sebe. Pilířem péče je ucelený program 7 terapií, které klienti využívají pravidelně
během každodenního pobytu nebo docházejí ambulantně.
Na území ORP Milevsko je dostupná terénní forma služby raná péče, která je zaměřena na včasnou intervenci u dětí s postižením od narození do 7 let věku a na zlepšení
kvality života dítěte i celé rodiny.
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DOPROVODNÉ SLUŽBY

Centrum mladé rodiny Milísek, z. s.
Adresa: Sažinova 763, 399 01 Milevsko
Telefon: 723 449 409
E-mail: centrummilisek@email.cz
Internetové stránky: www.centrummilisek.cz
Cílové skupiny:

rodina, děti předškolního a mladšího školního věku,
osoby ohrožené sociálním vyloučením

Centrum mladé rodiny Milísek, z. s., poskytuje
zajištění provozu celodenních zařízení péče o nejmenší děti, Jesličky Milísek
registrované na MPSV jako dětská skupina, mikrojesle Milísek pilotní ověření
nové formy péče o nejmenší děti, provoz dětské skupiny v Přeštěnici,
realizace sociálních projektů zaměřených na podporu rodiny v Milevsku („Klíče
pro rodinu – aktivní podpora rodiny v regionu Milevsko“),
 realizace sociálních projektů podpořených z ESF Operačního programu Zaměstnanost zaměřených na slaďování rodiny a práce, vytváření rovných podmínek pro muže i ženu a podporu inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny,
 poradenství – rodičovská a rozvodová poradna, individuální psychologické
a právní poradenství, mediační služba, svépomocná skupina …,
 činnost motivačně vzdělávací kurzy, semináře, workshopy a kulaté stoly pro
dospělé,
 pravidelné volnočasové aktivity pro děti, letní pobytové tábory pro děti
od předškolního věku do 15 let.
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Darovna, z. s.
Adresa: Riegrova 214/6, 399 01 Milevsko
Telefon: 736 689 876
E-mail: milena.klikova@email.cz
Internetové stránky: www.darovna.cz
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, osoby v nepříznivé sociální situaci

Hlavním záměrem organizace je:
poskytování pomoci lidem, a to zejména dětem v sociálně nepříznivé situaci
a dětem se zdravotním postižením. Pomoc je poskytována formou finančního
daru získaného prodejem darovaných věcí, a to vždy na konkrétní účel (např. speciální boty, speciální pomůcky, příspěvky na lázně a rehabilitační pobyty apod.),
poskytování materiální pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci (např. lidem bez domova, lidem v hmotné nouzi apod.),
spolupráce s institucemi a organizacemi, které pomáhají lidem v nepříznivé situaci (Odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko, Farní charita Milevsko, Domov
sv. Alžběty Veselíčko atd.),
podněcování občanů k ekologickému myšlení (darování funkčních věcí k dalšímu využití a zamezení jejich zbytečného vyhazování),
podpora filantropie občanů (darováním svých nepotřebných věcí se přímo účastní
pomoci konkrétnímu člověku).
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Dětský domov Zvíkovské Podhradí
Adresa: Zvíkovské Podhradí 42, 397 01 Písek
Libušina 1044, 399 01 Milevsko
Telefon: 382 285 662, 736 188 193
E-mail: info@ddzvikov.com
Internetové stránky: www.ddzvikov.cz
Cílová skupina: děti a mládež od 3 let s možností až do 26 let

Dětský domov Zvíkovské Podhradí je domov rodinného typu se třemi rodinnými
skupinami. Jeho kapacita je 24 dětí (obvykle ve věku 3 – 18 let). Děti dojíždějí nebo
docházejí do škol v Milevsku a Záhoří u Písku, ty starší dojíždějí do dalších okolních
měst, kde se připravují v učebních oborech nebo ve středních školách na svůj samostatný život. Děti se zapojují do dění v Milevsku i na Zvíkově. Vzájemně se navštěvují
s kamarády a spolužáky. Využívají nabídku volnočasových aktivit Domu dětí a mládeže Milevsko a dalších subjektů.
Rodinná buňka v Milevsku již více než 12 let nabízí „domov“ pro 7 dětí. Ty zde žijí,
chodí do škol nebo cestují za vzděláním do okolí. Společně si vaří, nakupují a tráví
volný čas jako v jiných rodinách.
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Majoránek z. s.
Adresa: Božetice 45, 399 01 Milevsko
Telefon: 773 153 192
E-mail: avk.majoranek@seznam.cz
Internetové stránky: www.majoranek-hiporehabilitace.cz
Cílové skupiny:

osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením
od 6 měsíců věku; osoby se specifickými potřebami; rodiny dětí

Hlavní aktivitou Majoránku je provoz hiporehabilitace – hipoterapie ve fyzioterapii
a ergoterapii a hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi. Oba typy hiporehabilitace jsou poskytovány formou individuálních pravidelných návštěv 1x – 2x týdně
a formou týdenních nebo víkendových intenzivních pobytů.
HIPOTERAPIE VE FYZIOTERAPII A ERGOTERAPII: Jedná se o metodu fyzioterapie, využívající účinky trojrozměrného pohybu koňského hřbetu. Tato forma terapie oslovuje centrální nervovou soustavu a tím podporuje vývoj vzpřimování, zlepšuje
rovnováhu a koordinaci. Pomáhá především dětem s opožděným psychomotorickým
vývojem, centrální koordinační poruchou, dětskou mozkovou obrnou či Downovým
syndromem. Tato forma rehabilitace má zároveň vliv na vadné držení těla, skoliózu,
poúrazové stavy, poruchy koordinace a mnoho dalších.
HIPOREHABILITACE V PEDAGOGICKÉ A SOCIÁLNÍ PRAXI: Jedna z metod
hiporehabilitace, při níž instruktor (pedagog, sociální pracovník) cíleně využívá prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním
jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí v rámci speciální
pedagogiky, sociální pedagogiky a práce a sociální terapie. Majoránek z. s. se zaměřuje na děti s PAS, mentální retardací nebo s problémy v komunikaci a sociálním
začlenění.
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ÚŘADY

Městský úřad Milevsko
Odbor sociálních věcí
Adresa: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
Telefon: 382 504 106, 602 440 221
E-mail: ladislav.kotalik@milevsko-mesto.cz
Internetové stránky: www.milevsko-mesto.cz/mestsky-urad/struktura-uradu/
odbor-socialnich-veci
Poskytování: dle úředních hodin

NÁPLŇ ČINNOSTI
Odbor zajišťuje výkon samostatné a přenesené působnosti na úseku sociální práce,
poradenství a pomoci pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené
sociálním vyloučením, úseku sociálně-právní ochrany dětí, úseku sociální prevence,
úseku ostatních činností.
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Úřad práce ČR,
Krajská pobočka v Českých Budějovicích
Oddělení kontaktní pracoviště Milevsko
Adresa: Za Radnicí 12, 399 01 Milevsko
Telefon: 950 146 241
E-mail: podatelna.pi@uradprace.cz
Internetové stránky: www.uradprace.cz/web/cz/milevsko
Poskytování: dle úředních hodin

NÁPLŇ ČINNOSTI
 Zprostředkování zaměstnání
 Státní sociální podpora a dávky pěstounské péče
 Hmotná nouze
 Příspěvek na péči
 Dávky pro osoby se zdravotním postižením
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Informace o dalších sociálních službách v celém v Jihočeském kraji najdete
v Průvodci sociálními službami v Jihočeském kraji
který je dostupný na Sociálním portálu Jihočeského kraje
(https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz)

Informace o všech dostupných sociálních službách najdete
v registru poskytovatelů na webových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí
(www.mpsv.cz)

Informace o dostupných sociálních službách získáte také
na Oboru sociálních věcí Městského úřadu Milevsko
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Poznámky

43

Poznámky
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KATALOG POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

na území správního obvodu
ORP Milevsko

VYDALO: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy v roce 2019
NÁKLAD: 500 ks
TISK: LK TISK v.o.s., Masarykova 586, Milevsko, tel. 382 521 094

KATALOG SOCIÁLNÍCH
A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

na území správního obvodu
ORP Milevsko

Katalog vznikl v rámci projektu
„Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko“
reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006573.

