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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává aktuální Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na
Dačicku. První katalog sociálních služeb na Dačicku byl zpracován již v roce 2008, další vyšly
v letech 2012 a 2015. V rámci projektu „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb
ORP Dačice“ byl na začátku roku 2020 připraven tento katalog, který obsahuje aktuální
informace. Věřím, že to je užitečná pomůcka, díky které se budete lépe orientovat v sociálních
a doprovodných službách. Pokud se někdo dostane vlivem nemoci, stáří či jiných nepříznivých
podmínek do těžké životní situace, potřebuje rychle informace, které tento přehled nabízí.
Katalog je členěn do několika částí. Na začátek jsme zařadili obecné informace o sociálních
službách. Za nimi jsou uvedeny telefonní kontakty, důležité zejména pro lidi v krizových
situacích. Následují podrobné informace o sociálních službách dostupných na Dačicku (ve
správním území obce s rozšířenou působností Dačice, celkem 23 obcí). Jedná se o zařízení
(střediska), která mají na tomto území sídlo nebo o terénní služby poskytované významným
způsobem. Dále jsou uvedeny údaje o místních doprovodných službách a úřadech.
Doufám, že i tento aktualizovaný katalog najde cestu ke svým uživatelům a poslouží účelu, pro
který byl vydán.

Ing. Karel Macků
Předseda Mikroregionu Dačicko
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Charakteristika sociálních služeb
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 možné 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 ústavní 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. Služby sociální prevence
jsou:
•
•
•

raná péče
telefonická krizová pomoc
tlumočnické služby
5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
• služby sociálně terapeutických dílen
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Důležitá telefonní čísla
Hasiči

150

Policie

158

Záchranná služba

155

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Anonymní AT linka (alkoholicko – toxická)

724 307 775

Linka bezpečí

116 111

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
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Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
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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 ZP
Forma poskytování: terénní, ambulantní
Cílové skupiny: rodiny s dětmi do 7 let věku s poruchami autistického spektra (PAS), osoby
s poruchami autistického spektra (PAS) 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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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.
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Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Adresa: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 Stodůlky
Telefon: 235 517 313
E-mail: detskysluch@detskysluch.cz
Internetové stránky: www.detskysluch.cz
Poskytovaná sociální služba: raná péče
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny s dětmi se sluchovým postižením raného věku od 0 do 7 let

Raná péče je terénní sociální služba určená rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným
postižením od narození do maximálně sedmi let věku. Službu rané péče mohou využívat
i rodiny, kde vyrůstají děti raného věku v péči rodičů se sluchovým postižením. Služba je
poskytována terénní formou v domácím prostředí uživatelů v provozní době od pondělí do
pátku od 7 do 19 hodin. Lze ji doplnit formou ambulantních konzultací, a to v úterý od 9 do 15
hodin a dále dle domluvy v rámci provozní doby terénní služby. Služba rané péče je dle zákona
rodinám s dětmi od narození do sedmi let poskytována bezplatně.
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Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov seniorů Dačice
Adresa: Antonínská 101, 380 01 Dačice II
Telefon: 384 495 122
E-mail: info@dsdacice.cz
Internetové stránky: www.dsdacice.cz
Poskytované sociální služby: domovy pro seniory, denní stacionáře
Forma poskytování: ambulantní, pobytová
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, senioři

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. Kapacita domova pro seniory je 73 lůžek.
Služba DENNÍ STACIONÁŘE je ambulantní sociální služba, která sídlí v přízemí Domova seniorů
Dačice. Služba je určena pro ženy a muže ve věku od 55 let, kapacita je 10 klientů. Posláním
denního stacionáře je nabídnout občanům, kteří nemohou nebo nechtějí být v pracovních
dnech sami doma možnost trávit svůj denní čas aktivně. Stacionář poskytuje pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při
prosazování práv a zájmů. Kromě zajištění základních potřeb je zajištěna pestrá nabídka
činností a aktivit pro vyplnění volného času. Denní stacionář poskytuje své služby každý všední
den od 7:00 do 17:00 hodin.
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Diecézní charita Brno, Osobní asistence Dačice
Adresa: Masarykova 295/I, 380 01 Dačice
Telefon: 736 523 633
E-mail: lenka.holcova@jihlava.charita.cz
Internetové stránky: https://jihlava.charita.cz/co-delame-nase-sluzby/vypis-sluzeb/osobniasistence-dacice/

Poskytovaná sociální služba: osobní asistence
Forma poskytování: terénní
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením (od 6 let věku), senioři

Posláním Osobní asistence Dačice je individuálně pomáhat lidem se zdravotním postižením
a seniorům z Dačic a okolí překonávat jejich nepříznivou sociální situaci, která je způsobena
změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem. Službu zajišťují kvalifikovaní osobní asistenti,
kteří uživatele podporují a provázejí ho v jeho přirozeném prostředí, pomáhají mu
k soběstačnosti a podporují ho v zapojení se do běžného života. Osobní asistence je
poskytována ve škole i v domácím prostředí. Jedná se o komplex služeb, jejichž cílem je pomoci
člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta úkony, které
by dělal sám, kdyby neměl postižení. Zahrnuje například osobní péči, hygienu, toaletu, pomoc
při oblékání, dopravě, při jídle a pití, ošetřovatelskou péči, pomoc při nouzových a havarijních
situacích, při zajištění chodu domácnosti, nákupy, kontakt se společenským prostředím,
jednání a pochůzky, pomoc při zájmových aktivitách atd.
Diecézní charita Brno provozuje v Dačicích také charitní šatník. Ten využívají lidé v hmotné
nouzi, včetně lidí, které postihla mimořádná situace, rodiny s dětmi a lidé
bez domova. Je to zároveň služba občanům – možnost smysluplně darovat nepotřebný textil,
obuv, nádobí, hračky.
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Diecézní charita České Budějovice, Intervenční centrum pro osoby
ohrožené domácím násilím
Adresa: Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice
Telefon: 603 281 300, 386 323 016
E-mail: ic@dchcb.charita.cz
Internetové stránky: www.dchcb.cz
Poskytovaná sociální služba: intervenční centra
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: oběti domácího násilí

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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FOKUS Tábor, z.s.
Adresa: Mostecká 2087/17, 390 02 Tábor
Telefon: 381 252 684, 731 332 061
E-mail: fokustabor@fokustabor.cz
Internetové stránky: www.fokustabor.cz
Poskytovaná sociální služba: sociální rehabilitace
Forma poskytování: terénní
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi

Služba je založená zejména na individuální a obvykle i dlouhodobé podpoře a provázení
uživatelů. Svojí činností se snaží klienty udržet v jejich přirozeném prostředí, podporuje jejich
samostatnost a upevňování kontaktu s rodinou i širším okolím. Součástí služby je i podpora
zaměstnávání. Služba se primárně orientuje na využívání běžně dostupných možností osobní
realizace a na hledání přirozených zdrojů pomoci, pomáhá řešit krizové situace. V případě
potřeby zprostředkovává další specializované ambulantní nebo pobytové služby, cíleně tyto
služby propojuje a zajišťuje provázení uživatele touto sítí služeb. Služba je poskytována
bezplatně.
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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

Středisko rané 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. Středisko
nabízí 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 do 16 hodin, ve
středu od 8 do 18 hodin a ve čtvrtek a pátek od 8 do 14 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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Ledax o.p.s., Středisko Dačice
Adresa: Bratrská 221, 380 01 Dačice
Telefon: 725 064 310
E-mail: marie.cimburkova@ledax.cz
Internetové stránky: www.ledax.cz
Poskytovaná sociální služba: pečovatelská služba
Forma poskytování: terénní
Cílové skupiny: senioři, osoby od 19 let věku se sníženou soběstačností, rodiny s dětmi do 4
let věku v případě narození trojčat, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby

Pečovatelská služba je služba terénní a je poskytována přímo v domácnosti klienta. Jejím
posláním je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči osobám se sníženou soběstačností,
zejména seniorům, při každodenních činnostech. Pečovatelská služba poskytuje tyto základní
činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím. Služba je poskytována od pondělí do pátku od 7 do 20 hodin, o víkendech
a svátcích od 8 do 20 hodin.
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Metha z.ú.
Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon: 775 567 704
E-mail: havlova@osmeta.cz
Internetové stránky: www.osmeta.cz
Poskytovaná sociální služba: odborné sociální poradenství
Forma poskytování: ambulantní
Cílové skupiny: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,
osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy

Služba je zaměřená především na protidrogovou problematiku, problémové uživatele drog
(HR). Odborné sociální poradenství adiktologické je poskytováno terénně přímo v rodinách,
kde se vyskytuje závislostní chování u osob pečující o děti nebo u nezletilých dětí a související
problémy s mezilidskými vztahy v rodině, škole, na pracovišti a v širší společnosti, včetně
jednání s úřady a institucemi. Poradenství je poskytováno i dalším skupinám osob v nepříznivé
sociální situaci. Součástí služby je pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí, informace o možnostech léčby, pomoc při zprostředkování
léčby, zprostředkování Probačního programu.
Občanské sdružení Metha z.ú. kromě odborného sociálního poradenství nabízí také
doprovodné služby, zaměřené na podporu rodin.

19

Nemocnice Dačice a.s., sociální lůžka
Adresa: Antonínská 85, 380 01 Dačice
Telefon: 384 358 211
E-mail: info@nemdac.cz
Internetové stránky: www.nemdac.cz
Poskytovaná sociální služba: sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
Forma poskytování: pobytová
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením

Oddělení následné ošetřovatelské a rehabilitační péče disponuje osmi sociálními lůžky. Ta jsou
určena pro osoby, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a nevyžaduje již ústavní zdravotní péči,
ale vzhledem ke snížené soběstačnosti nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby.
Pobyt na sociálním lůžku je pouze dočasným řešením situace klienta, proto je omezen na
nezbytně dlouhou dobu, dokud pomoc nemůže být zajištěna v přirozeném sociálním prostředí
nebo jiném typu sociálního zařízení s trvalým pobytem. Pobyt není hrazen z veřejného
zdravotního pojištění.
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Otevřená OKNA, z. ú.,
Adresa: Třída 9. května 572, Dačice (chráněné bydlení)
U Nemocnice 87, Dačice (sociálně terapeutické dílny)
Telefon: 608 595 531 (chráněné bydlení)
774 741 143 (sociálně terapeutické dílny)
E-mail: dohnalova@okenko.eu (chráněné bydlení)
novakova@okenko.eu (sociálně terapeutické dílny)
Internetové stránky: https://otevrenaokna.cz
Poskytované sociální služby: chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny
Forma poskytování: pobytová, ambulantní
Cílové skupiny: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s
tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dačické okénko nabízí motivovaným lidem se zdravotním postižením
bezpečné místo k bydlení a podporu v důstojném a plnohodnotném životě v přirozeném
prostředí a vztazích. Je zajištěno poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí
ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti.
V Dačicích je k dispozici 12 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením a dvě
společenské místnosti s kuchyňkami. Služba je zajištěna nepřetržitě, uživatelům je 24 hodin
denně k dispozici pracovník v sociálních službách.
Posláním SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Dačické okénko je vytváření přijímajícího rodinného
prostředí pro motivované dospělé lidi se zdravotním postižením, ve kterém mohou získávat,
rozvíjet a udržovat své pracovní, komunikační a sociální dovednosti a kde zažijí pocit
užitečnosti a seberealizaci. Cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje
tyto základní činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání
péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
Jako doprovodná služba jsou provozovány Chráněné dílny Okénko. Ty nabízí vhodné pracovní
prostředí a pracovní náplň pro motivované osoby se zdravotním, mentálním
a kombinovaným postižením, jejichž pracovní výkon lze ohodnotit finančně .
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Pomoc rodinám, z.s.,
Adresa: Nová 385, 378 62 Kunžak
Telefon: 607 320 133, 607 320 140
E-mail: pomocrodinam@email.cz
Internetové stránky: https://porod.tode.cz/
Poskytovaná sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: terénní
Cílové skupiny: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy, rodiny s dítětem/dětmi

Služba je určena rodinám s dětmi (dítětem), které se ocitnou v nepříznivé situaci, ať už
finanční, sociální, psychické, emocionální či rodinné, která může ohrozit vývoj dítěte a kterou
není rodina schopna řešit vlastními silami. Službu poskytuje Pomoc rodinám, z.s. a při této
činnosti spolupracuje s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Dačice.
Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů žijících na území ORP Dačice. Služba
obsahuje tyto základní činnosti: 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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PREVENT 99 z. ú., Jihočeský streetwork Prevent
Adresa: Nová 2026/14, 370 01 České Budějovice
Telefon: 775 627 512
E-mail: js@prevent99.cz
Internetové stránky: https://prevent99.cz/js
Poskytovaná sociální služba: terénní programy
Forma poskytování: terénní
Cílové skupiny: osoby ohrožené závislostmi, uživatelé drog

Jihočeský streetwork Prevent realizuje terénní sociální práci, která je určená uživatelům
jakýchkoli návykových či psychotropních látek, ať už je berou injekčně, šňupají nebo kouří
a také ženám poskytujícím placené sexuální služby. Klienti nejčastěji využívají poradenství
a výměnu zdravotního materiálu. Práce probíhá v přirozeném prostředí klientů. Služba
zahrnuje základní zdravotní a sociální poradenství, terénní sociální práci, zprostředkování
dalších služeb návazné péče. Podstatnou součástí terénní práce je také monitoring rizikových
lokalit spojený s bezpečnou likvidací pohozeného injekčního materiálu. Cílem služby je
redukce škod způsobených životním stylem uživatelů, zdravotní a sociální pomoc, motivace ke
změně chování, ochrana veřejného zdraví v prevenci šíření krví přenosných infekčních chorob
způsobených rizikovým chováním uživatelů. Prostřednictvím služby se snižují a omezují rizika
spojená s užíváním drog v populaci uživatelů drog i široké veřejnosti.
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RESIDENT 2000 o.p.s.
Adresa: Antonínská 85, 380 01 Dačice
Telefon: 778 409 816
E-mail: socialni@resident2000.cz, socialni.pracovnik@resident2000.cz
Internetové stránky: www.resident2000.cz
Poskytované sociální služby: pečovatelská služba, odlehčovací služby
Forma poskytování: terénní
Cílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením,
osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se
sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA pomáhá uživateli zvládnout předem dohodnuté běžné každodenní
úkony. Podporuje ho v udržitelnosti dosavadního způsobu života v prostředí jemu blízkém
a tím oddaluje nutnost péče v pobytové službě. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při
zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. RESIDENT
2000 o.p.s. poskytuje službu 7 dní v týdnu od 6 do 20 hodin.
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA umožňuje pečující osobě nezbytný odpočinek a podporuje ji tak, aby
byla schopna v péči o svého blízkého pokračovat. Podporuje zvyšování kvality života klienta,
zvyšuje jeho šanci na setrvání v domácím prostředí a podporuje prevenci umisťování do
pobytových zařízení. Služba je zajištěna v části ORP Dačice (Dačice a místa do vzdálenosti 25
km od Dačic).
RESIDENT 2000 o.p.s. provozuje i půjčovnu kompenzačních pomůcek, poradnu pro pečující
a pozůstalé a také poskytuje domácí zdravotní péči. Jedná se o zdravotní péči o krátkodobě
i dlouhodobě nemocné v jejich domácím prostředí. Kvalifikované sestry poskytují odborné
ošetření (převazy, injekce, aplikace inzulínu, odběry biologického materiálu, péče při
pooperačních a terminálních stavech, rehabilitační ošetřování, masáže, poradenská činnost).
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Rybka, o.p.s., Azylový dům Rybka Studená
Adresa: Tyršova 10, 378 56 Studená
Telefon: 384 391 001, 723 981 614
E-mail: rybka.studena@seznam.cz
Internetové stránky: www.rybka-az.cz
Poskytovaná sociální služba: azylové domy
Forma poskytování: pobytová
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi

Uživatelům a jejich rodinám jsou poskytovány pokoje vybavené lůžky. K dispozici je hygienické
zázemí (sprchy, toalety). Je vymezen prostor, kde jsou k dispozici společné pračky a sušárna.
Poskytovatel vytváří podmínky pro přípravu stravy v místnosti, kde je k tomuto účelu potřebné
zařízení a vybavení. Mimo jim poskytnutý prostor mohou uživatelé užívat společně s ostatními
uživateli prostory na chodbách, místnost pro aktivity, venkovní prostory. Služba také zahrnuje
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, dále
pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou. Jsou podpořeny aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob, včetně
uplatňování zákonných nároků a pohledávek. Je poskytováno základní sociální poradenství.
Součástí azylového domu je školka.

25

Společnost Podané ruce o.p.s., Terapeutická komunita v Podcestném
Mlýně
Adresa: Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice
Telefon: 384 420 172, 777 916 273
E-mail: komunita@podaneruce.cz
Internetové stránky: www.podaneruce.cz
Poskytovaná sociální služba: terapeutické komunity
Forma poskytování: pobytová
Cílová skupina: osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě smíšené
závislosti starší 18- ti let
Služba je určena pro osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě
smíšené závislosti. Klienty mohou být muži a ženy starší 18 let. Kapacita zařízení je 15 míst,
z nich jsou čtyři místa trvale rezervována pro ženy. Klienty jsou převážně muži a ženy
s víceletou drogovou kariérou s intravenózním užíváním a četnými kriminálními delikty.
Terapeutická komunita nabízí pobytovou léčbu na 9-12 měsíců. Služba obsahuje tyto základní
činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí. Terapeutická komunita je bývalou hospodářskou
usedlostí – mlýnem, leží na břehu řeky Moravská Dyje, v malebném prostředí Českomoravské
vysočiny, mezi městy Telč a Dačice.
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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: osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny
s dítětem/dětmi

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. Službu 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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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

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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Doprovodné služby
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Bezplatná právní pomoc
Adresa: Bratrská 221, 380 01 Dačice
Telefon: 604 646 898 (JUDr. Zbyněk Krchňavý), 608 352 494 (Mgr. Jiří Kasal)
E-mail: jkasal@email.cz, zbynek.krchnavy@seznam.cz
Internetové stránky:
Cílová skupina:

Bezplatná právní pomoc je zaměřena na právo občanské, rodinné a pracovní. Zajišťují ji
JUDr. Zbyněk Krchňavý a Mgr. Jiří Kasal. Konzultace v délce 30 minut pro jednoho klienta, resp.
jeden problém, probíhají po předchozí telefonické rezervaci v prostorách Domu
s pečovatelskou službou v Dačicích. Konzultační hodiny jsou v pondělí od 10:30 do 12:00
a v úterý od 8:30 do 10:00.
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Dačický Zvoneček z.s.
Adresa: Hradišťko 26, 380 01 Dačice
Telefon: 777 861 741, 723 748 883
E-mail: info@dacickyzvonecek.cz
Internetové stránky: www.dacickyzvonecek.cz
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením

Cílem zapsaného spolku Dačický Zvoneček je začlenění dětí, mladých dospělých a dospělých
se zdravotním postižením do všech sfér občanské společnosti s ohledem na jejich zdravotní
stav a také vytvoření bezbariérových přístupů do všech veřejných prostor. V Dačickém
Zvonečku probíhají pravidelné odpolední schůzky – ve středu od 14 do 18 hodin se konají
sportovní aktivity, náplní čtvrtečních schůzek (také od 14 do 18 hodin) je výtvarná činnost,
společné procházky, návštěvy solné jeskyně apod. Spolek také každoročně organizuje
mikulášskou besídku, dobročinný vánoční bazárek, vánoční pečení, charitativní ples,
příměstské tábory, výlety, exkurze.
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Domácí zdravotní péče
Domácí péče Dačice s.r.o.
Adresa: Antonínská 85/I, 380 01 Dačice
Telefon: 384 358 206, 607 820 390
E-mail: info@moje-sestra.cz
Internetové stránky: http://moje-sestra.cz/
Cílové skupiny: osoby propuštěné z nemocnice, osoby s akutním nebo chronickým
onemocněním, se zdravotním postižením či v terminálním stadiu života

RESIDENT 2000 o.p.s.
Adresa: Antonínská 85, 380 01 Dačice
Telefon: 778 409 816
E-mail: sestra@zkratkadoma.cz
Internetové stránky: www.resident2000.cz
Cílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením,
osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se
sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři

Jedná se o zdravotní péči o krátkodobě i dlouhodobě nemocné v jejich domácím prostředí.
Zdravotní a ošetřovatelská péče je poskytována v nemoci a při rekonvalescenci. Je zajištěna
komplexní péče (kontroly stavu, kontroly krevního tlaku, odběry, měření glykémie, podání
léků, aplikace inzulínu, injekcí a infuzí, převazy ran, odběry, péče o stomie, cévkování mužů
i žen). Je poskytována ošetřovatelské rehabilitace, při které se zlepšuje mobilita, soběstačnost
a sebeobslužnost pacienta. Součástí služby je zprostředkování zapůjčení kompenzačních
pomůcek (polohovací postele, chodítka, vozíky, antidekubitní podložky) a potřebného
přístrojového vybavení (kyslíkový koncentrátor, infuzní a lékové injektomaty). Je provozován
i terénní hospic (paliativní a hospicová péče) a zajištěna pomoc vážně nemocným v posledním
stadiu choroby, kteří se rozhodli dožít doma v kruhu svých nejbližších. I tato péče je plně
hrazena ze zdravotního pojištění. Odbornou péči zajišťuje kolektiv sester s vysokoškolským
a středoškolským vzděláním v oboru ošetřovatelství. Služba je poskytována ve vlastním
sociálním prostředí pacientů a je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na službu má nárok
každý občan České republiky v takovém rozsahu, jaký určí jeho ošetřující lékař. Domácí péče
je plně hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
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Katolický dům Dačice, Rodinné centrum Křižovatka
Adresa: Masarykova 295, 380 01 Dačice
Telefon: 604 673 389
E-mail: info@rckrizovatka.cz
Internetové stránky: www.rckrizovatka.cz
Cílová skupina: rodiny s dětmi

V Rodinném centru Křižovatka se mohou rodiny realizovat, vzdělávat, rozvíjet své schopnosti
a přitom trávit čas společně. Pravidelně zajišťuje setkávání rodičů s dětmi "Dopoledníček",
jehož cílem je vzájemné setkávání rodičů i dětí, navázání nových vztahů, sdílení starostí
a radostí spojených s péčí o děti, předávání zkušeností - probíhá každé pondělí a čtvrtek od
8:30 do 11:30, o prázdninách pouze v pondělí). Každou středu od 16:00 do 18:00 je také
otevřená herna. Centrum dále nabízí vzdělávání a podporu v nelehké úloze rodiče
prostřednictvím podpůrné skupinky Spokojeňáček. Ta se schází každou poslední středu
v měsíci za účasti fyzioterapeutky a laktační poradkyně nad tématy jako těhotenství, porod,
mateřství a pohybový vývoj dítěte. V Rodinném centru Křižovatka jsou organizovány i
přednášky a besedy na témata výchova, vztahy v rodinách, zdraví, nemoci aj. Je nabízeno také
individuální poradenství v oblasti rodinných vztahů. Jsou pořádány tematické akce - maškarní
bál pro děti, jarní a adventní workshop, velikonoční dílnička, dýňování, ... Cílem je, aby se všech
akcí mohly zúčastnit i rodiny s malými dětmi, pro něž je zajištěno zázemí (herna, kuchyňka).
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Pedagogicko – psychologická poradna
Adresa: nám. Republiky 86/V, 380 01 Dačice
Telefon: 724 831 374, 725 438 733
E-mail: poradna.dacice@pppcb.cz
Internetové stránky: www.pppcb.cz
Cílové skupiny: mládež, pedagogové, rodiče, rodiny s dětmi, veřejnost
Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje služby pedagogicko - psychologického
a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko - psychologickou pomoc při výchově
a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům
a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních
pedagogů a sociálních pracovnic. Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady a trvale
dbají o vysokou profesionální úroveň své práce. Vyšetření dětí jsou realizována se souhlasem
zákonných zástupců a na jejich žádost. Mezi činnosti pedagogicko – psychologické poradny
patří např. zjišťování připravenosti dětí pro povinnou školní docházku, provádění
psychologických a speciálně pedagogických vyšetření, zjišťování speciálních vzdělávacích
potřeb žáků, poskytování poradenství žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo
vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům
a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky, poskytování poradenských služeb
zaměřených na vyjasňování osobních perspektiv žáků, poskytování metodické podpory
školám, zajišťování prevence sociálně patologických jevů.
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Pobočka insolvenčních správců
Adresa: Bratrská 221, 380 01 Dačice
Telefon: 724 865 878 (Mgr. Monika Urbanová), 776 652 064 (Mgr. Miroslav Ambrož)
E-mail: ak-urbanova@seznam.cz, ak.ambroz@seznam.cz
Internetové stránky: https://www.insolvenceadvokati.cz/
Cílová skupina: veřejnost

Advokátní kanceláře Mgr. Miroslava Ambrože a Mgr. Moniky Urbanové poskytují právní služby
se zaměřením na insolvenční právo. Oba advokáti jsou činní jako insolvenční správci. Služba
zajišťuje poskytování základního a bezplatného právního poradenství v oblasti zejména
dluhové problematiky, oddlužení (tzv. osobního bankrotu) a insolvenčního řízení jednotlivým
klientům, kteří navštíví pobočku s žádostí o právní pomoc. Podávání informací o tom, jaká
práva anebo povinnosti vyplývají pro fyzické osoby ze smluvních ujednání nebo z právních
vztahů jako jsou půjčky, zápůjčky a úvěry, včetně spotřebitelských smluv a rozhodčích doložek.
Informace, co je účelem insolvenčního řízení a jaký je jeho základní smysl.
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Sdílení o. p. s.
Adresa: Masarykova 330, 588 56 Telč
Telefon: 777 574 975
E-mail: info@sdileni-telc.cz
Internetové stránky: https://www.sdileni-telc.cz/
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 19 let věku

Sdílení o. p. s. poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči (zvanou též domácí hospicová
péče). Ta vychází z přání a potřeb těžce nemocného a umírajícího člověka a jeho pečující
rodiny. Poskytuje jim podporu a zázemí. Jedná se o službu, která je poskytována v domácím
prostředí a pomáhá nevyléčitelně nemocným, umírajícím a jejich blízkým. Předpokladem pro
poskytování péče v domácnosti uživatele je ochota rodiny pečovat o umírajícího. Rodina ve
spolupráci s týmem pracovníků hospicové péče se může o nemocného starat v jeho
přirozeném prostředí a na vysoké úrovni. Tým mobilního hospice tvoří lékaři s odpovídající
specializací (paliatr a další), zdravotní sestry, sociální pracovnice, psychoterapeut a duchovní,
pečovatelky. Tým je klientům k dispozici 24 hodin denně, návštěvy probíhají dle potřeb rodiny.
Sdílení o.p.s. provozuje také půjčovnu kompenzačních pomůcek. Ta je určena pro seniory,
osoby se zdravotním postižením, nemocné propuštěné z nemocničního léčení, lidi po úrazech,
rodiny, které pečují o své blízké, příbuzné atd. Cílem půjčování kompenzačních pomůcek je
usnadnění či prodloužení pobytu uživatelů v jejich domácím prostředí a zlepšení podmínek
domácí léčby. Půjčovna nabízí zapůjčení širokého spektra zdravotních a kompenzačních
pomůcek, jako jsou například polohovací lůžka s antidekubitními matracemi, chodítka, vozíky,
toaletní křesla a další. Vhodné pomůcky přispívají ke zvládání běžných úkonů každodenního
života a ke kvalitní péči v domácím prostředí. Klienti si mohou přijít vyzkoušet a vybrat tu
nejvhodnější pomůcku každé pondělí od 8 do 11:30 a od 12 do 16 hodin a každou středu od
12 do 16 hodin.
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Slavonická renesanční o.p.s.
Adresa: Na Potoku 629, Slavonice 378 81
Telefon: 602 571 087
E-mail: info@zdrojslavonice.cz
Internetové stránky: https://www.zdrojslavonice.cz
Cílové skupiny: rodiny s dětmi, osoby v tíživé životní situaci

Slavonická renesanční o.p.s. provozuje rodinné centrum „ZDROJ“ a potravinovou banku.
Rodinné centrum nabízí zázemí a programy pro děti a mládež – sportovní a společenské akce,
včetně pravidelné klubové činnosti (pondělí a středa od 15 do 18 hodin), možnost doučování
pro žáky základní školy. Funguje klubovna pro rodiče, prarodiče a děti i jejich kamarády, jsou
organizovány tvůrčí dílny, cvičení, výlety, besedy, dobročinné bazary.
Potravinová pomoc je poskytována na základě písemné žádosti a vyhodnocení potřebnosti.
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STŘED, z.ú.
Adresa: Mládežnická 229, 67401 Třebíč
Telefon: 775 725 655
E-mail: email@stred.info
Internetové stránky: www.stred.info
Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi

STŘED, z.ú poskytuje terénní poradenství a pomoc v ohrožených rodinách, které jsou
v evidenci OSPOD. Cílem je preventivně působit na rodiny tak, aby byly stabilní a funkční.
Poradenství je poskytováno v těchto oblastech:
• hospodaření, vedení domácnosti, vyřizování běžných záležitostí, komunikace s úřady,
se školami atd.
• finanční gramotnost, dluhová problematika
• výchovné kompetence (komunikace s dětmi, dodržování norem a pravidel apod.)
• školní problematika (podpora rodičů a dětí při přípravě do školy, pozitivní motivace ke
škole, plnění povinností ke škole atd.)
• krizové situace (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna
bydliště, neplánované těhotenství atd.)
Metodami práce jsou nácvik dovedností v konkrétních situacích, doprovázení, krizová
intervence, úzká spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty (OSPOD, školy, pediatři,
zástupci obcí…). Služba je poskytována bezplatně přímo v rodinách a je přizpůsobena časovým
možnostem rodiny.
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Středisko výchovné péče Jindřichův Hradec
Adresa: Janderova 147, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon: 777 356 748
E-mail: svp.jh@seznam.cz
Internetové stránky: www.svp.jh.skolniweb.cz
Cílová skupina: rodiny s dětmi

Středisko výchovné péče nabízí ambulantní služby. Poskytuje preventivní, poradenskou,
výchovně vzdělávací, reedukační a terapeutickou péči klientům, kteří se ocitli v tíživých
životních situacích. Nabízí a vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování
a doporučuje na základě vyšetření vhodnou formu následné péče. Zároveň poskytuje
následnou péči klientům po ukončení pobytu v některém ze zařízení pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy. Středisko výchovné péče poskytuje své služby dětem
a mládeži ve věku od 6 do 18 let nebo starším klientům, kteří se soustavným studiem připravují
na své budoucí povolání. Dále rodičům, zákonným zástupcům, osobám zodpovědným za
výchovu, školám a jiným odborným institucím. Středisko zajišťuje péči o klienty na území obcí
s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, Dačice a Třeboň.
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Svaz tělesně postižených v ČR z. s., místní organizace
Svaz tělesně postižených v ČR z. s., místní organizace Dačice
Adresa: Bratrská 221, 380 01 Dačice
Telefon: 722 689 768

Svaz tělesně postižených v ČR z. s., místní organizace Slavonice
Adresa: Generála Svobody 424, 378 81 Slavonice
Telefon: 724 919 138
E-mail: karpisek.rudolf@seznam.cz

Svaz tělesně postižených v ČR z. s., místní organizace Studená
Adresa: Mlýnská 170, 378 56 Studená
Telefon: 605 180 628
E-mail: stpstud@seznam.cz

Internetové stránky: https://svaztp.cz
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, senioři

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, hájí potřeby a zájmy lidí se zdravotním
postižením a seniorů. Poskytuje základní poradenství, případně zprostředkování odborného
poradenství. Pracovníci centra nabízejí konzultace a pomoc při výběru rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek a zařizují půjčování těchto pomůcek. Dále organizace nabízí
rekondiční cvičení, plavání, věnuje se osvětové činnosti a volnočasovým aktivitám.
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Úřady
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Městský úřad Dačice, Odbor sociálních věcí
Adresa: Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice
Telefon: 384 401 213
E-mail: socialni@dacice.cz
Internetové stránky: www.dacice.cz/mestsky-urad/odbory-mestskeho-uradu/odborsocialnich-veci-1/
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 Dačice
Adresa: Antonínská 7, Dačice II, 380 01 Dačice
Telefon: 950 124 200
E-mail: podatelna.jh@uradprace.cz
Internetové stránky: www.uradprace.cz/web/cz/dacice
Poskytování: dle úředních hodin

Náplň činnosti:
•
•
•
•
•

Zprostředkování zaměstnání
Státní sociální podpora a dávky pěstounské péče
Hmotná nouze
Sociální služby, 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 Odboru sociálních věcí Městského úřadu Dačice
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