PŘÍLOHA č. 40
Seznam institucí a dalších subjektů, jejich činnost
související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
v Jihočeském kraji
SOUDY
Název

Adresa

Spojení

Krajský soud v Českých
Budějovicích

Zátkovo nábř. 10/2
37001 České Budějovice 7

+420 386 112 111
fax: +420 386 112 199
podatelna@osoud.cbu.justice.cz
tel.: +420 380 706 111

Okresní soud v Českém Krumlově

Linecká 284
(Linecká 66 Opatrovnické
oddělení)
381 01 Český Krumlov

fax: +420 380 706 170
e-mail:
podatelna@osoud.ckr.justice.cz

ÚŘADY
Název

Adresa

Spojení

Městský úřad Český Krumlov
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

+420 380 766 400

Úřad práce ČR – krajská pobočka
v Českých Budějovicích
Kontaktní pracoviště Český Krumlov
Státní sociální podpora/hmotná nouze

Věncova 248
381 01 Český Krumlov

+420 950 110 111
podatelna@ck.mpsv.cz

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu
dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno
Česká republika

+ 420 542 215 522
podatelna@umpod.cz

LÉKAŘI
PEDIATRIE
Název, jméno

Adresa

Spojení

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Dětské oddělení

Nemocniční 429
381 27 Český Krumlov

+420 380 761 111
fax: +420 380 711 464
sekretariat@nemckr.cz

MUDr. Radka Kynická
Ordinace lékaře pro děti a dorost

Kájov

+420 732 134 731
www.kynicka.cz
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MUDr. Markéta Janouchová
Ordinace pro děti a dorost

Budějovická 45
382 03 Křemže

MUDr. Viola Fürstová,
MUDr. Martin Fürst
Praktický lékař pro děti a dorost

třída Míru 201,
381 01 Český Krumlov

tel./fax:+ 420 380 717 636

MUDr. Milada Hendrychová
Praktický lékař pro děti a dorost

Loučovice 290
382 76 Loučovice

+ 420 380 748 206

MUDr. Milada Hendrychová
Praktický lékař pro děti a dorost

Frymburk 160
382 79 Frymburk

+ 420 380 735 120

MUDr. Martina Nováková
Praktický lékař pro děti a dorost

T. G. Masaryka 114
381 01 Český Krumlov

+420 380 717 555
+420 776 795 407
tinacicha@hotmail.com

MUDr. Martina Nováková
Praktický lékař pro děti a dorost

Míru 164,
382 73Vyšší Brod

+ 420 776 795 407
tinacicha@hotmail.com

MUDr. Jaroslava Vaníčková
Praktický lékař pro děti a dorost

Větřní 296,
382 11 Větřní

+ 420 380 732 176

MUDr. Jan Indra
Praktický lékař pro děti a dorost

Černá v Pošumaví 115
382 23 Černá v Pošumaví

+ 420 602 118 123
+420 380 738 888

MUDr. Jitka Lukáčová
Praktický lékař pro děti a dorost

Špičák 114
381 01 Český Krumlov

+ 420 380 711 990

MUDr. Květa Strnadová
Praktický lékař pro děti a dorost

Špičák 114,
381 01 Český Krumlov

+ 420 380 717 555

MUDr. Iryna Zavadská

Nemocniční 429
381 27 Český Krumlov

+ 420 380 761 294

+420 380741 055
mudrjanouchova@seznam.cz

ww.violafurstova.webgarden.cz

jaroslava.vanickova@volny.cz

DĚTSKÁ PSYCHOLOGIE
PhDr. Zdeňka Šírková

Špičák 114
381 01 Český Krumlov

Mgr. Petra Valkony

Špičák 133
381 01 Český Krumlov

+ 420 380 712 106
+ 420 728 525 945
peravalkony@centrum.cz
www.petravalkony.webnode.cz

DĚTSKÁ PSYCHIATRIE
MUDr. Kamila Janovská
Psychiatrická ordinace dětská

T.G. Masaryka 212
381 01 Český Krumlov

+ 420 380 712 185
tel.: + 420 604 238 488

PSYCHIATR PRO DOSPĚLÉ
Psychiatrická léčebna Červený dvůr
Ředitel: MUDr. Jiří Dvořáček

Červený Dvůr 1
382 08 Chvalšiny

+ 420 380 309 130
fax: + 420 380 309 140
informace@cervenydvur.cz

MUDr. Aleš Michálek
Psychiatrická ordinace

T. G. Masaryka 212
381 01Český Krumlov

+ 420 380 714 767

MUDr. Ivana Michálková
Psychiatrická ordinace

Nemocniční 429
381 01Český Krumlov

+ 420 728 493 412

PSYCHOLOG PRO DOSPĚLÉ + DĚTI
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T. G. Masaryka 212
381 01 Český Krumlov

Mgr. Petra Feglerová – Kučerová

+ 420 380 712 244
feglerova@seznam.cz

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
Název

Spojení

Adresa

Pedagogicko-psychologická
poradna České Budějovice
pracoviště Český Krumlov

+420 380 711 505
+420 602 325 693
poradna.krumlov@pppcb.cz

Kaplická 19
381 01 Český Krumlov

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE
Název

Vedoucí

Adresa

Spojení

Mgr. Jan Tůma
Provozní doba

Středisko výchovné péče
Spirála
Český Krumlov

Špičák 114
381 01 Český Krumlov

Pondělí–čtvrtek:
8:00 – 17:00
Pátek: 8:00 – 15:00

tel:+ 420 380 712 426
fax:+ 420 380 712 426
mobil: 602 491 400
e-mail:
spirala@krumlov.cz
e-mail:
vedouci.ck@dduhomole
.cz

PODPORA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE A PREVENCE
Název

Adresa

Spojení
tel: +420 777 104 136

Paventia o.s.
Podpora náhradní rodinné péče a
prevence

Latrán 55
381 01 Český Krumlov

e-mail:
info@paventia.cz
web:
www.paventia.cz/kontakt/

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Název

Oblastní spolek Český červený
kříž

Adresa
Sídliště Vyšný 48
381 01 Český Krumlov
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Spojení
+ 420 739 661 561
ceskykrumlov@cervenykriz.eu
www.cckck.cz

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s - Bouda
T. G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Pobytové

− skupina lidí, která se
nachází v nepříznivé
životní situaci
− neorganizované a
rizikové děti a mládež,
nacházející se v obtížné
životní situaci, ohrožené
sociálně nežádoucími
jevy nebo s vyhraněným
životním stylem,
neakceptovat. většinovou
společností
− žáci a studenti ZŠ, SŠ,
SOU, VOŠ, VŠ a žáci
zvláštních škol
− rodiče výše zmíněných
dětí a mládeže,
pedagogové, veřejnost (v
dopoledních hodinách
nebo předem
domluvených termínech)

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení
Mgr. Daniel Jambrikovič
tel: +420 731 479 326
Mgr. Jiří Muk
tel.: +420 734 443 923
Michaela Gáborová
tel.: +420 733 765 844

− 12–26 let (včetně)

Mikuláš Horský
tel.: +420 728 927 687
Lukáš Dunka
tel.: +420 739 020 189
e-mail: bouda@cpdm.cz
web: http://www.cpdm.cz

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s – NZMD na "Míru"
Lipová 161, Domoradice, 381 01 Český Krumlov
Adresa kontaktního místa: Nízkoprahový klub pro děti a mládež Bouda
T. G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov

Ambulantní
Terénní

− děti a mládež ve věku od
6 do 26 let ohrožené
společensky
nežádoucími jevy
− osoby v krizi
− osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách
− osoby, které vedou
rizikový způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy
− etnické menšiny
− děti a mládež ve věku od
6 do 26 let ohrožené
společensky
nežádoucími jevy
− osoby v krizi
osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách
osoby, které vedou
rizikový způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy
etnické menšiny

Mgr. Daniel Jambrikovič
tel: +420 731 479 326
Mgr. Jiří Muk
tel.: +420 734 443 923
−
−
−
−

mladší děti (7–10 let)
starší děti (11–15 let)
dorost (16–18 let)
mladí dospělí (19–26
let)

Michaela Gáborová
tel.: +420 733 765 844
Mikuláš Horský
tel.: +420 728 927 687
Lukáš Dunka
tel.: +420 739 020 189
e-mail: bouda@cpdm.cz
web: http://www.cpdm.cz
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KoCeRo – Komunitní centrum Rovnost o.p.s.
Zařízení poskytovatele
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeže AUTOŠKOLA
Hřbitovní 425, 381 01 Český Krumlov

Ambulantní
Terénní

− děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let
ohrožené společensky
nežádoucími jevy
− etnické menšiny

− 6–26 let

tel.: +420 602 433 628
tel.: +420 721 033 794
tel.: +420 722 003 335
e-mail: info@kocero.cz
web: www.kocero.cz

TERÉNNÍ PROGRAMY

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s - Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice
T. G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Terénní

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

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení

Telefon služby:
+420 736 634 126

− bez omezení věku

Vedoucí pracoviště:
Mgr. Daniel Jambrikovič
tel: +420 731 479 326
e-mail:
kcentrum@icmck.cz
www.kcentrum.cpdm.cz

AZYLOVÉ DOMY

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě – Farní charita Veselíčko
Veselíčko 22, 398 42 Veselíčko u Milevska
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Pobytové

− děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let
− ohrožené společensky
nežádoucími jevy
− oběti domácího násilí
− oběti obchodu s lidmi
− osoby bez přístřeší
− osoby v krizi
− rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie
klientů

− děti – od 0 let do
ukončení povinné
školní docházky
− rodič – od 18 let věku

Telefonické spojení

tel.: + 420 382 589 108
e-mail:
dmdvesel@sendme.cz
web:
www.veselicko.charita.cz
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Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb
adresa zařízení není zveřejněna
Formy
poskytovaných
služeb

Pobytové

Cílová skupina klientů
−
−
−
−
−

imigranti a azylanti
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby komerčně
zneužívané
− osoby v krizi

Věková kategorie
klientů
− dorost (16–18 let)
− mladí dospělí (19–26
let)
− dospělí (27–64 let)
− mladší senioři (65–80
let)

Telefonické spojení

tel.: + 420 222 968 754
e-mail:
scps@diakoniecce.cz
web:
www.scps.diakonie.cz

Farní charita Prachatice – Dům sv. Petra pro muže
Záblatí 38, 384 33 Záblatí u Prachatic
tel.: + 420 388 310 979

Pobytové

− osoby bez přístřeší
− osoby v krizi
− etnické menšiny

− 18–64 let

e-mail:
vedouci.azyl.muzi@prachatice.ch
arita.cz
azyl.muzi@prachatice.charita.cz
reditel@prachatice.charita.cz
web:
http://www.prachatice.charita.cz

Farní charita Prachatice – Charitní domov sv. Dominika a Savia pro matky s dětmi
Slunečná 1135, Prachatice II, 383 01 Prachatice

Pobytové

−
−
−
−

oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
osoby bez přístřeší
osoby v krizi

− děti předškolního věku
(1–6 let)
− mladší děti (7–10 let)
− starší děti (11–15 let)
− dorost (16–18 let)
− mladí dospělí (19–26
let)
− dospělí (27–64 let)
− děti kojeneckého věku
(do 1 roku)

tel.: +420 388 310 274
tel.: +420 731 604 441
e-mail:
azyl.matky@prachatice.charita.cz
reditel@prachatice.charita.cz
vedouci.azyl.matky@prachatice.c
harita.cz
web:
http://www.prachatice.charita.cz

Farní charita Veselíčko – Domov sv. Alžběty pro matku a dítě
Veselíčko 22, 398 42 Veselíčko u Milevska

Pobytové

−
−
−
−
−

oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi

− děti – od 0 let do
ukončení povinné
školní docházky
− rodič – od 18 let věku

tel.: + 420 382 589 108
e-mail:
dmdvesel@sendme.cz
web:
www.veselicko.charita.cz
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Fond ohrožených dětí – Azylový dům FOD Tábor - Jeníčkova Lhota
Jeníčkova Lhota 42, Chotoviny, 390 01 Tábor 1
Formy
poskytovaných
služeb

Pobytové

Cílová skupina klientů
−
−
−
−
−

oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně
vyloučených
komunitách
− rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie
klientů

Telefonické spojení
tel.: + 420 381 276 547
tel.: + 420 724 567 502

− bez omezení věku

e-mail:
azylovydum.jenickovalhota@fod.
cz
web: www.fod.cz

G-centrum Tábor – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Vídeňská 2761/11, 390 05 Tábor 5

Pobytové

− oběti domácího násilí
− osoby bez přístřeší
− osoby v krizi

− 0-62 let (děti ve věku
0-18 let
− pokud dítě studuje, tak
po celou dobu studií,
max. do 26 let
− ženy, nebo matky od
18–62 let

tel.: + 420 381 261 575
tel.: +420 381 271 109
e-mail: ad@gcentrum.cz
web:
http://www.gcentrum.cz

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice – Azylový dům Filia
Nerudová 809/7, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4

Pobytové

−
−
−
−
−

oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi

− děti předškolního věku
(1–6 let)
− mladší děti (7–10 let)
− starší děti (11–15 let)
− dorost (16–18 let)
− mladí dospělí (19–26
let)
dospělí (27–64 let)
− děti kojeneckého věku
(do 1 roku)

tel.: + 420 602 719 554
tel.: + 420 602 719 536
tel.: + 420 387 427 168
e-mail:
ADN.CB@seznam.cz
web:
http://www.jazcb.cz

Jihočeská RŮŽE- Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci
Kostelec 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou)

Pobytové

−
−
−
−
−

oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
osoby, které vedou
rizikový způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy

− bez omezení věku

tel.: + 420 385 725 063
tel.: + 420 602 148 876
e-mail:
osjihoceskaruze@quick.cz
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La Strada Česká republika, o.p.s.- Poradenské centrum La Strada Česká republika
adresa zařízení nebyla zveřejněna
Azylový byt - adresa zařízení nebyla zveřejněna
Formy
poskytovaných
služeb

Pobytové

Cílová skupina klientů
− oběti obchodu s lidmi
− osoby bez přístřeší
− osoby komerčně
zneužívané
− osoby v krizi
− osoby, které vedou
rizikový způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy
− etnické menšiny

Věková kategorie
klientů

Telefonické spojení

tel.: + 420 222 721 810
− mladí dospělí (19–26
let)
− dospělí (27–64 let)

e-mail: lastrada@strada.cz
web:
www.strada.cz

Město Český Krumlov - Domov pro matky s dětmi
Plešivecké náměstí 75, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Pobytové

− oběti domácího násilí
− osoby bez přístřeší
− osoby v krizi

− děti předškolního věku
(1–6 let)
− mladší děti (7–10 let)
− starší děti (11–15 let)
− dorost (16–18 let)
− mladí dospělí (19–26
let)
− dospělí (27–64 let)
− děti kojeneckého věku
(do 1 roku)

tel.: + 420 380 711 472
tel.: + 420 724 374 333
e-mail:
dmd@centrum.cz

Město Jindřichův Hradec- Domov pro matky s dětmi
Políkno 47, 377 01 Jindřichův Hradec 1

Pobytové

− osoby bez přístřeší
− osoby v krizi

− děti předškolního věku
(1–6 let)
− mladší děti (7–10 let)
− starší děti (11–15 let)
− dorost (16–18 let)
− mladí dospělí (19–26
let)
− dospělí (27–64 let)
− děti kojeneckého věku
(do 1 roku)

tel.: + 420 384 326 320
tel.: + 420 702 005 983
e-mail:
dmd.polikno@seznam.cz

Městská charita České Budějovice- Dům svatého Pavla
Riegrova 1901/32, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

tel.: + 420 776 655 305
fax: + 420 387 315 388
Pobytové

− osoby bez přístřeší
− osoby v krizi

- muži od 18 do 64 let

e-mail:
petra.vohlidalova@mchcb.cz
web:
http://www.mchcb.cz
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Městský ústav sociálních služeb Strakonice- MěÚSS Strakonice – Azylový dům
Budovatelská 613, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1
Formy
poskytovaných
služeb

Pobytové

Cílová skupina klientů

Věková kategorie
klientů

− oběti domácího násilí
− osoby bez přístřeší
− osoby, které vedou
rizikový způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy
− rodiny s dítětem/dětmi

− děti předškolního věku
(1–6 let)
− mladší děti (7–10 let)
− starší děti (11–15 let)
− dorost (16–18 let)
− mladí dospělí (19–26
let)
− dospělí (27–64 let)
− děti kojeneckého věku
(do 1 roku)

Telefonické spojení
tel.: + 420 603 326 069
tel.: + 420 383 323 639
+420 731 285 547
e-mail:
lenka.kryslova@muss.strakonice.
eu
web:
http://www.muss.strakonice.eu

Rybka, o.p.s.- Azylový dům Rybka Husinec
Komenského 73, 384 21 Husinec

Pobytové

−
−
−
−

oběti domácího násilí
osoby bez přístřeší
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny

Husinec
tel.: + 420 388 331 274
tel.: + 420 725 444 164
− bez omezení věku

e-mail:
az.rybka@iol.cz
web:
www.rybka-az.cz

TEP, centrum sociálních služeb, Veselí nad Lužnicí- Azylový dům pro muže
U Vodárny 170, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1

Pobytové

− osoby bez přístřeší
− osoby v krizi

− mladí dospělí (19–26
let)
− dospělí (27–64 let)
− mladší senioři (65–80
let)
− starší senioři (nad 80
let)
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tel.: + 420 606 612 989
tel.: + 420 604 247 573
tel.: + 420 381 209 200
e-mail:
vavricek@tep-veseli.cz
web:
http://www.tep-veseli.cz

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
ICOS Český Krumlov, o.p. s. - Bezplatné právní poradenství
náměstí Svornosti 2, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov 1
Pobočky
Šumavská 1 (dům služeb, naproti pobočce České pošty), Větřní
Žižkovo náměstí 40, 374 01 Trhové Sviny
nám. Republiky 43, Nové Hrady, 373 33 Nové Hrady v již. Čechách
Náměstí 70, Kaplice, 382 41 Kaplice 1
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Ambulantní
Terénní

− děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let
ohrožené společensky
nežádoucími jevy
− imigranti a azylanti
− oběti domácího násilí
− oběti trestné činnosti
− osoby bez přístřeší
− osoby do 26 let věku
opouštějící školská
zařízení pro výkon
ústavní péče
− osoby ohrožené
závislostí nebo závislé
na návykových látkách
− osoby s jiným
zdravotním postižením
− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením
− osoby s tělesným
postižením
− osoby se sluchovým
postižením
− osoby se zdravotním
postižením
− osoby v krizi
− osoby žijící v sociálně
vyloučených
komunitách
− osoby, které vedou
rizikový způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy
− pachatelé trestné
činnosti
− rodiny s dítětem/dětmi
− senioři
− etnické menšiny

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení

tel.: + 420 380 712 202

− bez omezení věku)

e-mail: icos@krumlov.cz
web:
http://www.icos.krumlov.cz
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Bílý kruh bezpečí, z.s.- Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., České Budějovice
Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Formy
poskytovaných
služeb

Ambulantní
Terénní

Cílová skupina klientů

− oběti domácího násilí
− oběti obchodu s lidmi
− oběti trestné činnosti

Věková kategorie
klientů

Telefonické spojení
tel.: + 420 387 200 094
nonstop informace tel.: 116 006

− bez omezení věku

e-mail:
bkb.cbudejovice@bkb.cz
web:
www.bkb.cz

Jihočeská RŮŽE- Poradenské centrum – rovné šance pro všechny
Česká 380/52, 370 01 České Budějovice 1

Ambulantní
Terénní

−
−
−
−

oběti domácího násilí
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně
vyloučených
komunitách
− senioři
− etnické menšiny

− dospělí od 18 let

tel.: + 420 602 148 876
tel.: + 420 386 360 262
e-mail:
osjihoceskaruze@quick.cz

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR- Poradna Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR
Partyzánská 1/7, Praha 7-Holešovice, 170 00 Praha 7
Poradna NRZP České Budějovice:
Žižkova 1914/1a, 370 00 České Budějovice

Ambulantní

− osoby se zdravotním
postižením
− senioři

PRAHA
tel.: + 420 266 753 427
tel.: + 420 736 105 585
e-mail:
poradnanrzp@nrzp.cz
− bez omezení věku

Č.B.
tel.: + 420 736 751 209
e-mail:
poradnacb@nrzp.cz
web:
www.nrzp.cz

Organizace pro pomoc uprchlíkům
Kovářská 4, Praha 6,190 00

Ambulantní
Terénní

− imigranti a azylanti

− bez omezení věku

tel.: + 420 730 158 779
tel.: + 420 730 158 781
fax: + 420 233 371 258
e-mail: opu@opu.cz
web: http://www.opu.cz
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Tichý svět, o.p.s.- Poradna
Mánesova 11/3b, 370 67 České Budějovice
Adresa kontaktního místa:
Tichý svět, o.p.s.- Poradna
Na Stříži 1683/40, 140 00 Praha 4

Praha
tel.: + 420 222 519 835
− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby se sluchovým
postižením

Ambulantní
Terénní

− bez omezení věku

e-mail:
info@tichysvet.cz
web:
www.tichysvet.cz
Č.B.
tel.: + 420 702 053 139
tel.: + 420 720 991 975
pavla.triskova@tichysvet.cz
eva.janoutova@tichysvet.cz

KRIZOVÁ POMOC
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s.
Jiráskovo nábř. 1549/10, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Ambulantní
Terénní

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

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení
tel.: + 420 387 410 864
tel.: + 420 776 763 176

− bez omezení věku

e-mail:
pomoc@ditevkrizi.cz
web:
http://www.ditevkrizi.cz

La Strada Česká republika, o.p.s. - Poradenské centrum La Strada Česká republika
adresa zařízení nebyla zveřejněna
Azylový byt La Strada Česká republika - adresa kontaktního místa
adresa zařízení nebyla zveřejněna

Ambulantní
Terénní

− oběti obchodu s lidmi
− osoby komerčně
zneužívané
− osoby v krizi
− osoby, které vedou
rizikový způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy

tel.: + 420 222 721 810
− dorost (16–18 let)
− mladí dospělí (19–26 let)
− dospělí (27–64 let)
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e-mail:
lastrada@strada.cz
web:
www.strada.cz

THEIA - krizové centrum o.p.s.- Odborná pomoc
Mánesova 11/3b, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Ambulantní

− děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let
ohrožené společensky
nežádoucími jevy
− oběti domácího násilí
− oběti obchodu s lidmi
− oběti trestné činnosti
− osoby komerčně
zneužívané
− osoby v krizi
− rodiny s dítětem/dětmi
− senioři

− bez omezení věku

Linka pomoci
tel.: + 420 777 232 421
konzultace
tel.: + 420 778 030 905
tel.: + 420 777 232 421
e-mail: info@theia.cz
web: www.theia.cz
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Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s. - Linka
důvěry České Budějovice, o.p.s.
Nádražní 105/47, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Terénní

− děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let
ohrožené společensky
nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
− oběti domácího násilí
− oběti trestné činnosti
− osoby bez přístřeší
− osoby komerčně
zneužívané
− osoby ohrožené
závislostí nebo závislé
na návykových látkách
− osoby s chronickým
duševním
onemocněním
− osoby s chronickým
onemocněním
− osoby s jiným
zdravotním postižením
− osoby s
kombinovaným
postižením
− soby s mentálním
postižením
− osoby s tělesným
postižením
− osoby se zdravotním
postižením
− osoby se zrakovým
postižením
− osoby v krizi
− osoby žijící v sociálně
vyloučených
komunitách
− osoby, které vedou
rizikový způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy
− rodiny s dítětem/dětmi
− senioři
− etnické menšiny

Věková kategorie klientů

−
−
−
−
−
−
−

mladší děti (7–10 let)
starší děti (11–15 let)
dorost (16–18 let)
mladí dospělí (19–26 let)
dospělí (27–64 let)
mladší senioři (65–80 let)
starší senioři (nad 80 let)
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Telefonické spojení

tel.: + 420 387 438 703
Linka důvěry
tel.: + 420 387 313 030
e-mail:
spramv@gmail.com
web:
www.rodinnaporadnacb.cz

DOMY NA PŮL CESTY
Město Český Krumlov- Dům na půl cesty
Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov 1
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

− osoby do 26 let
opouštějící školská
zařízení pro výkon
ústavní péče

Pobytové

Věková kategorie klientů

− mladí dospěl (19–26 let)

Telefonické spojení
tel.: + 420 380 715 286
mob.: +420 724 374 333
mob.: +420 606 635 249
e-mail:
dnpc@centrum.cz

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - Azylový dům Filia
Nerudova 809/7, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4

− osoby do 26 let
opouštějící školská
zařízení pro výkon
ústavní péče

Pobytové

tel.: + 420 602 719 554
tel.: + 420 602 719 536
tel.: + 420 387 427 168
− mladí dospěl (19–26 let)

e-mail:
ADN.CB@seznam.cz
web:
http://www.jazcb.cz

INTERVENČNÍ CENTRA
Diecézní charita České Budějovice- Intervenční centrum pro osoby
ohrožené domácím násilím
Kanovnická 390/11, 370 01 České Budějovice 1
Detašované pracoviště Strakonice
Smetanova 533, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1
Detašované pracoviště Tábor
Vančurova 2904, Tábor, 390 01 Tábor 1
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení

tel.: + 420 603 281 300
tel.: + 420 386 323 016
Ambulantní
Terénní

− oběti domácího násilí

− od 16 let věku

fax: + 420 386 323 016
e-mail: ic@dchcb.charita.cz
web: http://www.dchcb.cz

15

OSOBNÍ ASISTENCE
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.
U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
Formy
poskytovaných
služeb

Terénní

Cílová skupina klientů

− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením
− osoby s tělesným
postižením

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení

tel.: + 420 385 777 011
fax: + 420 385 520 834
− od 5 do 26 let věku

e-mail: info@arpida.cz
web: http://www.arpida.cz

Osobní asistence Český Krumlov
Urbinská 184, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1

Terénní

− osoby se zdravotním
postižením
− senioři

− děti předškolního věku
(1–6 let)
− mladší děti (7–10 let)
− starší děti (11–15 let)
− dorost (16–18 let)
− mladí dospělí (19–26 let)
− dospělí (27–64 let)
− mladší senioři (65–80 let)
− starší senioři (nad 80 let)

tel.: + 420 773 587 758
e-mail:
asistence@krumlov.cz
web:
http://www.css.krumlov.cz
http://www.icos.krumlov.cz

Jihočeská sociální pomoc o.p.s.
Klavíkova 1570/7, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4

Terénní

− osoby s chronickým
onemocněním
− osoby s jiným
zdravotním postižením
− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením
− osoby s tělesným
postižením
− osoby se zdravotním
postižením
− osoby se zrakovým
postižením
− senioři

tel.: + 420 725 803 839
−
−
−
−
−
−
−

mladší děti (7–10 let)
starší děti (11–15 let)
dorost (16–18 let)
mladí dospělí (19–26 let)
dospělí (27–64 let)
mladší senioři (65–80 let)
starší senioři (nad 80 let)
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vedoucí služby
tel.: + 420 725 803 839
ředitel organizace:
tel.: + 420 607 834 413
e-mail: jisopo@seznam.cz
web:
www.jihoceskasocialnipomoc.
wbs.cz

Ledax o.p.s.
Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Formy
poskytovaných
služeb

Terénní

Cílová skupina klientů
− osoby s chronickým
onemocněním
− osoby s jiným
zdravotním postižením
− osoby s
kombinovaným
postižením
- osoby s mentálním
postižením
− osoby s tělesným
postižením
− osoby se sluchovým
postižením
− osoby se zdravotním
postižením
− osoby se zrakovým
postižením
− senioři

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení

tel.: + 420 800 221 022
− osoby od 7 let věk

e-mail: info@ledaxcr.cz
web: http://www.ledax.cz

Osobní asistence Městské charity České Budějovice
Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1

Terénní

− osoby s chronickým
duševním
onemocněním
− osoby s chronickým
onemocněním
− osoby s jiným
zdravotním postižením
− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením
− osoby s tělesným
postižením
− soby se sluchovým
postižením
− osoby se zdravotním
postižením
− osoby se zrakovým
postižením
− senioři

tel.: + 420 387 718 295
tel.: + 420 731 604 411
− osoby od 3 let

e-mail:
pavlina.petraskova@mchcb.cz
web: http://www.mchcb.cz
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PODORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
Domov sv. Anežky, o.p.s - Terénní sociální služby
Čihovice 30, Hněvkovice na levém břehu Vltavy, 375 01 Týn nad Vltavou 1
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Terénní

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

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení

tel.: + 420 385 724 007
− mladí dospělí (19–26 let)
− dospělí (27–64 let)

fax: +420 385 724 007
e-mail: anezka@anezka-tyn.cz
web: http://www.anezka-tyn.cz

RANÁ PÉČE
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.
U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Ambulantní
Terénní

− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s tělesným
postižením
− rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení
tel.: + 420 385 777 011
+ 420 385 777 017
tel.: + 420 777 027 230

− děti do 7 let

e-mail: info@arpida.cz
e-mail: ranapece@arpida.cz
web: http://www.arpida.cz

Středisko rané péče SPRP České Budějovice
Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice 1

Ambulantní
Terénní

− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby se zrakovým
postižením
− rodiny s dítětem/dětmi

− děti předškolního věku
(1–6 let)
− děti kojeneckého věku
(do 1 roku)

tel.: + 420 385 520 088
tel.: + 420 777 234 033
e-mail:
budejovice@ranapece.cz
web: http://www.ranapece.cz
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Fond ohrožených dětí
Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Ambulantní
Terénní

− děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let
ohrožené společensky
nežádoucími jevy
− oběti domácího násilí
− oběti trestné činnosti
− osoby bez přístřeší
− osoby žijící v sociálně
vyloučených
komunitách
− rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení

tel.: + 420 224 236 655
− bez omezení

e-mail: fod@fod.cz
web: www.fod.cz

Městská charita České Budějovice – SASANKA
Okružní 621/1a, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 1
Vedoucí služby:
tel.: + 420 775 655 422
Terénní

− rodiny s dítětem/dětmi

− bez omezení

e-mail: sasanka@mchcb.cz
web: http://www.mchcb.cz

Oblastní Řeckokatolická charita v Českých Budějovicích
Náměstí 42, Kaplice, 382 41 Kaplice 1

Ambulantní

− děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let
ohrožené společensky
nežádoucími jevy
− imigranti a azylanti
− rodiny s dítětem/dětmi

tel.: + 420 731 604 509
− bez omezení

e-mail:
ivana.zackova@charitakaplice.
cz
web: www.charita.cz

Oblastní Řeckokatolická charita v Českých Budějovicích
Kanovnická 408/10, 370 01 České Budějovice 1

Ambulantní

− děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let
ohrožené společensky
nežádoucími jevy
− imigranti a azylanti
− rodiny s dítětem/dětmi

tel.: + 420 776 642 186
− bez omezení

e-mail charitacb@centrum.cz
web: www.charita.cz

Temperi, o.p.s.– Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Jaroslava Haška 1818/1, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Ambulantní
Terénní

− děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let
ohrožené společensky
nežádoucími jevy
− osoby v krizi
− rodiny s dítětem/dětmi

−
−
−
−

starší děti (11–15 let)
dorost (16–18 let)
mladí dospělí (19–26 let)
dospělí (27–64 let)

tel.: + 420 702 642 537
tel.: + 420 702 571 757
e-mail:
tempericb@tempericb.cz
web: www.tempericb.cz
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TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
STŘEP-Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením
U Černé věže 71/4, 370 01 České Budějovice 1
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů
− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby se sluchovým
postižením

Ambulantní
Terénní

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení
tel.: + 420 605 575 716

− bez omezení věku

e-mail:
brabcova504@seznam.cz

Tichý svět, o.p.s. - tlumočnické služby
Mánesova 11/3b, 370 67 České Budějovice
Adresa kontaktního místa:
Tichý svět, o.p.s.Na Stříži 1683/40, 140 00 Praha 4

Praha
tel.: + 420 222 519 835
− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby se sluchovým
postižením

Ambulantní
Terénní

− bez omezení věku

e-mail:
info@tichysvet.cz
web:
www.tichysvet.cz
Č.B.
tel.: + 420 702 053 139
tel.: + 420 720 991 975
pavla.triskova@tichysvet.cz
eva.janoutova@tichysvet.cz

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.- Terénní program Viktorie
T. G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov 1
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Terénní

− oběti obchodu s lidmi
− osoby komerčně
zneužívané
− osoby žijící v soc.
vylouč. komunitách
− osoby, které vedou
rizikový způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení
Telefon služby:
+420 736 634 126

− dorost (16–18 let)
− mladí dospělí (19–26 let)
− dospělí (27–64 let)

Vedoucí pracoviště:
Mgr. Daniel Jambrikovič
tel: +420 731 479 326
e-mail:
kcentrum@icmck.cz
web:
http://www.kcenrum.cpdm.cz
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Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.- Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice
T. G. Masaryka 114, Latrán, 381 01 Český Krumlov 1
− děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let
ohrožené společensky
nežádoucími jevy
− osoby ohrožené
závislostí nebo závislé
na návykových látkách
− osoby, které vedou
rizikový způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy

Terénní

Telefon služby:
+420 736 634 126

− bez omezení věku

Vedoucí pracoviště:
Mgr. Daniel Jambrikovič
tel: +420 731 479 326
e-mail:
kcentrum@icmck.cz
web:
http://www.kcenrum.cpdm.cz

Diecézní charita České Budějovice – Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi
Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Terénní

− osoby bez přístřeší
− osoby v krizi
− osoby žijící v sociálně
vyloučených
komunitách
− osoby, které vedou
rizikový způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy
− rodiny s dítětem/dětmi
− etnické menšiny

Věková kategorie klientů

− od 0 do 64 let věku

Telefonické spojení

tel.: + 420 387 203 315
tel.: + 420 731 402 833
tel: + 420 731 402 803
tel: + 420 733 741 405
e-mail: eva@dchcb.charita.cz
e-mail: teren@dchcb.charita.cz
web: http://www.dchcb.cz

KoCeRo – komunitní centrum Rovnost o.p.s.- Terénní programy ZMĚNA
Hřbitovní 425, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

Terénní

− osoby žijící v sociálně
vyloučených
komunitách
− etnické menšiny

tel.: + 420 602 433 628
tel.: + 420 722 003 335
tel.: + 420 721 033 794
− bez omezení věku
e-mail: info@kocero.cz
web: www.kocero.cz

Městská charita České Budějovice – Terénní program
Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1

Terénní

− osoby bez přístřeší
− osoby v krizi
− osoby, které vedou
rizikový způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy
− etnické menšiny

tel.: + 420 731 604 512
tel.: + 420 731 604 457
− děti od 6 let a dospělé
osoby bez omezení
věkem

e-mail:
ingrid.dulawova@mchcb.cz
andrea.vitosova@mchcb.cz
web: www.mchcb.cz
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Občanské sdružení Prevent – Jihočeský streetworkPrevent
Nová 2026/14, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Terénní

−
−
−
−
−

oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby komerčně
zneužívané
− osoby ohrožené
závislostí nebo závislé
na návykových látkách
− etnické menšiny

tel.: + 420 602 570 366
tel.: + 420 723 527 512
tel.: + 420 775 627 512
− od 11 let
e-mail: js@prevent99.cz
web: www.js.prevent.cz

ROZKOŠ bez RIZIKA
Česká 195/20, 370 01 České Budějovice 1
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Věková kategorie klientů

Terénní

− oběti obchodu s lidmi
− osoby komerčně
zneužívané
− osoby, které vedou
rizikový způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy

− dorost (16–18 let)
− mladí dospělí (19–26 let)
− dospělí (27–64 let)

Telefonické spojení

tel.: + 420 775 133 133
web: www.rozkosbezrizika.cz

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR- Centrum na podporu integrace
pro Jihočeský kraj
Kněžskodvorská 2296/8a, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
tel.: + 420 387 202 508
tel.: + 420 608 120 218
tel.: + 420 778 498 528
Terénní

− imigranti a azylanti

− bez omezení věku

e-mail:
icceskebudejovice@suz.cz
web:
integracnicentra.cz/JihočeskyK
raj/JK.aspx

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Domov PETRA Mačkov
Mačkov 79, 388 01 Blatná
Formy
poskytovaných
služeb

Pobytové

Cílová skupina klientů
− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení
tel.: + 420 383 413 111

− od 3 let věku

e-mail: leva@domovpetra.cz
web: www.domovpetra.cz
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Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek
Osek 1, 386 01 Strakonice 1

Pobytové

− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením

tel.: + 420 383 411 022
fax: + 420 383 411 055
− od 18 let věku (muži)

e-mail: podatelna@dozposek.cz
web: www.dozp-osek.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
Zběšičky 23, 398 43 Bernartice u Milevska

Pobytové

− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením
− osoby se zdravotním
postižením
−

tel.: + 420 382 734 011
tel.: + 420 382 734 010
− 5–64 let

e-mail:
pechacek@domovzbesicky.cz
web: www.domovzbesicky.cz

KONTAKTNÍ CENTRA
Kontaktní centrum Prevent České Budějovice
tř. 28. října 1312/16, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Ambulantní

− osoby ohrožené
závislostí nebo závislé
na návykových látkách

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení
tel.: + 420 387 201 738

− od 11 let

e-mail: kccb@prevent99.cz
web: /www.kccb.prevent99.cz

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Odlehčovací služba APLA Jižní Čechy, o.s.
Č.Budějovice – Jírovcova 1339/43, 370 01 České Budějovice

Tábor – Farského 887, 390 02 Tábor
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení
Kontaktní centrum
Č.Budějovice:
tel.: + 420 773 881 544

Pobytové

− osoby se zdravotním
postižením
− rodiny s dítětem/dětmi

− 5–64 let

Ředitel:
+ 420 608 519 000
e-mail: cb@aplajc.cz
e-mail: info@aplajc.cz

web: jc.apla.cz
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Domov pro seniory – Pečovatelská služba
T.G.Masaryka 272, 388 01 Blatná
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Ambulantní
Terénní

− osoby s chronickým
duševním
onemocněním
− osoby s chronickým
onemocněním
− osoby s tělesným
postižením
− osoby se zdravotním
postižením
− rodiny s dítětem/dětmi
− senioři

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení

tel.: + 420 380 706 210
tel.: + 420 380 706 211
− bez omezení věku

e-mail:
pecovatelska.dsblatna@seznam
.cz

web: www.domovblatna.cz

Domov pro seniory Pohoda
Budějovická 159, 384 11 Netolice

Terénní

− osoby s tělesným
postižením
− osoby se zdravotním
postižením
− rodiny s dítětem/dětmi
− senioři

tel.: + 420 388 385 312
tel.: + 420 388 385 330
tel.: + 420 723 533 429
− děti do 4 let a dále od 18
let věku

e-mail:
reditel.pohoda@netolice.cz
domov.pohoda@netolice.cz
web: www.pohodanetolice.cz

Sociální služby SOVY o.p.s.
Vyšehradská 260, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov 1
Formy
poskytovaných
služeb

Terénní

Cílová skupina klientů

Věková kategorie klientů

− osoby s tělesným
postižením
− osoby se zdravotním
postižení
− rodiny s dítětem/dětmi
− senioři

− Dolní věková struktura
cílové skupiny je 19 let
věku. Jsou-li služby
poskytovány v rodinách,
ve kterých se narodily
současně 3 nebo více
dětí, je horní věková
hranice pro poskytnutí
této sociální služby 4
roky věku těchto dětí.
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Telefonické spojení

tel.: + 420 380 712 067
Pečovatelská služba:
tel.: + 420 380 716 342
Ředitel:
tel.: + 420 383 134 445
tel.: + 420 736 634 490
e-mail: info@sovyck.cz
web: www.sovyck.cz

Pečovatelská služba – Ledax o.p.s.
Zařízení poskytovatele:
Ledax o.p.s. DPS Dlouhá 20, 370 01 České Budějovice 1
Ledax o.p.s. DPS Plzeňská 42, 370 04 České Budějovice
Ledax o.p.s. DPS Tylova 11, 370 01 České Budějovice 1

Terénní

− 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
− osoby se zrakovým
postižením
− rodiny s dítětem/dětmi
− senioři

− Pečovatelská služba je
poskytována dospělým
osobám od 19ti let věku,
které mají sníženou
soběstačnost z důvodu
stáří, chronického
onemocnění nebo
postižení a rodinám s
dětmi do 4 let věku v
případě narození trojčat
nebo více dětí, jejichž
situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby

tel.: + 420 725 071 957
tel.: + 420 725 064 309
tel.: + 420 725 071 956
e-mail:
katerina.liskova@ledax.cz
tereza.chroma@ledax.cz
pavlina.chaloupecka@ledax.cz
web: www.ledax.cz

Město Horní Planá – Dům s pečovatelskou službou
Komenského 6, 382 26 Horní Planá

Terénní

− rodiny s dítětem/dětmi
− senioři

− děti do 4 let věku (při
narození 3 nebo více dětí
současně)
− osoby od 65 let věku

Ústředna:
tel.: + 420 380 700 111
Ředitel:
+ 420 380 738 115
e-mail: domov@ddhplana.cz
web: www.ddhplana.cz

Město Kaplice – Pečovatelská služba Města Kaplice
Novohradská 59, Kaplice, 382 41 Kaplice 1

Terénní

− osoby se zdravotním
postižením
− rodiny s dítětem/dětmi
− senioři

− do 4 let věku dítěte při
narození 3 nebo více dětí
současně
− dospělí (27–64 let)
− mladší senioři (65–80 let)
− starší senioři (nad 80 let)

tel.: + 420 607 570 111
e-mail:
hana.smejkalova@mestokaplice
.cz

Město Vyšší Brod – Dům s pečovatelskou službou
K Vltavě 380, 382 73 Vyšší Brod
Formy
poskytovaných
služeb

Terénní

Cílová skupina klientů

Věková kategorie klientů

− osoby s tělesným
postižením
− osoby se zdravotním
postižení
− senioři

−
−
−
−
−
−

starší děti (11–15 let)
dorost (16–18 let)
mladí dospělí (19–26 let)
dospělí (27–64 let)
mladší senioři (65–80 let)
starší senioři (nad 80 let).

Telefonické spojení
tel.: + 420 380 746 613
tel.: + 420 380 746 212
fel.: + 420 723 063 949
e-mail:
socialni.odbor@mestovyssibrod.
cz

web: www.mestovyssibrod.cz
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Městská charita České Budějovice – Charitní pečovatelská služba
Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice 1

Terénní

− osoby s chronickým
duševním
onemocněním
− osoby s chronickým
onemocněním
− osoby s jiným
zdravotním postižením
− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením
− osoby s tělesným
postižením
− osoby se zdravotním
postižením
− rodiny s dítětem/dětmi
− senioři

− bez omezení věku

Vedoucí pracovník:
tel.: + 420 731 604 510
tel.: + 420 387 718 216
Sociální pracovnice:
tel.: + 420 776 655 452
Koordináor:
tel.: + 420 775 655 399
e-mail:
jana.rehakova@mchcb.cz
kristyna.svejdova@mchcb.cz
jitka.beniskova@mchcb.cz
web: www.mchcb.cz

Oblastní spolek ČČK České Budějovice – Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská
služba ČČK Alice
Husova tř. 1837/20, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba ČČK Alice
Matice školské 1786/17, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Terénní

− 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
− osoby se zrakovým
postižením
− senioři

− Senioři od 65 let
− osoby se zdrav.
postižením od 18 let
− rodiny s dětmi, ve
kterých se narodí
současně 3 a více dětí do
4 let věku těchto dětí

Vedoucí pracoviště ošetř.péče:
tel.: + 420 602 481 679
tel.: + 420 725 774 527
Pracoviště pečovatel. Služby:
tel.: + 420 725 853 332
tel: + 420 387 318 552
e-mail: alice@cckcb.cz
web: www.adb-alice.cz
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PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY
Česká maltézská pomoc SŘMR pod patronátem Velkopřevorství českého, stř. Č.B., o.p.s.
Na Sadech 2035/19, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Terénní

− osoby s jiným
zdravotním postižením
− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením
− osoby s tělesným
postižením
− osoby se sluchovým
postižením
− osoby se zdravotním
postižením
− osoby se zrakovým
postižením
− senioři

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení

Koordinátor soc.služeb:
tel.: + 420 602 469 466

− bez omezení věku

tel.: + 420 387 312 898
fax: + 420 387 312 898
e-mail: cmpcb@cmpcb.cz
web: www.cmpcb.cz

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
Roudenská 485/18, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.- středisko KOMENDA
Komenského 71/15, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Ambulantní
Terénní

− osoby s jiným
zdravotním postižením
− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby se zdravotním
postižením
− osoby se zrakovým
postižením
− senioři

−
−
−
−
−
−
−

mladší děti (7–10 let)
starší děti (11–15 let)
dorost (16–18 let)
mladí dospělí (19–26 let)
dospělí (27–64 let)
mladší senioři (65–80 let)
starší senioři (nad 80 let)

tel.: + 420 386 460 661
tel.: + 420 386 460 660
tel: + 420 775 581 944
e-mail: info@tyflokabinet-cb.cz
e-mail: komenda@tyflokabinetcb.cz

web: www.tyflokabinet-cb.cz

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Auticentrum, o.p.s.
Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice 4
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení
Sociální pracovník:
tel.: + 420 720 955 180

Ambulantní

− osoby se zdravotním
postižení

− 1–45 let věku

Administrativní pracovník:
tel.: + 420 606 046 118
e-mail:
auticentrum@centrum.cz
web: www.auticentrum.cz
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KONÍČEK, o.p.s.
Na Zlaté stoce 551/14, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů
− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením
− osoby s tělesným
postižením
− osoby se zdravotním
postižením
− senioři

Ambulantní

Věková kategorie klientů

− děti od 9 let a dále bez
omezení věkem

Telefonické spojení

Sociální pracovník:
tel.: + 420 774 528 855
tel.: + 420 774 429 779
e-mail: konicekcb@seznam.cz
web: www.konicekcb.cz

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Domov sv. Anežky – Centrum pracovní a sociální rehabilitace
Čihovice 30, Hněvkovice na levém břehu Vltavy, 375 01 Týn nad Vltavou 1
Formy
poskytovaných
služeb

Cílová skupina klientů

Věková kategorie klientů

Pobytové
Ambulantní

− osoby s chronickým
duševním
onemocněním
− osoby s jiným
zdravotním postižením
− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením
− osoby s tělesným
postižením
− osoby se sluchovým
postižením
− osoby se zdravotním
postižením

− dorost (16–18 let)
− mladí dospělí (19–26 let)
− dospělí (27–64 let)

Telefonické spojení

tel.: + 420 385 724 007
e-mail: anezka@anezka-tyn.cz
web: /www.anezka-tyn.cz

Mezi proudy o.p.s. - Sociální rehabilitace mezi proudy
Komenského 71/15, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Terénní

− osoby do 26 let věku
opouštějící školská
zařízení pro výkon
ústavní péče
− osoby s chronickým
duševním
onemocněním
− osoby s jiným
zdravotním postižením
− osoby v krizi
− pachatelé trestné
činnosti

Sociální pracovník:
tel.: + 420 775 707 825
tel.: + 420 775 694 570
e-mail: info@meziproudy.cz
− mladí dospělí (19–26 let)
dospělí (27–64 let)

e-mail:
machova@meziproudy.cz
e-mail:
stastna@meziproudy.cz
web: www.meziproudy.cz
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Temperi, o.p.s. – Sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi
Rudolfovská tř. 151/60, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 1
Formy
poskytovaných
služeb

Ambulantní

Cílová skupina klientů
− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením
− osoby s tělesným
postižením
− osoby se zdravotním
postižením
− senioři

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení
tel.: + 420 380 831 415

−
−
−
−

starší děti (11–15 let)
dorost (16–18 let)
mladí dospělí (19–26 let)
dospělí (27–64 let)

Ředitel:
tel.: + 420 702 642 537
Zástuce:
tel.: + 420 702 571 757
e-mail:
tempericb@tempericb.cz
web: www.tempericb.cz

Tichý svět, o.p.s. – sociální rehabilitace
Mánesova 11/3b, 370 67 České Budějovice
Adresa kontaktního místa:
Tichý svět, o.p.s.Na Stříži 1683/40, 140 00 Praha 4

Praha
tel.: + 420 222 519 835

Ambulantní
Terénní

− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby se sluchovým
postižením

− dorost (16–18 let)
− mladí dospělí (19–26 let)
− dospělí (27–64 let)

e-mail:
info@tichysvet.cz
web:
www.tichysvet.cz
Č.B.
tel.: + 420 702 053 139
tel.: + 420 720 991 975
pavla.triskova@tichysvet.cz
eva.janoutova@tichysvet.cz

TÝDENNÍ STACIONÁŘE
Týdenní stacionář Centrum BAZALKA
U Jeslí 198/13, 370 01 České Budějovice 1
Formy
poskytovaných
služeb

Pobytové

Cílová skupina klientů

Věková kategorie klientů

− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením
− osoby se zdravotním
postižením

− děti předškolního věku
(1–6 let)
− mladší děti (7–10 let)
− starší děti (11–15 let)
− dorost (16–18 let)
− mladí dospělí (19–26 let)
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Telefonické spojení

Ředitel:
tel.: + 420 387 001 018
Přímá péče:
tel.: + 420 734 235 248
e-mail:
info@centrumbazalka.cz
web:
http://www.centrumbazalka.cz

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec – Stacionář Bobelovka
Otín-Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec 1
Vedoucí:
tel.: + 420 384 497 427
tel.: + 420 724 896 003
− osoby s mentálním
postižením

Pobytové

− od 5 let věku

Denní a týdenní stacionář:
tel.: + 420 384 389 358
e-mail: vedouci@bobelovka.cz
web: www.sschj.cz

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec – Sociální služby Česká
Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1
Formy
poskytovaných
služeb

Pobytové

Cílová skupina klientů
− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením

Věková kategorie klientů

Telefonické spojení
tel.: + 420 384 397 709

− od 15 let věku

e-mail: info@sscjh.cz
web: www.sscjh.cz

Denní a týdenní stacionář Klíček
Záluží 17, 390 02 Tábor 2

Pobytové

− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením

− od 5 do 64 let

Ředitel:
tel.: + 420 381 282 287
tel.: + 420 775 937 399
e-mail: klicek-usp@iol.cz
web: www.stacionarklicek.cz

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Libníč 17, 373 71 České Budějovice
tel.: + 420 380 301 751

Pobytové

− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením

− od 6 do 50 let

Ředitel:
tel.: + 420 777 593 335
e-mail: info@domovlibnic.cz
web:
http://www.domovlibnic.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky – Týdenní stacionář Duha
Jana Mukařovského 2309, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1

Pobytové

− osoby s
kombinovaným
postižením
− osoby s mentálním
postižením

tel.: + 420 382 215 232
tel.: + 420 382 210 013
tel.: + 420 606 286 986
− od 5 do 64 let

e-mail:
vodickova@domovzbesicky.cz
web: www.domovzbesicky.cz
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