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Úvod 
 

Dokument Analýza poskytovatelů sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Prachatice vznikl v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP 
Prachatice pro potřeby vzniku nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP 
Prachatice na roky 2020 – 2022. Projekt je realizován ve spolupráci SOS Šumavsko, z.ú. a Města 
Prachatice. 
 
Analýzu poskytovatelů sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností 
zpracoval realizační tým projektu ve spolupráci s odborným referentem pro samosprávu a 
komunitní plánování Městského úřadu Prachatice Hankou Rabenhauptovou. 
 
Podkladem pro analytický dokument byly zejména údaje a informace čerpané z Registru 
poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz), Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, informace čerpané ze znalosti území a sociální problematiky členů realizačního týmu 
projektu, údaje vyplývající z činnosti pracovních skupin, údaje zjištěné z osobních rozhovorů 
se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, údaje z databáze Města Prachatice, katalog 
poskytovatelů sociálních služeb ORP Prachatice z roku 2012. 
 
Analýza poskytovatelů sociálních služeb obsahuje popis všech poskytovatelů sociálních služeb 
na území ORP Prachatice a informace o poskytovaných službách. Dokument současně 
shromažďuje informace o poskytovatelích z okolních měst mající vliv na oblast sociálních 
služeb na Prachaticku a informace o sociálních službách, které na území Prachaticka 
poskytovány nejsou. Dokument dále obsahuje přehled organizací poskytujících tzv. 
doprovodné služby (služby, které sociální služby doplňují nebo částečně nahrazují).  
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1. Poskytovatelé sociálních služeb na ORP Prachatice 
 

Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 
službách, s účinností od 1.1.2007. Poskytovatelem sociální služby nejsou rodinní příslušníci či asistenti sociální péče, kteří pečují o své blízké či 
jiné osoby v domácím prostředí. Stejně tak není poskytovatelem sociální služby subjekt, který není registrován jako poskytovatel sociálních 
služeb ve smyslu tohoto zákona (např. soukromá úklidová firma nebo ubytovna). 
 
Na území ORP Prachatice poskytuje sociální služby celkem 26 poskytovatelů sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách. Z toho 13 poskytovatelů dle údajů z registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí má na ORP 
Prachatice sídlo svého zařízení (ad Tabulka č. 1), dalších 13 poskytovatelů na ORP Prachatice adresu sídla zařízení nemají, ale své služby zde 
poskytují (ad tabulka č. 2). Jedná se především o sociální služby poskytované terénní formou. 
 
Přehled poskytovaných služeb na území ORP Prachatice řeší kapitola 4 tohoto dokumentu. 
 
 
Tabulka č. 1: Základní přehled poskytovatelů sociálních služeb se sídlem zařízení na ORP Prachatice 
 

Název 
poskytovatele 

Typ IČ Právní forma Adresa sídla Kontakt – 
telefon 

Kontakt –  
e-mail 

www 

Domov pro 
seniory Pohoda 

Právnická 
osoba ČR 

70947571 Příspěvková 
organizace 
zřízená 
územním 
samosprávným 
celkem 

Budějovická 
159, 384 11 
Netolice  
 

388 385 312 reditel.pohoda@netolice
.cz 
 

www.pohodanetolice.cz 
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Domov seniorů 
Mistra Křišťana 
Prachatice  
 

Právnická 
osoba ČR 

00477109
  

Příspěvková 
organizace 
zřízená 
územním 
samosprávným 
celkem 

Bavorská 
936, 
Prachatice 
II, 383 01 
Prachatice 

 388 317 875 domov@domovseniorup
t.cz 

www.domovseniorupt.c
z 

Farní charita 
Prachatice 
 

Právnická 
osoba ČR 

62529919
  

Církve a 
náboženské 
společnosti 

Slunečná 
1135, 
Prachatice 
II, 383 01 
Prachatice 

731 604 442  

388 328 226  
 388 328 
226  

 

reditel@charitaprachatic
e.cz 

www.prachatice.charita
.cz 

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

Právnická 
osoba ČR 

70853517 Obecně 
prospěšná 
společnost 

Neumannov
a 144, 
Prachatice I, 
383 01 
Prachatice 

388 310 231 reditel@hospicpt.cz www.hospicpt.cz 

Jihočeské 
centrum pro 
zdravotně 
postižené a 
seniory o.p.s.  
 

Právnická 
osoba ČR 

26594463
  

Obecně 
prospěšná 
společnost 

SNP 559, 
Prachatice 
II, 383 01 
Prachatice 

721 001 422 
388 316 009 

reditelka@jczps.cz https://jczps.webnode.
cz/ 

KreBul, o.p.s.  
 

Právnická 
osoba ČR 

28553268
  

Obecně 
prospěšná 
společnost 

Zlatá stezka 
145, 
Prachatice 
II, 383 01 
Prachatice 

723 123 093 
388 424 196 

krebul@krebul.cz  www.krebul.cz 

mailto:domov@domovseniorupt.cz
mailto:domov@domovseniorupt.cz
http://www.prachatice.charita.cz/
http://www.prachatice.charita.cz/
http://www.hospicpt.cz/
mailto:reditelka@jczps.cz
http://www.krebul.cz/
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Nemocnice 
Prachatice, a.s. 

Právnická 
osoba 

26095165 Akciová 
společnost 

Nebahovská 
1015 
383 01 
Prachatice 

388 600 111 sekretariat@nempt.cz www.nempt.cz 

Oblastní charita 
Vimperk  
 

Právnická 
osoba ČR 

41881133
  

Církve a 
náboženské 
společnosti 

Pravětín 23, 
385 01 
Vimperk 

388 412 738 
731 402 993 

info@fch-vimperk.cz www.vimperk.charita.cz 

Portus 
Prachatice, o.p.s.  
 

Právnická 
osoba ČR 

63913381
  

Obecně 
prospěšná 
společnost 

Velké 
náměstí 14, 
Prachatice I, 
383 01 
Prachatice 

722 928 192 reditel@portusprachatic
e.cz 
portus@portusprachatic
e.cz 

www.portusprachatice.
cz 

PREVENT 99 z.ú.  
 

Právnická 
osoba ČR 

69100641
  

Ústav Heydukova 
349, 
Strakonice I, 
386 01 
Strakonice 1 

383 323 920 
 

prevent@prevent99.cz www.prevent99.cz 

Rybka, o.p.s.  
 

Právnická 
osoba ČR 

28149599
  

Obecně 
prospěšná 
společnost 

Tyršova 
493, Týn 
nad 
Vltavou, 
375 01 Týn 
nad Vltavou 
1 

723 981 614 az.rybka@iol.cz www.rybka-az.cz 

Senior house 
Eden s.r.o.  
 

Právnická 
osoba ČR 

04093453
  

Společnost s 
ručením 
omezeným 

Oldřichova 
247/5, 
Praha 2-

776 546 407 m.kocan@sheden.eu www.sheden.eu 

http://www.vimperk.charita.cz/
mailto:reditel@portusprachatice.cz
mailto:reditel@portusprachatice.cz
http://www.portusprachatice.cz/
http://www.portusprachatice.cz/
http://www.prevent99.cz/
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Nusle, 128 
00 Praha 28 

STROOM DUB o. 
p. s.  
 

Právnická 
osoba ČR 

26103630
  

Obecně 
prospěšná 
společnost 

Dub 26, 384 
25 Dub u 
Prachatic 

388 328 159 info@stroomdub.cz www.stroomdub.cz 

 
 
Tabulka č. 2 Další poskytovatelé sociálních služeb s působností na ORP Prachatice 

Název 
poskytovatele 

Typ IČ Právní forma Adresa sídla Kontakt – 
telefon 

Kontakt –  
e-mail 

www 

APLA Jižní Čechy, 
z.ú. 

Právnická 
osoba ČR 

28552288 Ústav Farského 
887/17, 
Tábor, 390 
02 Tábor 2 

608 519 000 info@aplajc.cz www.aplajc.cz 

Diecézní charita 
České Budějovice  

Právnická 
osoba ČR 

45018316 Církve a 
náboženské 
společnosti 

Kanovnická 
404/18, 370 
01 České 
Budějovice 
1 

386 353 120 info@charitacb.cz www.charitacb.cz 

FOKUS - Písek, 
z.ú.  

Právnická 
osoba ČR 

26538776
  

Ústav Kollárova 
485/13, 
Budějovické 
Předměstí, 
397 01 
Písek 1 

382 224 297 info@fokus-pisek.cz www.fokus-pisek.cz 

Charita Malenice Právnická 
osoba ČR 

73633453
  

Církve a 
náboženské 
společnosti 

Archiváře 
Teplého 
102, 

725 438 345 charita.malenice@sezna
m.cz 

http://malenice.charita.
cz/ 

http://www.stroomdub.cz/
http://www.charitacb.cz/
http://www.fokus-pisek.cz/
http://malenice.charita.cz/
http://malenice.charita.cz/
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Malenice, 
387 06 
Malenice 
nad 
Volyňkou 

Chelčický domov 
sv. Linharta, 
o.p.s. 

Právnická 
osoba ČR 

28138520 Obecně 
prospěšná 
společnost 

Chelčice 1, 
389 01 
Vodňany 

775382477 info@linhart-chelcice.cz www.linhart-chelcice.cz 

I MY, o.p.s.  Právnická 
osoba ČR 

70812187 Obecně 
prospěšná 
společnost 

tř. Dr. 
Edvarda 
Beneše 
286/5, 
Soběslav II, 
392 01 
Soběslav 

775 162 898 
775 727 382 

imy@imy-sdruzeni.cz www.imy-sdruzeni.cz 

Krizové centrum 
pro děti a rodinu 
v Jihočeském 
kraji, z.ú.  

Právnická 
osoba ČR 

26641283 Ústav Jiráskovo 
nábř. 
1549/10, 
České 
Budějovice 
3, 370 04 
České 
Budějovice 
4 

776 763 176 pomoc@ditevkrizi.cz  www.ditevkrizi.cz 

Ledax o.p.s. Právnická 
osoba ČR 

28068955 Obecně 
prospěšná 
společnost 

Riegrova 
1756/51, 
České 
Budějovice 

724 771 027 sekretariat@ledax.cz www.ledax.cz 

http://www.ditevkrizi.cz/
http://www.ledax.cz/
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3, 370 01 
České 
Budějovice 
1 

MESADA, z. s.  
 

Právnická 
osoba ČR 

26587955 Spolek Nábřeží 1. 
máje 2518, 
Budějovické 
Předměstí, 
397 01 
Písek 1 

382 222 246 pisek@mesada.eu www.mesada.eu 

Oblastní charita 
Strakonice 

Právnická 
osoba ČR 

69093083 Církve a 
náboženské 
společnosti 

Sousedovic
e 40, 386 01 
Strakonice 1 

777 808 947 psvolyne@charita-
strakonice.cz 

www.charita-
strakonice.cz 

ROZKOŠ bez 
RIZIKA, z. s. 

Právnická 
osoba ČR 

44990901 Spolek Vlhká 
166/10, 
Brno-střed, 
Zábrdovice, 
602 00 Brno 
2 

775133133 budejovicko@rozkosbez
rizika.cz 

www.rozkosbezrizika.cz 

Společnost pro 
ranou péči, 
pobočka České 
Budějovice 

Právnická 
osoba ČR 

75094975 Pobočný 
spolek 

Čechova 
164/1, 
České 
Budějovice 
6, 370 01 
České 
Budějovice 
1 

385 520 088 budejovice@ranapece.cz www.ranapece.cz 

http://www.mesada.eu/
http://www.ranapece.cz/
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STŘEP, z.s. Právnická 
osoba ČR 

70877947 Spolek U Černé 
věže 71/4, 
370 01 
České 
Budějovice 
1 

 605 575 716 brabcova504@seznam.c
z 

www.tlumocenistrep.cz 

Tyflokabinet 
České 
Budějovice, o.p.s.  

Právnická 
osoba ČR 

26026848 Obecně 
prospěšná 
společnost 

Roudenská 
485/18, 
České 
Budějovice 
7, 370 01 
České 
Budějovice 
1 

386 460 662 
386 460 660 
386 460 661 
386 460 663 
 

info@tyflokabinet-cb.cz www.tyflokabinet-cb.cz 

Tyfloservis, o.p.s. Právnická 
osoba ČR 

26200481 Obecně 
prospěšná 
společnost 

Krakovská 
1695/21, 
Praha 1-
Nové 
Město, 110 
00 Praha 1 

221 462 364 centrum@tyfloservis.cz  

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552149214216_30&706f=bb37aaf42a28b289
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2. Přehled poskytovaných sociálních služeb na ORP Prachatice 
 
Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě 
oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. Sociální 
služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování 
co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních 
služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří 
z různých důvodů žijí "na okraji" společnosti. 
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění 
stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, 
poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho a 
socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. 
Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání základních 
životních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při 
zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Výčet základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb je stanoven zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 
1.1.2007, obsah je uveden ve vyhlášce č.505/2006 Sb., části druhé. 
 
Na území ORP Prachatice jsou poskytovány dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 
tyto sociální služby: 
 

A) Sociální poradenství: 

 
§ 37 Sociální poradenství 
(1) Sociální poradenství zahrnuje 
a) základní sociální poradenství, 
b) odborné sociální poradenství. 
(2) Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení 
jejich nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství je základní činností při 
poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni 
tuto činnost zajistit. 
(3) 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 ve speciálních lůžkových 
zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž 
způsob života může vést ke konfliktu se společností. 
(4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
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c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 

B) Služby sociální péče 

§ 39 Osobní asistence 
(1) Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním 
prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně, 
c) pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
§ 40 Pečovatelská služba 
(1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve 
vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
 
§ 42 Průvodcovské a předčitatelské služby 
(1) Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované 
osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti 
orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby 
mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
 
§ 44 Odlehčovací služby 
(1) Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je 
umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
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a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 
 
§ 49 Domovy pro seniory 
1) V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) aktivizační činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
§ 50 Domovy se zvláštním režimem 
(1) V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na 
návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy 
demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování 
sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) aktivizační činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
§ 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 
(1) Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, 
které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny 
se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického 
zařízení lůžkové péče25) do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou 

https://zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#f3011306
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fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb 
anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) aktivizační činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
 

C) Služby sociální prevence 

§ 54 Raná péče 
(1) Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná 
dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je 
ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a 
podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
§ 56 Tlumočnické služby 
(1) Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s 
poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje 
běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
 
§ 57 Azylové domy  
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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§ 59 Kontaktní centra 
(1) Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní 
služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování 
sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) sociálně terapeutické činnosti, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
 
§ 60 Krizová pomoc 
(1) Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu 
poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně 
nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
§ 60a Intervenční centra 
(1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu26) je osobě 
ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od 
doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního 
centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním 
jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, 
co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v 
intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) sociálně terapeutické činnosti, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
(3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb obsahuje vedle základních 
činností uvedených v odstavci 2 tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. 
(4) Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními 
centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, 
útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy. 
 
§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
(1) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby 
dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit 
kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se 
způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet 
podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám 
anonymně. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#f3011307
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(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 

§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(1) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 
poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě 
krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují 
další rizika ohrožení jeho vývoje. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
(1) Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám 
v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním 
vyloučením. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
§ 67 Sociálně terapeutické dílny 
(1) Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začlenění, 
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 
 
§ 69 Terénní programy 
(1) Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny 
osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby 
je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám 
poskytována anonymně. 
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(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
§ 70 Sociální rehabilitace 
(1) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 
Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 
pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. 
(2) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb 
obsahuje tyto základní činnosti: 
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začlenění, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
(3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně 
rehabilitačních služeb obsahuje vedle základních činností, obsažených v odstavci 2 tyto 
základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
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2.1 Přehled sociálních služeb poskytovaných na území ORP Prachatice 
 
Tabulka č. 3: Přehled sociálních služeb poskytovaných na území ORP Prachatice – informace o službě 

Sociální služba Poskytovatel 
služby 

Zařízení 
poskytovatele 

Informace o službě 

Forma 
poskytování 

sociální služby 

Cílová skupina klientů Věková 
kategorie klientů 

Kapacita služby 

Azylové domy Farní charita 
Prachatice 

Dům sv. Petra 
pro muže,  
Záblatí 38 

 pobytová − osoby bez přístřeší  
− osoby v krizi 
− etnické menšiny  

18–64 let  
  

 

13 lůžek 

Azylové domy  Farní charita 
Prachatice 

Charitní domov 
sv. Dominika 
Savia pro matky 
s dětmi,  
Slunečná 1135, 
Prachatice 

 pobytová − 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)  

23 lůžek 
Počet lůžek v 
zařízení - 7 lůžek 
pro matky, 1 
lůžko pro akutní 
případy, 16 
lůžek pro děti (z 
toho 12 lůžek 
pro starší děti a 
4 dětské 
postýlky pro 
děti do věku 3 
let) 

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=3c37c1e613a343e1&SUBSESSION_ID=1552125184585_98
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=3c37c1e613a343e1&SUBSESSION_ID=1552125184585_98
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Azylové domy  Rybka, o.p.s.  
 

Azylový dům 
Rybka Husinec, 
Komenského 73, 
Husinec 

 pobytová − oběti domácího 
násilí  

− osoby bez přístřeší  
− rodiny s 

dítětem/dětmi 
− etnické menšiny  

bez omezení 
věku 

50 lůžek 

Domovy pro seniory   
 

Domov pro 
seniory Pohoda 

Domov pro 
seniory Pohoda, 
Budějovická 159, 
Netolice 

pobytová − osoby s tělesným 
postižením 

− osoby se 
zdravotním 
postižením 

− senioři 
 

od 50 let 84 lůžek 

Domovy pro seniory  Domov seniorů 
Mistra Křišťana 
Prachatice 

Domov seniorů 
Mistra Křišťana 
Prachatice, 
Bavorská 936, 
Prachatice 
 

pobytová senioři od 55 let 95 lůžek 

Krizová pomoc  
 

Portus 
Prachatice, 
o.p.s. 

Krizové centrum 
– Centrum 
pomoci rodině a 
dětem,  
Velké náměstí 14, 
Prachatice 

ambulantní osoby v krizi  
 

od 6 let počet intervencí 
(30 min. 
jednání) - 1  
1 klient v daný 
okamžik 

Krizová pomoc Krizové centrum 
pro děti a 
rodinu v 

Krizové centrum 
pro děti a rodinu 
v Jihočeském 
kraji, z.ú. 

ambulantní, 
terénní 

− děti a mládež ve 
věku od 6 do 26 let 
ohrožené 

bez omezení 
věku 

ambulantní: 
počet 
klientů - 400  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=3c37c1e613a343e1&SUBSESSION_ID=1552125184585_98
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552126282316_136&706f=ab0e3ef2c6071cd7
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552126282316_136&706f=ab0e3ef2c6071cd7
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552126282316_136&706f=ab0e3ef2c6071cd7
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552126282316_136&706f=ab0e3ef2c6071cd7
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552123765588_40&706f=556abada3c15ea8b
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552123765588_40&706f=556abada3c15ea8b
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552123765588_40&706f=556abada3c15ea8b
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552127032320_191&706f=49dbd874571e1ba8
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552127032320_191&706f=49dbd874571e1ba8
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552127032320_191&706f=49dbd874571e1ba8


 

18 
 

Jihočeském 
kraji, z.ú. 

Jiráskovo nábř. 
1549/10, České 
Budějovice 3 

společensky 
nežádoucími jevy  

− oběti domácího 
násilí  

− oběti trestné 
činnosti  

− osoby v krizi  
− rodiny s 

dítětem/dětmi  

počet klientů je 
400 ročně 
terénní: počet 
klientů - 1  
jedná se o 
okamžitou 
kapacitu 

Nízkoprahová 
zařízení pro děti a 
mládež 
 

Portus 
Prachatice, 
o.p.s. 

KLUB I.P.,  
Velké náměstí 14, 
Prachatice 

ambulantní děti a mládež ve věku 
od 6 do 26 let 
ohrožené společensky 
nežádoucími jevy  
 

6–20 let počet 
klientů - 16  
Jedná se o 
maximální 
kapacitu v daný 
okamžik. V 
případě 
individuální 
konzultace 1 
klient v daný 
okamžik. 

Odborné sociální 
poradenství   
 

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

PORADNA – 
Hospic sv. Jana 
N. Neumanna, 
Neumannova 144, 
Prachatice 

ambulantní − osoby s chronickým 
onemocněním  

− osoby s jiným 
zdravotním 
postižením  

− osoby se 
zdravotním 
postižením 

− mladí dospělí 
(19 – 26 let) 

− dospělí (27 – 
64 let) 

− mladší senioři 
(65 – 80 let) 

− starší senioři 
(nad 80 let)  

počet intervencí 
(30 min. 
jednání) - 10 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552127032320_191&706f=49dbd874571e1ba8
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552127032320_191&706f=49dbd874571e1ba8
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552127032320_191&706f=49dbd874571e1ba8
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552123765588_40&706f=6a6cf385a58a253e
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552123765588_40&706f=6a6cf385a58a253e
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552123765588_40&706f=6a6cf385a58a253e
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− osoby v krizi 
− senioři  

 

Odborné sociální 
poradenství  
 

Jihočeské 
centrum pro 
zdravotně 
postižené a 
seniory o.p.s.  

Jihočeské 
centrum pro 
zdravotně 
postižené a 
seniory o.p.s., 
pracoviště 
Prachatice,  
SNP 559, Prachatice 

ambulantní − osoby se 
zdravotním 
postižením  

− senioři  

− mladí dospělí 
(19 – 26 let) 

− dospělí (27 – 
64 let) 

− mladší senioři 
(65 – 80 let) 

− starší senioři 
(nad 80 let)  

počet klientů - 3 
jedná se o 
kapacitu v daný 
moment - 2 ve 
středisku 
Prachatice +1 ve 
Vlachově Březí 
 

Odborné sociální 
poradenství  
 

Jihočeské 
centrum pro 
zdravotně 
postižené a 
seniory o.p.s.  
 

Jihočeské 
centrum pro 
zdravotně 
postižené a 
seniory o.p.s., 
detašované 
pracoviště 
Vlachovo Březí, 
náměstí Svobody 
56, Vlachovo Březí  

ambulantní osoby se zdravotním 
postižením  
 

− mladí dospělí 
(19 – 26 let) 

− dospělí (27 – 
64 let) 

− mladší senioři 
(65 – 80 let) 

− starší senioři 
(nad 80 let) 

počet klientů - 3 
jedná se o 
kapacitu v daný 
moment - 2 ve 
středisku 
Prachatice +1 ve 
Vlachově Březí 
 

Odborné sociální 
poradenství  

KreBul, o.p.s. Občanská 
poradna 
Prachatice 
a detašovaná 
pracoviště 
(Strunkovice 
nad Blanicí, 
Lenora, Volary, 
Husinec) 

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

− oběti domácího 
násilí  

− oběti trestné 
činnosti 

od 15 let 
 

počet intervencí 
(30 min. 
jednání) – 20 
Jedná se o 
maximální denní 
kapacitu. 
 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=5fd4e43e7dced807&SUBSESSION_ID=1552129270349_243
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=5fd4e43e7dced807&SUBSESSION_ID=1552129270349_243
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552129270349_243&706f=1a1cc611edb1df3c
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Zlatá stezka 145, 
Prachatice 

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

− osoby v krizi  
− osoby žijící v 

sociálně 
vyloučených 
komunitách 

− rodiny s 
dítětem/dětmi 

− senioři  

Odborné sociální 
poradenství  

PREVENT 99 z.ú.  Adiktologická 
poradna 
PREVENT 
Primátorská 76, 
Prachatice 

ambulantní − osoby ohrožené 
závislostí nebo 
závislé na 
návykových látkách 

− pachatelé trestné 
činnosti 

od 10 let počet klientů - 1 
jedná se 
okamžitou 
kapacitu na 
každém místě 
poskytování (1 
klient, pár či 
rodina) 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi  

Portus 
Prachatice, 
o.p.s. 

Rodinka 
Velké náměstí 14, 
Prachatice 

 

terénní rodiny s 
dítětem/dětmi  
 

bez omezení 
věku 

počet klientů - 2 
2 klienti či 2 
rodiny v daný 
okamžik 
 

Sociálně terapeutické 
dílny  

STROOM DUB 
o. p. s. 

STROOM DUB o. 
p. s. 
Dub 26 

ambulantní − osoby do 26 let 
věku opouštějící 

STD Dub u 
Prachatic pro 

počet 
klientů - 28 STD 
Dub u Prachatic 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552127032320_191&706f=49dbd874571e1ba8
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552127032320_191&706f=49dbd874571e1ba8
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552127032320_191&706f=49dbd874571e1ba8
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552133468338_71&706f=25426661218559e4
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552133468338_71&706f=25426661218559e4
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školská zařízení pro 
výkon ústavní péče  

− osoby s chronickým 
onemocněním 

− osoby s 
kombinovaným 
postižením  

− osoby s mentálním 
postižením  

− osoby s tělesným 
postižením  

− osoby se sluchovým 
postižením  

− osoby se 
zdravotním 
postižením  

− osoby se zrakovým 
postižením 

− rodiny s 
dítětem/dětmi 

− senioři  
− etnické menšiny 

osoby ve věku 
16-64 let  
STD Prachatice 
od 15 let věku  
 

- 20 klientů v 
daný okamžik, 
STD Prachatice - 
8 klientů v daný 
okamžik 
 

Terénní programy Farní charita 
Prachatice 

Most naděje 
Vodňanská 375, 
Prachatice 

terénní − osoby bez přístřeší  
− osoby v krizi  
− osoby žijící v 

sociálně 
vyloučených 
komunitách  

do 68 let  
 

počet 
klientů - 10  
 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552133468338_71&706f=2128c10cf0769c84
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552133468338_71&706f=2128c10cf0769c84
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− osoby, které vedou 
rizikový způsob 
života nebo jsou 
tímto způsobem 
života ohroženy  

− rodiny s 
dítětem/dětmi  

− etnické menšiny 

Terénní programy PREVENT 99 z.ú. Jihočeský 
streetwork 
Prevent  
Nová 2026/14, 
České Budějovice 

terénní - osoby 
ohrožené 
závislostí nebo 
závislé na 
návykových 
látkách  

− od 15 let počet klientů - 4  
jedná se o 
okamžitou 
kapacitu - 4 
klienti v daný 
okamžik 

Terénní programy ROZKOŠ bez 
RIZIKA, z. s. 

Terénní 
programy R-R 
Česká 195/20, 
České Budějovice 1 

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

− od 18 let věku 
do 64 let věku 

počet kontaktů 
(10 min 
jednání) – 35. 

Jedná se o 
maximální 
okamžitou 
kapacitu. 

 

Domovy se zvláštním 
režimem   

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

Domov Matky 
Vojtěchy 
Hradební 163, 
Prachatice 

pobytová osoby s chronickým 
duševním 
onemocněním  

− dospělí (27 – 
64 let) 

− mladší senioři 
(65 – 80 let) 

− starší senioři 
(nad 80 let)  

26 lůžek  
 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552133468338_71&706f=6a6cf385a58a253e
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552133468338_71&706f=6a6cf385a58a253e
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552133468338_71&706f=6a6cf385a58a253e
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Domovy se zvláštním 
režimem  

Senior house 
Eden s.r.o.  
  

Senior house 
Eden s.r.o. 
Vodňanská 1321, 
Prachatice 

pobytová osoby s chronickým 
duševním 
onemocněním  
 

starší 55 let  
 

50 lůžek 

Kontaktní centra  PREVENT 99 z.ú. Kontaktní 
centrum 
Prevent 
Prachatice 
Primátorská 76, 
Prachatice 

ambulantní osoby ohrožené 
závislostí nebo závislé 
na návykových látkách 

od 15 let  
 

počet klientů - 6  
Jedná se o 
maximální 
okamžitou 
kapacitu - 6 
klientů v 
kontaktní 
místnosti v daný 
okamžik 
počet intervencí 
(30 min. 
jednání) - 2 
Jedná se o 
okamžitou 
kapacitu v 
případě 
individuální 
intervence - 2 
intervence v 
daný okamžik 

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

Hospic sv. Jana 
N. Neumanna, 
o.p.s. 
Neumannova 144, 
Prachatice 

pobytová − osoby s jiným 
zdravotním 
postižením 

− mladí dospělí 
(19 – 26 let) 

− dospělí (27 – 
64 let) 

11 lůžek 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552133468338_71&706f=09adf7aa36e67f45fc26e9f0737bbefd
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552133468338_71&706f=09adf7aa36e67f45fc26e9f0737bbefd
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552134417969_97&706f=78230982e5c568cd
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552134417969_97&706f=6a6cf385a58a253e
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552134417969_97&706f=6a6cf385a58a253e
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552134417969_97&706f=6a6cf385a58a253e
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552134417969_97&706f=6a6cf385a58a253e
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552134417969_97&706f=6a6cf385a58a253e
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552134417969_97&706f=6a6cf385a58a253e
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− osoby se zdravotním 
postižením 

− senioři  
 

− mladší senioři 
(65 – 80 let) 

− starší senioři 
(nad 80 let)  

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

Domácí hospic sv. 
Jakuba  
Neumannova 144, 
Prachatice I, 383 01 
Prachatice 

terénní − osoby s 
chronickým 
onemocněním  

− osoby s jiným 
zdravotním 
postižením  

− umírající osoby 
v domácím 
prostředí. 

− osoby se 
zdravotním 
postižením  

− osoby v krizi  
− Rodinný 

příslušník či 
osoba blízká 
umírajícímu v 
období pre 
finem, in 
finem, ante 
finem. Osoby 
ve fázi 
zármutku. 

− senioři 

− bez omezení 
věku  

Kapacita terénní 
formy 
poskytování: 
počet klientů – 
2, maximální 
okamžitá 
kapacita 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552134417969_97&706f=6a6cf385a58a253e
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552134417969_97&706f=6a6cf385a58a253e
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552134417969_97&706f=6a6cf385a58a253e
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Osobní asistence 
 

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

terénní − 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 

− Osoby od 7 let 
věku. 

- jedná se o 
kapacitu v daný 
- 2 uživatelé - 
Prachatice 

Pečovatelská služba   Domov pro 
seniory Pohoda 

Domov pro 
seniory Pohoda 
Budějovická 159, 
Netolice 

terénní − osoby s tělesným 
postižením  

děti do 4 let a 
dále od 18 let 
věku  

počet 
klientů - 80 
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− osoby se 
zdravotním 
postižením 

− rodiny s 
dítětem/dětmi: do 
4 let věku dítěte 

− senioři  

 

Pečovatelská služba   
 

Oblastní charita 
Vimperk  

Charitní 
pečovatelská 
služba – Volary 
Krátká 125/18, 
Vimperk 

terénní − osoby se 
zdravotním 
postižením 

− rodiny s 
dítětem/dětmi 
rodiny s 
dítětem/dětmi 

− senioři 

bez omezení 
věku  
 

počet 
klientů - 30  
Okamžitá 
kapacita 2 
klienti. 
 

Pečovatelská služba 
 
 

Oblastní charita 
Vimperk  

Charitní 
pečovatelská 
služba – 
Prachatice 
Krátká 125/18, 
Vimperk 

terénní − osoby se 
zdravotním 
postižením 

− rodiny s 
dítětem/dětmi 
rodiny s 
dítětem/dětmi 

− senioři 

bez omezení 
věku  
 

počet 
klientů - 180  
Okamžitá 
kapacita 8 
klientů. 
 

Pečovatelská služba Charita 
Malenice 

Pečovatelská 
služba 
Archiváře Teplého 
102, Malenice 

terénní − osoby s chronickým 
duševním 
onemocněním  

− osoby s chronickým 
onemocněním  

− dospělí (27 – 
64 let) 

− mladší senioři 
(65 – 80 let) 

počet 
klientů - 40  
(okamžitá 
kapacita 4 
klienti) 
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− osoby s tělesným 
postižením  

− senioři  

− starší senioři 
(nad 80 let)  

 

 

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. Ledax o.p.s. 
Riegrova 1756/51, 
České Budějovice 3 

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  

− dospělý od 
19ti let věku, 
které mají 
sníženou 
soběstačnost 
z důvodu 
stáří, 
chronického 
onemocnění 
nebo 
postižení   

− rodiny s 
dětmi do 4 
let věku v 
případě 
narození 
trojčat nebo 
více dětí, 
jejichž situace 
vyžaduje 
pomoc jiné 
fyzické osoby 

počet 
klientů - 89 
jedná se o 
okamžitou 
kapacitu: počet 
klientů: 23 ve 
středisku České 
Budějovice, 
počet klientů: 
10 ve středisku 
Trhové Sviny, 
počet klientů: 
10 ve středisku 
Týn nad 
Vltavou, počet 
klientů: 8 ve 
středisku 
Třeboň, počet 
klientů: 20 ve 
středisku 
Jindřichův 
Hradec, počet 
klientů: 16 ve 
středisku 
Dačice, počet 
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klientů: 2 ve 
středisku 
Prachatice 

Pečovatelská služba Oblastní charita 
Strakonice 

Pečovatelská 
služba Volyně, 
Vimperská 595, 
Volyně 

 

terénní − osoby s 
chronickým 
onemocněním 

− osoby se 
zdravotním 
postižením 

− senioři 

od 18 let počet klientů – 4 
jedná se o 
okamžitou 
kapacitu (140 
aktivních 
uzavřených 
smluv o 
poskytování 
služby) 

Pečovatelská služba  Chelčický 
domov sv. 
Linharta, o.p.s. 

Pečovatelská 
služba 
Chelčického 
domova sv. 
Linharta, o.p.s. 
Chelčice 1, 389 01 
Vodňany 

terénní − osoby se 
zdravotním 
postižením 

− senioři 
 

od 18 let počet klientů - 3 
jedná se o 
okamžitou 
kapacitu 

Sociální rehabilitace  FOKUS - Písek, 
z.ú. 

Fokus Písek, 
pobočka 
Strakonice, 
Lidická 1081, 
Strakonice I, 386 01 
Strakonice 1 

terénní osoby s chronickým 
duševním 
onemocněním  
 

18 - 80 let věku Kapacita terénní 
formy 
poskytování:  
počet klientů - 5  
denně 

Sociální rehabilitace  STROOM DUB 
o. p. s. 

STROOM DUB o. 
p. s. 
Dub 26 

pobytové, 
ambulantní 

− osoby s 
chronickým 
duševním 
onemocněním 

− dorost (16 – 
18 let) 

− mladí dospělí 
(19 – 26 let) 

Pobytová: 17 
lůžek 
Ambulantní: 
počet 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552136538988_46&706f=25426661218559e4
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552136538988_46&706f=25426661218559e4
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552136538988_46&706f=25426661218559e4
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552136538988_46&706f=25426661218559e4


 

29 
 

− 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  

− osoby, které 
vedou rizikový 
způsob života 
nebo jsou tímto 

− dospělí (27 – 
64 let)  

 

klientů - 20 
okamžitá 
kapacita 
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způsobem života 
ohroženy 

Sociální rehabilitace  MESADA, z.s. Sociální 
rehabilitace 
MESADA 
Vimperk 
1. máje 74, Vimperk 

terénní − osoby s 
chronickým 
duševním 
onemocněním  

− osoby s 
chronickým 
onemocněním  

− osoby s 
kombinovaným 
postižením  

− osoby s mentálním 
postižením  

− osoby s tělesným 
postižením  

− osoby se 
sluchovým 
postižením  

− osoby se zrakovým 
postižením  

− dorost (16 – 
18 let) 

− mladí dospělí 
(19 – 26 let) 

− dospělí (27 – 
64 let)  

 

počet 
klientů – 16 
jedná se o roční 
kapacitu 
 

Sociální rehabilitace Tyfloservis, 
o.p.s 

Tyfloservis, 
o.p.s. - Krajské 
ambulantní 
středisko Č. 
Budějovice 
Zachariášova 686/6, 
České Budějovice 3, 

ambulantní, 
terénní 

− osoby s 
kombinovaným 
postižením  

− osoby se 
zrakovým 
postižením 

− od 15 let kapacita 
ambulantní 
formy 
poskytování: 
počet klientů - 3 
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370 04 České 
Budějovice 4 

(uvedený počet 
je denní 
kapacita služby) 
 
kapacita terénní 
formy 
poskytování: 
počet klientů - 2 
(tento počet je 
denní kapacita 
služby) 

Tlumočnické služby  STŘEP, z.s. STŘEP, z.s. 
U Černé věže 71/4, 
České Budějovice 

ambulantní, 
terénní 

- osoby s 
kombinovaným 
postižením – 
primární 
postižení je 
vždy sluchové 

bez omezení 
věku  

 

ambulantní: 
počet kontaktů 
(10 min 
jednání) - 12 
kontaktů týdně 
 
terénní: počet 
klientů – 16 
klientů týdně 
 

Průvodcovské a 
předčitatelské služby 

Tyflokabinet 
České 
Budějovice, 
o.p.s. 

Tyflokabinet 
České 
Budějovice, 
o.p.s. 
Roudenská 485/18, 
České Budějovice 7 

ambulantní, 
terénní 

− osoby s jiným 
zdravotním 
postižením (i pro 
osoby hluchoslepé) 

− osoby s 
kombinovaným 
postižením  

− mladší děti (7 
–10 let) 

− starší děti (11 
– 15 let) 

− dorost (16 – 
18 let) 

ambulantní: 
počet klientů - 2  
okamžitá 
kapacita 1 
uživatel v místě 
poskytování 
Roudenská 
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− osoby se zdravotním 
postižením  

− osoby se zrakovým 
postižením  

− senioři  
 

− mladí dospělí 
(19 – 26 let) 

− dospělí (27 – 
64 let) 

− mladší senioři 
(65 – 80 let) 

− starší senioři 
(nad 80 let)  

 

485/18, 
kapacita 1 
uživatel v daný 
okamžik v místě 
poskytování 
Komenského 
71/15. 
 
terénní: počet 
klientů - 1 
kapacita služby 
je 1 uživatel v 
daný okamžik 
 

Raná péče Společnost pro 
ranou péči, 
pobočka České 
Budějovice 

Společnost pro 
ranou péči, 
pobočka České 
Budějovice 
Čechova 164/1, 
České Budějovice 6 

ambulantní, 
terénní 

− osoby s 
kombinovaným 
postižením (rodiny s 
dětmi s 
kombinovaným a 
zrakovým 
postižením od 
narození nejvýše do 
7 let na území 
celého Jihočeského 
kraje a částečně 
Kraje Vysočina) 

− osoby se zrakovým 
postižením (rodiny s 

0–7 let věku  
 

ambulantní: 
počet klientů - 6 
jedná se o 
maximální denní 
kapacitu. 
Celková 
kapacita obou 
forem sociální 
služby je 
maximálně 100 
klientů/rodin (= 
počet 
uzavřených 



 

33 
 

dětmi se zrakovým 
postižením od 
narození do 7 let na 
území celého 
Jihočeského kraje a 
částečně Kraje 
Vysočina) 

− rodiny s 
dítětem/dětmi 
(rodiny s dětmi s 
ohroženým vývojem 
v oblasti zrakového 
vnímání od narození 
do 7 let na území 
celého Jihočeského 
kraje a částečně 
Kraje Vysočina) 

smluv v daný 
moment). 
 
terénní: počet 
klientů - 6  
jedná se o 
maximální denní 
kapacitu. 
Celková 
kapacita obou 
forem sociální 
služby je 
maximálně 100 
klientů/rodin (= 
počet 
uzavřených 
smluv v daný 
moment). 
 

Raná péče  I MY, o.p.s. Raná péče I MY 
tř. Dr. Edvarda 
Beneše 286/5, 
Soběslav II 

terénní − osoby s 
kombinovaným 
postižením  

− osoby s mentálním 
postižením  

− osoby s tělesným 
postižením  

děti od narození 
do 7 let věku  

 

počet 
klientů - 70 
celková kapacita 
(jedná se o 
počet rodin) 
Okamžitá 
kapacita: 3 
rodiny v daný 
okamžik 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1552152867333_26&706f=140417fe9a4e3cec
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− osoby se 
zdravotním 
postižením  

− rodiny s 
dítětem/dětmi 
Rodiny s dětmi s 
mentálním, 
tělesným, 
kombinovaným 
postižením, 
poruchami 
autistického 
spektra, s 
opožděným a 
ohroženým 
vývojem - od 
narození do 7 let 
věku dítěte 

 

Intervenční centra Diecézní charita 
České 
Budějovice  

Intervenční 
centrum pro 
osoby ohrožené 
domácím 
násilím  
a detašovaná 
pracoviště 
Strakonice, 
Tábor 

ambulantní, 
terénní 

oběti domácího násilí  
a osoby ohrožené 
následným 
pronásledováním 

 

od 16 let  
 

ambulantní: 
počet intervencí 
(30 min. 
jednání) - 2 (2 v 
daném 
okamžiku - 
pracoviště Č. 
Budějovice/1 v 
daném 
okamžiku - 



 

35 
 

Smetanova 533, 
Strakonice I 

 
Dobrovského 
705/9, Tábor 

pracoviště 
Strakonice/1 v 
daném 
okamžiku - 
pracoviště 
Tábor) 
 
terénní: počet 
intervencí (30 
min. 
jednání) – 1 (1 v 
daném 
okamžiku - 
pracoviště Č. 
Budějovice/1 v 
daném 
okamžiku - 
pracoviště 
Strakonice/1 v 
daném 
okamžiku - 
pracoviště 
Tábor) 
 

Sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických 

Nemocnice 
Prachatice, a.s. 

Nemocnice 
Prachatice, a.s. 
Nebahovská 1015, 
Prachatice 

pobytová Sociální služby jsou 
poskytovány 
pacientům nemocnice, 
kterým již pominul 

 4 lůžka 
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zařízeních lůžkové 
péče 

zdravotní důvod pro 
hospitalizaci ve 
zdravotnickém 
zařízení, ale jejich stav 
neumožňuje pobyt 
doma bez pomoci jiné 
osoby, přičemž tuto 
pomoc nelze zajistit 
vlastní rodinou. 
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Graf č. 1: Poměr sociálních služeb poskytovaných na ORP Prachatice dle druhu 

 
 
Z uvedeného grafu vyplývá, že nejvyšší zastoupení dle druhu mají v regionu ORP Prachatice služby sociální prevence s 51%, následují služby 
sociální péče s 32%, nejnižší procento zastoupení mají služby odborného sociálního poradenství se 17%. Základní sociální poradenství je základní 
činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. Dle zákona základní sociální poradenství poskytují všichni poskytovatelé sociálních služeb.

služby sociální péče
31%

služby sociální 
prevence

53%

odborné sociální 
poradenství

16%

Druh služeb
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Graf č. 2 Poměr jednotlivých sociálních služeb poskytovaných na Prachaticku 

 
 
Na ORP Prachatice  je  poskytováno  celkem 19 druhů sociálních služeb  dle zákona č. 108/2006  Sb., o sociálních službách, jak dokládá výše 
uvedená tabulka. Nejvyšší zastoupení po odborném sociálním poradenství má pečovatelská služba, následují s 9% shodně terénní programy, 
sociální rehabilitace, azylové domy. Tři procenta zastoupení mají další z poskytovaných služeb na území ORP. 
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Graf č. 3 Sociální služby poskytované na Prachaticku dle formy poskytování 
 

 
 
Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v 
zařízeních sociálních služeb. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do 
zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném 
sociálním prostředí. Nejvyšší procento zastoupení mají na Prachaticku sociální služby poskytované terénní formou.  
 
 
 
 

ambulantní
24%

ambulantní, 
terénní

16%

pobytové, 
ambulantní

2%

terénní
34%

pobytová
24%

Forma poskytování sociální služby
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Tabulka č. 4 Kapacita pobytových sociálních služeb – počet lůžek 

Sociální služba 
Počet lůžek 
v pobytových  

Azylové domy 86 

Domovy pro seniory   179 

Domovy se zvláštním režimem   76 

Odlehčovací služby   11 

Sociální rehabilitace  17 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče 4 

Celkem 373 
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Graf č. 4 Poměr lůžek v zařízení sociálních služeb na ORP Prachatice 
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Graf č. 5 Rozdělení sociálních služeb na ORP Prachatice dle cílových skupin  
 

 
 
Sociální služby jsou poskytovány pro specifický okruh uživatelů, jedná se o tzv. cílové skupiny klientů, kterým je služba určena. Pro účely 
komunitního plánu sociálních služeb na ORP Prachatice byly ustanoveny 4 základní cílové skupiny: Senioři, Osoby se zdravotním postižením, 
Rodiny s dětmi, Osoby v krizi. Většina služeb je orientována na práci s více cílovými skupinami (např. senioři a osoby se zdravotním postižením). 
Tyto služby jsou započítány pro každou cílovou skupinu. Nejvíce služeb (41%) je věnováno zdravotně postiženým. 26% služeb je určených pro 
seniory, následují služby pro osoby v krizi. Nejméně služeb je zaměřených na rodiny s dětmi. 
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3. Přehled sociálních služeb, které na území ORP Prachatice 

poskytovány nejsou 
 

A) Služby sociální péče 

 
§ 41 Tísňová péče 
(1) Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a 
elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví 
nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
 
§ 43 Podpora samostatného bydlení 
(1) Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně 
duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
d) sociálně terapeutické činnosti, 
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
§ 45 Centra denních služeb 
(1) V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
e) sociálně terapeutické činnosti, 
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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§ 46 Denní stacionáře 
(1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy, 
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
§ 47 Týdenní stacionáře 
(1) V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) sociálně terapeutické činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
(1) V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) sociálně terapeutické činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
(3) Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje 
osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím 
k jejich potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv; některými službami 
se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona 
posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře). 

https://zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#f3011302
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(4) V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní výchova, 
výchovná opatření nebo předběžné opatření podle zvláštních právních předpisů). Pro výkon 
ústavní výchovy nebo předběžného opatření v domovech pro osoby se zdravotním postižením 
platí s ohledem na specifické potřeby osob se zdravotním postižením přiměřeně ustanovení 
zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních), 
a) právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, 
b) právu ředitele takového zařízení povolit dítěti pobyt mimo zařízení, zakázat nebo přerušit 
návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení, být přítomen při otevření 
listovní nebo balíkové zásilky dítětem, převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, 
finanční hotovost nebo předměty ohrožující výchovu, zdraví nebo bezpečnost dítěte, povolit 
dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu bez dozoru a zastoupit dítě v běžných 
záležitostech, 
c) povinnosti ředitele takového zařízení seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, dát 
příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení, 
podat soudu podnět na prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte, podávat 
informace o dítěti zákonným zástupcům nebo opatrovníkovi a orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí na jejich žádost, projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci 
nebo s opatrovníkem dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, informovat o nadcházejícím 
propuštění dítěte ze zařízení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, propustit 
dítě mladší 15 let pouze v doprovodu osob odpovědných za výchovu, 
d) nároku na kapesné a jeho výši. 
 
 
 
§ 51 Chráněné bydlení 
(1) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně 
duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení 
má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) sociálně terapeutické činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
 

B) Služby sociální prevence 

§ 55 Telefonická krizová pomoc 
(1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu 
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní 
situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. 

https://zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#f3011303
https://zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#f3011304
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(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) telefonickou krizovou pomoc, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
§ 58 Domy na půl cesty 
(1) Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po 
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou 
propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování 
sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 
 
§ 61 Nízkoprahová denní centra 
(1) Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez 
přístřeší. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 
 
§ 63 Noclehárny 
(1) Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 
hygienického zařízení a přenocování. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
b) poskytnutí přenocování. 
 

§ 64 Služby následné péče 
(1) Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám 
s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které 
absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí 
podrobují, nebo osobám, které abstinují. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) sociálně terapeutické činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
(3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v zařízeních následné 
péče obsahuje vedle základních činností uvedených v odstavci 2 tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. 
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§ 68 Terapeutické komunity 
(1) Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé 
na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o 
začlenění do běžného života. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
d) sociálně terapeutické činnosti, 
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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4. Doprovodné služby pro cílové skupiny na ORP Prachatice 
 

Název 
organizace 

IČ Právní 
forma 

Adresa sídla Kontakt – 
telefon 

Kontakt –  
e-mail 

www 

Bezinka – 
Montessori škola 
z.s. 

01357395 Spolek Národní 1018 
383 01 
Prachatice 

776 321 638 48ontessori.prachatice@
seznam.cz 

www.narodka.cz/bezink
amontessori-škola-
zs.html 

Dům dětí a 
mládeže 
Prachatice 

75044498 Příspěvková 
organizace 

Ševčíkova 273 
383 01 
Prachatice 

388 318 202 ddm@ddm-prachatice.cz www.ddm-prachatice.cz 

IMPAKT 
Společnost pro 
aktivizaci periferií 

22664157 Spolek Dub 33 
384 25 Dub u 
Prachatic 

777 186 208 info@impakt.cz www.impakt.cz 

Institut 
vzdělávání 
Smyslové 
aktivizace 

  Bavorská 936 
383 01 
Prachatice 

724 190 632 institut@smyslovaaktiviz
ace.cz 

www.smyslovaaktivizac
e.cz 

Jihočeské 
centrum rovných 
příležitostí z. ú. 

03482952 Ústav SNP 559 
383 01 
Prachatice 

721 001 422 jcrpreditelka@seznam.cz https://jczps.webnode.c
z/jihoceske-centrum-
rovnych-prilezitosti-z-u-/ 

Jóga v denním 
životě Prachatice, 
z.s. 

63913429 Spolek Italská 773 
383 01 
Prachatice 

728 158 083 SitaRojova@gmail.com www.sitarojova.cz 

Klub důchodců 
Pod Hradbami 
Prachatice 

  Pod Hradbami 
85 
383 01 
Prachatice 

721 965 075 zhruzova@seznam.cz http://senior-pt.blog.cz/ 

mailto:
mailto:
http://www.narodka/
mailto:ddm@ddm-prachatice.cz
http://www.ddm-prachatice.cz/
mailto:info@impakt.cz
http://www.impakt.cz/
mailto:institut@smyslovaaktivizace.cz
mailto:institut@smyslovaaktivizace.cz
http://www.smyslovaaktivizace.cz/
http://www.smyslovaaktivizace.cz/
mailto:jcrpreditelka@seznam.cz
https://jczps/
mailto:SitaRojova@gmail.com
http://www.sitarojova.cz/
mailto:zhruzova@seznam.cz
http://senior-pt.blog.cz/
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Klub rodičů 
ZAHRÁDKA při MŠ 
Zahradní 
Prachatice, z.s. 

68520778 Spolek Zahradní 96 
383 01 
Prachatice 

799 503 795 klubrodicuzahradka@sez
nam.cz 

 

Klub SENSEN 
Prachatice 

  SNP 559 
383 01 
Prachatice 

723 687 692 sensen-pt@seznam.cz www.sensen.cz 

Klub vojenských 
důchodců 
Prachatice 

  SNP 427 
383 01 
Prachatice 

607 503 495 svancarovajarmila@sezn
am.cz 

 

Klub zdravotně 
postižených 
Prachatice 

  Ševčíkova 535 
383 01 
Prachatice 

724 188 864 postizeni@prachatice.cz  

KreBul o.p.s. – 
Dobrovolnické 
centrum 
Prachatice 

28553268 Obecně 
prospěšná 
společnost 

Zlatá stezka 
145 
383 01 
Prachatice 

388 424 196 
723 123 093 

dobrovolnici@krebul.cz www.krebul.cz 

KreBul o.p.s. – 
Informační 
centrum pro 
mládež 
Prachatice 

28553268 Obecně 
prospěšná 
společnost 

Zlatá stezka 
145 
383 01 
Prachatice 

388 424 196 
723 123 093 

icm@krebul.cz www.krebul.cz 

Mateřské a 
komunitní 
centrum DUPY 
DUB  

22664157 Spolek Dub 93 
384 25 Dub u 
Prachatic 

608 001 868 impakt.pavla@seznam.c
z 

www.dupydub.cz 

Mateřské 
centrum Žirafa 
Malovice, z.s. 

03552926 Spolek Malovice 86 
38411  

776 520 794 hanadvorakova@seznam
.cz 

 

mailto:klubrodicuzahradka@seznam.cz
mailto:klubrodicuzahradka@seznam.cz
mailto:sensen-pt@seznam.cz
http://www.sensen.cz/
mailto:svancarovajarmila@seznam.cz
mailto:svancarovajarmila@seznam.cz
mailto:postizeni@prachatice.cz
mailto:dobrovolnici@krebul.cz
http://www.krebul.cz/
mailto:icm@krebul.cz
http://www.krebul.cz/
mailto:impakt.pavla@seznam.cz
mailto:impakt.pavla@seznam.cz
http://www.dupydub.cz/
mailto:hanadvorakova@seznam.cz
mailto:hanadvorakova@seznam.cz
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Obec Baráčníků 
Vitoraz Prachatice 

63284715 Pobočný 
spolek 

Zlatá stezka 
144  
383 01 
Prachatice 

606 793 250 vdavidova@centrum.cz www.veleobec.cz 

Oblastní spolek 
Českého 
červeného kříže 
Prachatice 

00425907 Pobočný 
spolek 

Nemocniční 
204 
383 01 
Prachatice 

724 367 840 prachatice@cervenykriz.
eu 

www.cervenykriz.cz 

Ošetřovatelská 
služba – Oblastní 
Charita Vimperk 

41881133 Evidované 
církevní 
právnické 
osoby 

Krátká 125/18 
385 01 
Vimperk 

388 416 288 
724 065 613 

info@fch-vimperk.cz www.fch-vimperk.cz 

Pedagogicko 
psychologická 
poradna ČB 

75050072 Příspěvková 
organizace 

Zlatá stezka 
245 
383 01 
Prachatice 

388 313 519 
777 897 109 

poradna.prachatice@pp
pcb.cz 

www.pppcb.cz 

Poradenství – 
terapie Mgr. 
Hana Modlitbová 

  Primátorská 
65 
383 01 
Prachatice 

608 427 812 modlitbova@centrum.cz www.poradenstvi-
terapie.cz 

Primární 
prevence Phénix 
pod Portus 
Prachatice o.p.s. 

63913381 Obecně 
prospěšná 
společnost 

Velké náměstí 
14 
383 01 
Prachatice 

722 049 751 phenix@portusprachatic
e.cz 

www.portusprachatice.c
z 

Probační a 
mediační služba 
ČR pracoviště 
Prachatice 
 

70888060 Organizační 
složka státu 

Hradební 435 
383 01 
Prachatice 

737 247 463 
737 362 905 

jkosarova@pms.justice.c
z 

www.pmscr.cz 

Psychologické 
poradenství a 

47211491 Fyzická 
osoba 

Zlatá stezka 
138 

602 416 177 dagmar.hruba@centrum
.cz 

www.dagmarhruba.cz 

mailto:vdavidova@centrum.cz
http://www.veleobec.cz/
mailto:prachatice@cervenykriz.eu
mailto:prachatice@cervenykriz.eu
http://www.cervenykriz.cz/
mailto:info@fch-vimperk.cz
http://www.fch-vimperk.cz/
mailto:poradna.prachatice@pppcb.cz
mailto:poradna.prachatice@pppcb.cz
http://www.pppcb.cz/
https://prachatice.eu/poradenstvi-terapie-mgr-hana-modlitbova/o-1383/www.poradenstvi-terapie.cz
https://prachatice.eu/poradenstvi-terapie-mgr-hana-modlitbova/o-1383/www.poradenstvi-terapie.cz
mailto:phenix@portusprachatice.cz
mailto:phenix@portusprachatice.cz
http://www.portusprachatice/
mailto:jkosarova@pms.justice.cz
mailto:jkosarova@pms.justice.cz
http://www.pmscr.cz/
mailto:dagmar.hruba@centrum.cz
mailto:dagmar.hruba@centrum.cz
http://www.dagmarhruba.cz/
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psychoterapie – 
PaedDr. Et Mgr. 
Dagmar Hrubá 
 

podnikající 
dle jiných 
zákonů než 
živnostenské
ho a zákona 
o 
zemědělství 
nezapsaná 
v obchodním 
rejstříku 

383 01 
Prachatice 

Psychoterapie a 
poradenství 
Prachatice – Mgr. 
Květa Kadlecová 

  Zlatá stezka 
145 
383 01 
Prachatice 

728 310 150 kvetakadlecova@sezna
m.cz 

 

Rodinné centrum 
AMÁLKA 
Prachatice 

  U Stadionu 
261 
383 01 
Prachatice 

776 750 544 prachatice@amalka.info www.amalka.info 

Rodinné centrum 
Lhenice – Náves 

26637383 spolek Dolní 
Chrášťany 17, 
Lhenice 

   

Rodinné centrum 
Sluníčko pod 
Portus Prachatice 
o.p.s. 
 

63913381 Obecně 
prospěšná 
společnost 

Starokasáren-
ská 192 
383 01 
Prachatice 

722 638 880 slunicko@portusprachati
ce.cz 

www.portusprachatice.c
z/slunicko 

SeniorPoint 
Prachatice – 
KreBul o. p. s. 

28553268 Obecně 
prospěšná 
společnost 

Zlatá stezka 
145  
383 01 
Prachatice 

388 424 196 
723 826 073 

prachatice@seniorpoint
y.cz 

www.krebul.cz 

mailto:kvetakadlecova@seznam.cz
mailto:kvetakadlecova@seznam.cz
mailto:prachatice@amalka.info
http://www.amalka.info/
mailto:slunicko@portusprachatice.cz
mailto:slunicko@portusprachatice.cz
http://www.portusprachatice.cz/slunicko
http://www.portusprachatice.cz/slunicko
mailto:prachatice@seniorpointy.cz
mailto:prachatice@seniorpointy.cz
http://www.krebul.cz/
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Seniorská 
občanská 
společnost 
Prachatice, z.s. 

28558804 Spolek SNP 559 
383 01 
Prachatice 

606 512 697 rndrjanakrejsova@sezna
m.cz 

 

Senioři České 
republiky, z. s., 
Městská 
organizace 
Prachatice 

71240705 Pobočný 
spolek 

Zlatá stezka 
145 
383 01 
Prachatice 

721 965 075 zhruzova@seznam.cz www.senior-pt.blog.cz 

Svaz diabetiků ČR 
územní 
organizace 
Prachatice 

69103003 Pobočný 
spolek 

Česká 678 
383 01 
Prachatice 

724 717 678 FrantisekPapez@seznam
.cz 

www.diazivot.cz 

Svaz postižených 
civilizačními 
chorobami v ČR, 
z.s. Okresní 
organizace 
Prachatice 

62529978 Pobočný 
spolek 

SNP 559 
383 01 
Prachatice 

702 487 840 spcch.pt@post.cz www.spcchpt.webgarde
n.cz/rubriky/uvod 

Svaz tělesné 
postižených 
v České republice 
z. s. místní 
organizace 
Prachatice 

71154761 Pobočný 
spolek 

SNP 559 
383 01 
Prachatice 

723 015 152 avamu@seznam.cz www.svaztp.cz 

Vzdělávací 
institut sv. Jana N. 
Neumanna o.p.s. 

01986872 Obecně 
prospěšná 
společnost 

Neumannova 
144 
383 01 
Prachatice 

388 311 726 
731 604 432 

vzdelavani@hospicpt.cz www.vzdelavaciinstitut.
eu 

Sjednocená 
organizace 

65399447 Zapsaný 
spolek 

Nad 
Stadionem 

778 412 719 prachatice-
odbocka@sons.cz 

https://www.sons.cz/pr
achatice 

mailto:rndrjanakrejsova@seznam.cz
mailto:rndrjanakrejsova@seznam.cz
mailto:zhruzova@seznam.cz
http://www.senior-pt.blog.cz/
mailto:FrantisekPapez@seznam.cz
mailto:FrantisekPapez@seznam.cz
http://www.diazivot.cz/
mailto:spcch.pt@post.cz
http://www.spcchpt.webgarden.cz/rubriky/uvod
http://www.spcchpt.webgarden.cz/rubriky/uvod
mailto:avamu@seznam.cz
http://www.svaztp.cz/
mailto:vzdelavani@hospicpt.cz
http://www.vzdelavaciinstitut.eu/
http://www.vzdelavaciinstitut.eu/
https://www/
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nevidomých a 
slabozrakých ČR – 
oblastní odbočka 
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Závěr 
Na území ORP Prachatice působí aktivně 28 poskytovatelů sociálních Služeb – z toho 13 se sídlem zařízení na ORP Prachatice a 15 organizací se 
sídlem mimo ORP. Zákon o sociálních službách uvádí celkem 33 druhů sociálních služeb. Na ORP Prachatice je poskytováno celkem 20 druhů 
sociálních služeb. Největší procento zastoupení mají služby sociální prevence. Analýza pojednává také o sociálních službách, které ve městě 
poskytovány nejsou. Nelze ovšem s určitostí konstatovat, zda chybějící druhy sociálních služeb, znamenají jejich reálnou potřebu.  
Většina poskytovatelů sociálních služeb je soustředěna do centra regionu města Prachatice. Sociální služby na Prachaticku jsou poskytovány ve 
všech formách (ambulantní, pobytová, terénní). Někteří z poskytovatelů nabízí i kombinace těchto forem. Největší procento zastoupení mají 
služby poskytované terénní formou. Kapacita pobytových služeb je celkem 373 lůžek. Poskytovatelé sociálních služeb na ORP Prachatice orientují 
poskytované služby na všechny věkové kategorie klientů. Nejvíce služeb je soustředěno na cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením. Na 
Prachaticku funguje silná síť organizací poskytujících služby doprovodného charakteru. 


