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1. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. na 

území ORP Strakonice 
 

 Poskytovatel Služba 

1 APLA Jižní Čechy, z. ú. Raná péče 

Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 

Odlehčovací služby 

2 Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. Sociální rehabilitace 

3 Diecézní charita České Budějovice Intervenční centrum 

4 Domácí hospic Athelas Sociální poradenství 

5 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek Domov pro osoby se zdravotním 
postižením 

6 Domov Žlutý Petrklíč, z.s. Týdenní stacionář 

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

8 FOKUS Písek Sociální rehabilitace 

Sociálně terapeutická dílna 

9 Charita Malenice Pečovatelská služba 

10 IMY Soběslav Raná péče 

11 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s Sociální poradenství 
Osobní asistence 

12 Kotva při strakonické́ nemocnici, z.s. Domov se zvláštním režimem 

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením 

13 Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov se zvláštním režimem 

Denní stacionář 

Domovy pro seniory 

Pečovatelská služba 

Noclehárna 

Azylový dům 

14 Nemocnice Strakonice, a.s. Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

15 Nemocnice Volyně, s.r.o. Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

16 Oblastní charita Strakonice Pečovatelská služba 

Sociální poradenství 

Osobní asistence 

Domovy pro seniory 

17 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, 
psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, 
o.p.s. 

Sociální poradenství 

18 PREVENT 99 z.ú. Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež 

Terénní programy 

Kontaktní centra 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

19 ROZKOŠ bez RIZIKA Sociální poradenství 

20 Spolek Labyrinth Strakonice Sociální poradenství 
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21 Středisko rané péče České Budějovice Raná péče 

 

2. Přehled služeb a jejich poskytovatelé na území ORP Strakonice 
 

 

 

Druh sociální služby 

 

Počet poskytovatelů 

Sl
u

žb
y 

so
ci

ál
n

í p
éč

e
 

Osobní asistence   2 

Pečovatelská služba   3 

Tísňová péče   0 

Průvodcovské a předčitatelské služby 0 

Podpora samostatného bydlení   0 

Odlehčovací služby   2 

Centra denních služeb   0 

Denní stacionáře   1 

Týdenní stacionáře 1 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením   2 

Domovy pro seniory   2 

Domovy se zvláštním režimem   2 

Chráněné bydlení   0 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 2 

Sl
u

žb
y 

so
ci

ál
n

í p
re

ve
n

ce
 

Raná péče   3 

Telefonická krizová pomoc   0 

Tlumočnické služby   0 

Azylové domy   1 

Domy na půl cesty 0 

Kontaktní centra   1 

Krizová pomoc   0 

Intervenční centra  1 

Nízkoprahová denní centra   0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 

Noclehárny   1 

Služby následné péče   0 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi   1 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením   1 

Sociálně terapeutické dílny 1 

Terapeutické komunity   0 

Terénní programy   1 

Sociální rehabilitace 2 

So
ci

ál
n

í 

sl
u

žb
y 

Sociální poradenství 6 
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3. Podrobná analýza sociálních služeb 
 

3.1. APLA Jižní Čechy, z. ú. 
 

 

Název organizace: APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Adresa:   Farského 887/17, 390 02 Tábor 

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Marešová - vedoucí přímé péče 

                                           Ing. Ema Bartošová - ředitelka ústavu 

e-mail:   maresova@aplajc.cz 

                                           bartosova@aplajc.cz 

web:   http://www.aplajc.cz 

IČO:   28552288 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice 

• Celý Jihočeský kraj 

 

3.1.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Raná péče APLA Jižní Čechy 

Identifikátor služby: 3861284 

Typ služby:  Raná péče (§54) 

Sídlo služby:  Farského 887/17, 390 02 Tábor 

Cílová skupina:  Osoby se zdravotním postižením 

 

Služba 2:  Sociálně aktivizační služby APLA Jižní Čechy 

Identifikátor služby: 5906103 

Typ služby:  Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§66) 

Sídlo služby:  Farského 887/17, 390 02 Tábor 

Cílová skupina:  Osoby se zdravotním postižením 

 

Služba 3:  Odlehčovací služby APLA Jižní Čechy 

Identifikátor služby: 2534470 

Typ služby:  Odlehčovací služby (§44) 

Sídlo služby:  Opařany 121, 391 61 Opařany 

Cílová skupina:  Osoby se zdravotním postižením 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Letní tábory, skupinové nácviky, pobyt rodin. 

 

 

Návštěvnost zařízeni: 

mailto:maresova@aplajc.cz
mailto:bartosova@aplajc.cz
http://www.aplajc.cz/
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• Za rok 3 klienti v rané péči, 3 klienti v SAS, 2 klienti v OS. 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• Ambulantní i terénní forma, celkem 13 intervencí v rané péči, 6 intervencí v SAS. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• Bez odpovědi. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Jihočeský kraj pracoviště v č. Budějovicích a Táboře pro ambulantní formu u RP/SAS, Opařany 

pro OS. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• Může být z SPC, od pediatra, psychologa, jiného poskytovatel služeb, jiného rodiče, web 

stránky. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost, potencionální uživatelé a nový uživatelé: 

• Vytvořili jsme brožuru poskytovatelů pro JčK, poskytujeme letáky pro obce, v brožuře JčK, 

pořádáme osvětové akce (benefice, festival), vzdělávací akce (přednášky, konference). 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Bez odpovědi. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• Většinou 14 dní, max 1 měsíc. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Bez odpovědi. 

 

3.1.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Nedostatek kvalitních kvalifikovaných pracovníků 

• Nedostatečné financování – státní dotace (účelová dotace + dotace Jčk + dotace obce) činí 

celkem kolem 51% potřebných finančních prostředků. Zbytek si sháníme sami. Přitom RP a SAS 

jsou služby poskytované ze zákona zdarma, pouze u OS je spoluúčast klienta. 

Komunikace: 

• s obcemi: Korektně 

• s ORP Strakonice: Zkušenost pouze z komunitního plánování – spolupráce velmi dobrá 

• s kraji: Korektně 

Spolupráce s: 
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• Raná péče – IMY, o.s. a SPRP Č. Budějovice 

• SPC České Budějovice – raná péče a SAS. 
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3.2. Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. 
 

Název organizace: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. 

Adresa:   Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 

Kontaktní osoba: Martin Karas 

e-mail:   Martin.karas.strakonice@seznam.cz 

Telefon:  +420 728 199 420 

web:   www.dcjk.cz 

IČO:   26097745 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice 

 

3.2.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. 

Identifikátor služby: 9154113 

Typ služby:  Sociální rehabilitace (§70) 

Sídlo služby:  Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Není uvedeno 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Žádné. 

Návštěvnost zařízeni: 

• 10 uživatelů. 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• Bez odpovědi. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• 15 osob – 5 dospělých osob, 10 dětí. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Služba poskytována nepřetržitě. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• MěÚ, letáky, web, veřejné instituce (školy, ÚP,soud, jiní odborníci), KÚ, apod. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Bez odpovědi. 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

mailto:Martin.karas.strakonice@seznam.cz
http://www.dcjk.cz/
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• Žádný. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• 3-5 týdnů. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Bez odpovědi. 

 

3.2.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Žádné překážky nám v současné době nejsou známy. 

Komunikace: 

• S obcemi: Výborně. 

• s ORP Strakonice: Výborně. 

• s kraji: Výborně. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Výborně. 

Spolupráce s: 

• Azylové domy, chráněné bydlení, služby soc. prevence, kontaktní centra, krizová pomoc, 

intervenční centra, SAS, nízkoprahová denní centra, terénní programy, noclehárny, 

terapeutické komunity. 
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3.3. Diecézní charita České Budějovice 
 

Název organizace: Diecézní charita České Budějovice 

Adresa:   Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice 

Kontaktní osoba: Není uvedeno 

e-mail:   ic@dchcb.charita.cz 

Telefon:  +420 386 323 016, +420 603 281 300 

web:   http://www.dchcb.cz 

IČO:   45018316 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice 

 

3.3.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 

Identifikátor služby: 5931042 

Typ služby:  Intervenční centra (§60a) 

Sídlo služby:  Smetanova 533, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Služba je určena osobám od 16 let, které potřebují radu či pomoc v oblasti 

domácího násilí a následného pronásledování: 

▪ Osoby ohrožené domácím násilím v souvislosti s vykázáním násilné osoby ze 

společného obydlí v rámci celého Jihočeského kraje, podle § 44 zákona č. 

273/2008 Sb., O Policii České republiky. 

▪ Osoby ohrožené domácím násilím bez vykázání násilné osoby ze společné 

domácnosti v rámci celého Jihočeského kraje. 

▪ Lidem z okolí ohrožené osoby, kterým záleží na jejím bezpečí a chtějí se 

poradit o možnostech řešení situace. 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• sociálně právní poradenství 

• právní poradenství (sepsání podání např. návrh na vydání předběžného opatření) 

• krizovou intervenci (stabilizace psychického stavu) 

• sestavení bezpečnostního plánu 

• zprostředkování dalších služeb ohrožené osobě 

• podpůrná sociálně terapeutická činnost (individuální a skupinová) 

• doprovod k lékaři, k soudu či na jednání s ostatnímu institucemi 

Služba je poskytována formou osobních, telefonických či emailových konzultací; bezplatně – 

ambulantně – terénně – i anonymně.  

 

mailto:ic@dchcb.charita.cz
http://www.dchcb.cz/
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Službu poskytují sociální pracovnice s odpovídajícím vzděláním. Služba je poskytována na základě 

smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavřena ústně. Obsah smlouvy lze během spolupráce 

změnit podle vývoje osobních cílů uživatele.  

 

Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi Intervenčním centrem, 

poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně právní ochrany dětí, obcemi, Policií České 

republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy. Úlohou Intervenčního centra je 

budování interdisciplinárního týmu v oblasti problematiky domácího násilí na území kraje a jeho 

koordinace. 

 

Návštěvnost zařízeni: 

• Služba je v IC Strakonice poskytována každé pondělí, od 9 – 12; 12:30 – 17 h. Ročně ji využije 

asi 35 - 40 uživatelů. 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• Za rok 2018 službu využilo (do 10. 12. 2018) celkem 32 uživatelů, z toho 29 žen a 3 muži. Za rok 

2018 do 10.12 bylo PČR vykázáno 8 osob ze společného obydlí.  

• Bylo poskytnuto 65 kontaktů a 81 intervencí. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• 1 uživatel v daném okamžiku (terénně /ambulantně). 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Působnost Intervenčního centra je po celém Jihočeské kraji. Hlavním pracovištěm je 

Intervenční centrum V Českých Budějovicích. Z důvodů lepší dostupnosti byly otevřeny dvě 

detašovaná pracoviště Intervenční centrum ve Strakonicích a Intervenční centrum v Táboře. 

Intervenční centrum má koordinační roli pomoci pro ohrožené osoby – má databázi služeb, 

kam může uživatele odkázat. Služba je poskytována ambulantně a v terénně. Pokud se uživatel 

z nějakého závažného důvodu nemůže dostavit (senior, matka s více dětmi, když je ohrožená 

osoba zraněná atd.) pracovnice Intervenčního centra vyjíždí za ohroženou osobou. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• Informace o službě získávají z webových stránek Diecézní charity, prostřednictvím PČR (při 

vykázání násilné osoby ze společného obydlí), dále z OSPODU Městského úřadu ve 

Strakonicích, ze zdravotnicích zařízení (psychiatři, psychologové) a od dalších spolupracujících 

poskytovatelů sociálních služeb, od uživatelů, kteří využili služeb IC v minulosti. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Informace získává z internetu, pomocí prováděné osvěty (přednášky, besedy na školách, v 

centrech pro seniory), z letáků distribuovaných spolupracujícím subjektům, plakátů, od PČR, 

ze zdravotnicích zařízení. 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Větší propagace v TV, rozhlase, kampaň. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 
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• Maximálně 1 týden 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• PČR, soudy, státní zastupitelství, OSPOD, Sociální odbor MěÚ Strakonice, Azylový dům ve 

Strakonicích nebo azylové domy s utajenou adresou Praha, Brno, Občanskou poradnou 

Labyrinth, Poradnou pro rodinu a mezilidské vztahy, psychology a psychiatry pro dospělé a 

děti, Dětské centrem Jihočeského kraje, FOKUS Písek – pobočka Strakonice, Rodinné centrem 

Beruška, SVP Strakonice, Prevent, Probační a mediační službu a další služby v Č.Budějovicích 

 

3.3.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Bez odpovědi. 

Komunikace: 

• S obcemi: Dle potřebnosti, propagace, informovanost. 

• s ORP Strakonice: Dle potřebnosti, propagace, informovanost. 

• s kraji: Metodické vedení, dotace atd. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Dotace, metodické vedení, kontroly atd. 

Spolupráce s: 

• Intervenční centrum spolupracuje s PČR, soudy, státní zastupitelství, OSPOD, Sociální odbor 

MěÚ Strakonice, Azylový dům ve Strakonicích nebo azylové domy s utajenou adresou Praha, 

Brno, Občanskou poradnou Labyrinth, Poradnou pro rodinu a mezilidské vztahy, psychology a 

psychiatry pro dospělé a děti, Dětské centrem Jihočeského kraje, FOKUS Písek – pobočka 

Strakonice, Rodinné centrem Beruška, SVP Strakonice, Prevent, Probační a mediační službu a 

další služby v Č.Budějovicích. 
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3.4. Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie 
 

Název organizace: Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie 

Adresa:   Budějovická 204/13, 397 01 Písek 

Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Nechvátalová 

e-mail:   nechvatalova@hospic-pisek.cz 

Telefon:  +420 774 858 487 

web:   http://www.hospic-pisek.cz 

IČO:   03663353 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice 

 

3.4.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie 

Identifikátor služby: 8448055 

Typ služby:  Sociální poradenství (§37) 

Sídlo služby:  Budějovická 204/13, 397 01 Písek 

Cílová skupina:  Osoby v obtížné životní situaci (nezaměstnaní, osoby v krizi) 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Bez odpovědi. 

Návštěvnost zařízeni: 

• 6 uživatelů denně. 300 uživatelů za rok. 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• Bez odpovědi. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• 4 uživatelé. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Bez odpovědi. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• Webové stránky, informační letáčky, facebook, přednášky. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Webové stránky, informační letáčky, facebook, přednášky. 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

http://www.hospic-pisek.cz/
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• Bez odpovědi. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• Žádná. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Bez odpovědi. 

 

3.4.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Bez odpovědi. 

Komunikace: 

• S obcemi: Bez odpovědi. 

• s ORP Strakonice: Bez odpovědi. 

• s kraji: Bez odpovědi. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Bez odpovědi. 

Spolupráce s: 

• Charita Strakonice 

• Červený Kříž Strakonice 
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3.5. Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek 
 

Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek 

Adresa:   Osek 1, 386 01 Strakonice 

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Hájek 

e-mail:   hajek@dozp-osek.cz 

Telefon:  +420 606 030 272 

web:   www.domovosek.cz 

IČO:   70871795 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice 

 

3.5.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Domovy pro osoby se zdravotním postižením Osek 

Identifikátor služby: 4651051 

Typ služby:  Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48) 

Sídlo služby:  Osek 1, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Osoby s kombinovaným postižením 

Osoby s mentálním postižením 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Bez odpovědi. 

Návštěvnost zařízeni: 

• Jako pobytová služba máme kapacitu 130 uživatelů, v současné době službu využívá 116 

uživatelů. 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• Bez odpovědi. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• 130 klientů. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Jihočeský kraj (převažující). 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• Webové stránky, telefonní kontakt. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Webové stránky, prezentace zařízení na různých akcích. 

mailto:hajek@dozp-osek.cz
http://www.domovosek.cz/
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Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Žádný. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• Existuje pořadník potenciálních uživatelů, který se pravidelně aktualizuje. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Bez odpovědi. 

 

3.5.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Nedostatek finančních prostředků. 

• Vysoký nárůst cen energií – plyn, elektrická energie. 

Komunikace: 

• S obcemi: Velmi dobře. 

• s ORP Strakonice: Korektně. 

• s kraji: Velmi dobře. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Velmi dobře. 

Spolupráce s: 

• Domov Petra Mačkov. 

• Denní Stacionář Strakonice. 

• STROOM DUB – sportovní a společenské akce. 
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3.6. Domov Žlutý Petrklíč, z.s. 
 

Název organizace: Domov Žlutý Petrklíč, z.s. 

Adresa:   Nestanice 63, 389 01 Libějovice 

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Čížková 

e-mail:   domovzlutypetrklic@gmail.com 

Telefon:  +420 724 292 545 

web:   www.domovzlutypetrklic.cz 

IČO:   04077261 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice 

• Celý Jihočeský kraj 

 

3.6.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč 

Identifikátor služby: 7907085 

Typ služby:  Týdenní stacionář (§47) 

Sídlo služby:  Nestanice 63, 389 01 Libějovice 

Cílová skupina:  Osoby se zdravotním postižením 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Bez odpovědi. 

Návštěvnost zařízeni: 

• Okamžitá kapacita je pro 4 osoby, ročně/nelze tento údaj poskytnout organizace začala s 

poskytováním 2.1.2019. 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• Od 2.1.2019 tyto údaje zatím nelze uvést. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• 4 lůžka. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Celý Jihočeský kraj. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• Z webových stránek organizace, informativními letáčky organizace, z médií – rádio Proglas, 

Český rozhlas, Strakonický deník. Facebookové stránky organizace. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

http://www.domovzlutypetrklic.cz/
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• Odbory sociálních věcí, obce a místní zpravodaje, lékaři, spolupracující organizace. 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Zmapování rodin pečujících o své blízké s postižením v rámci jednotlivých ORP JčK, aby tato 

databáze byla přístupná organizacím, které jim mohou konkrétně nabídnout a vysvětlit 

možnosti využití jejich služeb. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• Zatím nemohu odhadnout, jsme chvíli v provozu. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Bez odpovědi. 

 

3.6.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• V současnosti poptáváme automobil na dovoz klientů a odvoz klientů do zařízení. tato 

překážka bude však ve velmi krátké době vyřešena. 

Komunikace: 

• S obcemi: Spolupráce je výborná, obce se o nás zajímají 

• s ORP Strakonice: Spolupráce, vedoucí odboru sociálních věcí ve Strakonicích se nikdy 

spolupráci nebránila. 

• s kraji: Velmi dobrá spolupráce 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Velmi dobrá spolupráce 

Spolupráce s: 

• Centrem Bazalka v Českých Budějovicích, které nabízí stejný typ služby – týdenní stacionář 

• s Centrem Arpida v Českých Budějovicích 

• s Domovem sv. Linharta v Chelčicích 

• s Centrem sociální pomoci ve Vodňanech.  
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3.7. Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
 

Název organizace: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

Adresa:   Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 

Kontaktní osoba: Jana Kurková 

e-mail:   info@hospicmarketa.cz 

Telefon:  +420 731 680 439 

web:   http://www.hospicmarketa.cz 

IČO:   70853517 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice. 

 

3.7.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Domácí hospic sv. Markéty 

Identifikátor služby: 6012559 

Typ služby:  Odlehčovací služby (§44) 

Sídlo služby:  Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Senioři 

   Osoby s chronickým onemocněním 

Osoby se zdravotním postižením 

Osoby s jiným zdravotním postižením 

   Osoby v obtížné životní situaci (nezaměstnaní, osoby v krizi) 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Domácí hospicovou – zdravotní péči. 

Návštěvnost zařízeni: 

• Odlehčovací služby momentálně 2 denně, hospic 4-5 

• Ročně u odlehčovací služby 100 odlehčovací, 40-50 hospicový uživatelé 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• Žádné. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• 6 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Strakonice a okolí okolo 25 km. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• Web, Facebook, letáčky, tisk atd. 

mailto:info@hospicmarketa.cz
http://www.hospicmarketa.cz/
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Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Web, Facebook, letáčky, tisk atd. 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Dobrozdání. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• 2-3 dny. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Charita Strakonice 

• Červený kříž 

 

3.7.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Financování sužby 

• Nedostatečná finanční podpora k pořízení pomůcek 

• Počet pracovníků 

Komunikace: 

• S obcemi: Bez odpovědi. 

• s ORP Strakonice: Bez odpovědi. 

• s kraji: Bez odpovědi. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Bez odpovědi. 

Spolupráce s: 

• Charita Strakonice, Červená kříž: vzájemná spolupráce v zajištění péče, půjčení pomůcek 

případně předání informací klientům. 
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3.8. FOKUS – Písek, z.ú. 
 

Název organizace: FOKUS – Písek, z.ú. 

Adresa:   Kollárova 485/13, 397 01 Písek 

Kontaktní osoba: Bc. Romana Stříbrná 

e-mail:   ambulancest@fokus-pisek.cz 

Telefon:  +420 774 442 652 

web:   www.fokus-pisek.cz 

IČO:   26538776 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice. 

 

3.8.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Fokus Písek, pobočka Strakonice 

Identifikátor služby: 3257665 

Typ služby:  Sociální rehabilitace (§70) 

Sídlo služby:  Lidická 1081, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Osoby s chronickým duševním onemocněním. 

Věková kategorie klientů: 18–80 let věku. 

 

Služba 2:  Sociálně terapeutická dílna Kopretina 

Identifikátor služby: 3478121 

Typ služby:  Sociálně terapeutické dílny (§67) 

Sídlo služby:  Lidická 1081, 386 01 Strakonice 1 

Cílová skupina:  Osoby s chronickým duševním onemocněním. 

    Věková kategorie klientů: 18-80 let. 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Fakultativní služby: př. Hipoterapie, psychoterapie, projekt Prací za zdravím. 

Návštěvnost zařízeni: 

• Za rok 2018 využilo službu sociální rehabilitace 100 klientů. 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• Počet kontaktů v roce 2018 byl 2415. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• Ambulance: 5/den; Terénně: 5/den. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Dostupnost, spádová oblast/region: ORP Strakonice, Vodňany, Blatná, Prachatice a Vimperk. 
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Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• Webové stránky, Facebook, letáky, program u spolupracích organizací, v čekárnách 

ambulantních psychiatrů, v psychiatrických nemocnicích a léčebnách. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Webové stránky, Facebook, letáky, program u spolupracujících organizací, v čekárnách 

ambulantních psychiatrů, na obecních úřadech, sociálních odborech. 

• Noví uživatelé přicházejí na základě doporoučení rodiny, přátel, ošetřujících lékařů, 

opatrovníků, případně je kontaktujeme sami při návštěvách léčeben (PL Lnáře, PN Písek, PN 

Dobřany) + akce pro veřejnost (př. v rámci TDZ Zahradní slavnost). 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Případná nabídka služby na stránkách měst a obcí. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• Momentálně není čekací doba. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Bez odpovědi. 

 

3.8.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Nedostatečné prostory. 

Komunikace: 

• S obcemi: Účast na komunitním plánování, se sociálními odbory. 

• s ORP Strakonice: Komunitní plánování, sociální odbory. 

• s kraji: Poskytování zpětné vazby, statistických údajů, vyúčtování, zprávy o realizacích projektů, 

služeb. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Poskytování zpětné vazby, statistických údajů, 

vyúčtování, zprávy o realizacích projektů, služeb. 

Spolupráce s: 

• Ano, odkázáním, předáním, v rámci spolupráce při řešení situace konkrétního klienta. 
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3.9. Charita Malenice 
 

Název organizace: Charita Malenice 

Adresa:   Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice. 

Kontaktní osoba: Jaroslava Houzimová 

e-mail:   reditel@malenice.charita.cz 

Telefon:  +420 725 438 345 

web:   www.malenice.charita.cz 

IČO:   73633453 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Část území ORP Strakonice – obce: Volyně, Nišovice, Předslavice, Čepřovice, Litochovice. 

• Území mimo ORP – obce: Čkyně, Bušanovice. 

 

3.9.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Pečovatelská služba 

Identifikátor služby: 7717024 

Typ služby:  Pečovatelská služba (§40) 

Sídlo služby:  Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice nad Volyňkou. 

Cílová skupina:  Osoby s chronickým duševním onemocněním 

Osoby s chronickým onemocněním 

Osoby s tělesným postižením 

Senioři 

    Věková kategorie klientů:  

▪ Dospělí (27–64 let) 

▪ Mladší senioři (65–80 let) 

▪ Starší senioři (nad 80 let) 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Půjčovna kompenzačních pomůcek. 

Návštěvnost zařízeni: 

• Denně poskytneme službu průměrně 13 klientům. 

• Počet klientů za rok 2018–37. 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• Bez odpovědi. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• 40 uživatelů – okamžitá kapacita 4 uživatelé. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

mailto:reditel@malenice.charita.cz
http://www.malenice.charita.cz/
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• Dle Pověření je dostupnost u terénní služby nerelevantní. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• Součástí smlouvy s uživateli je ceník, kde jsou uvedeny všechny činnosti, které poskytujeme. 

Případný dotaz zodpoví pečovatelky nebo sociální pracovnice, informace jsou také na 

webových stránkách a ve vývěsce před OÚ Malenice. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Informace máme na webových stránkách, v Registru poskytovatelů, ve vývěsce před OÚ 

Malenice, letáčky jsou v čekárnách u lékařů ve Volyni. Periodicky vyvěšujeme letáčky s 

nabídkou služeb v okolních obcích. 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Bez odpovědi. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• Zatím jsme vždy poskytli službu bez čekací doby. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Jedna naše uživatelka využívá služeb poradny Oblastní charity Strakonice. 

 

3.9.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Personální zajištění – pracovnice v přímé péči – chybí především doplňující pracovnice na DPP. 

• Nepružnost ve financování, nepružnost ve změnách v síti soc. služeb. 

Komunikace: 

• S obcemi: Vcelku dobrá, ale některé obce nejsou nakloněny podílení se, alespoň minimální 

částkou, na financování služby. 

• s ORP Strakonice: Dobrá. 

• s kraji: Dobrá. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Dobrá. 

Spolupráce s: 

• S Oblastní charitou Strakonice, konkrétně s poradnou pro zdravotně postižené. 
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3.10. I MY o.p.s. 
 

Název organizace: I MY o.p.s. 

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

Kontaktní osoba: Bc. Lea Stiborová 

e-mail:   l.stiborova@imy-sdruzeni.cz 

Telefon:  +420 775 104 920 

web:   www.imy-sdruzeni.cz 

IČO:   70812187 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice. 

 

3.10.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Raná péče I MY 

Identifikátor služby: 3503896 

Typ služby:  Raná péče (§54) 

Sídlo služby:  tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, 392 01 Soběslav. 

Cílová skupina:  Osoby s kombinovaným postižením 

Osoby s mentálním postižením 

Osoby s tělesným postižením 

Osoby se zdravotním postižením 

Rodiny s dítětem/dětmi 

    Věková kategorie klientů: děti od narození do 7 let věku. 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Pobyty rodin s postižením, individuální psychologické konzultace. 

Návštěvnost zařízeni: 

• Ročně cca 70 rodin. 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• Za rok 2018–515 kontaktů. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• 70 rodin. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Pracovní den od 8:00-18:00 hodin. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

mailto:l.stiborova@imy-sdruzeni.cz
http://www.imy-sdruzeni.cz/
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• Informativní schůzka v rodině – představení služby, osobní předání informací během konzultací 

v rodinách, e-mailem. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Depistáž – informace o naší službě mají odborníci, pediatři, pedagogická zařízení, logopedi, 

Facebook, kampaně. 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Žádný. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• Momentálně žádná, uspokojujeme všechny žadatele. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

•  

 

3.10.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Bez odpovědi. 

Komunikace: 

• S obcemi: Žádost o finanční dotace, informace e-mailem. 

• s ORP Strakonice: Komunikace s vedoucími pracovníky akčního plánování. 

• s kraji: jako registrovaná služba žádost o finanční dotace. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Dobře. 

Spolupráce s: 

• S ostatními poskytovateli rané péče  na území Jihočeského kraje a organizacemi poskytující 

služby na celém území ČR - kazuistická setkání za účelem předávání dobré praxe. 
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3.11. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. 
 

Název organizace: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. 

   Pracoviště Strakonice 

Adresa:   Stavbařů 213, 386 01 Strakonice 

Kontaktní osoba: Jana Horvátová – vedoucí pracoviště 

e-mail:   Strakonice@jczps.cz 

Telefon:  +420 724 707 312 

web:   www.jczps.cz 

IČO:   26594463 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice pro OSP. 

• Část území ORP Strakonice – obce: …u Osobní asistence pouze území města Strakonice. 

 

3.11.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., 

pracoviště Strakonice 

Identifikátor služby: 9280977 

Typ služby:  Sociální poradenství (§37) 

Sídlo služby:  Stavbařů 213, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Osoby se zdravotním postižením 

Senioři 

    Věková kategorie klientů:  

• Mladí dospělí (19–26 let). 

• Dospělí (27–64 let). 

• Mladší senioři (65–80 let). 

• Starší senioři (nad 80 let). 

 

Služba 2:  Osobní asistence 

Identifikátor služby: 2503455 

Typ služby:  Osobní asistence (§39) 

Sídlo služby:  Stavbařů 213, Strakonice II, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Senioři  

Osoby se zdravotním postižením 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 

Návštěvnost zařízeni: 

• Sociální poradenství: 320 ročně. 

• Osobní asistence: cca 22 uživatelů ročně. 

mailto:Strakonice@jczps.cz
http://www.jczps.cz/
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Statisticky klíčové identifikátory: 

• Bez odpovědi. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• Sociální poradenství: 2 uživatelé v daný moment. 

• Osobní asistence: 3 uživatelé v daný moment. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Sociální poradenství: 25h/týdně. 

• Osobní asistence: časová je uvedena jako nerelevantní, ale doba poskytování je pondělí – pátek 

7 – 20h, sobota a neděle 15 – 20h. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• Sociální poradenství: Informačními materiály v čekárně, od ostatních uživatelů služeb, přes 

zaměstnance v terénu. 

• Osobní asistence: Sociální pracovnice při hodnocení služby, osobní asistentky, informačními 

materiály. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Letáky, webové stránky, FB, zaměstnance, přes prodejny zdravotních potřeb, lékaře, 

nemocnice, LDN, městský úřad – sociální odbor, máme také širokou síť poraden v rámci JčK (v 

každém bývalém okresním městě). 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Bez odpovědi. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• Sociální poradenství: Žádná. 

• Osobní asistence: Minimální, zpravidla jsme schopni poskytnout službu ihned 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Bez odpovědi. 

 

3.11.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Dostatečně finanční zajištění služby. 

Komunikace: 

• S obcemi: Vzhledem k více poskytovatelům na území Strakonicka, podpora menší, ale 

spolupráce je a funguje dobře, obce podporují půjčovnu kompenzačních pomůcek, případně 

poradnu menšími částkami 

• s ORP Strakonice: Máme podporu od města, spolufinancování nájmu. 
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• s kraji: S JčK podpora přes dotační tituly. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Pouze dotační podpora. 

Spolupráce s: 

• Oblastní charita, pečovatelská služba, český červený kříž – domácí péče, sociálním odborem. 
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3.12. Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 
 

Název organizace: Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 

Adresa:   Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 

Kontaktní osoba: Martin Karas 

e-mail:   Martin.karas.strakonice@seznam.cz 

Telefon:  +420 728 199 420 

web:    

IČO:   06971946 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice. 

 

3.12.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 

Identifikátor služby: Zatím není 

Typ služby:  Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48) 

Sídlo služby:  Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Osoby se zdravotním postižením 

Osoby v obtížné životní situaci (nezaměstnaní, osoby v krizi) 

Osoby bez přístřeší 

 

Služba 2:  Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 

Identifikátor služby: Zatím není 

Typ služby:  Domovy se zvláštním režimem (§50) 

Sídlo služby:  Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Osoby se zdravotním postižením 

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního 

onemocnění, dále osoby se stařeckou, Alzheimerovou a jinými typy demencí 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Žádné. 

Návštěvnost zařízeni: 

• Služba 1: Zatím není v provozu, kapacita zařízení bude 30 osob. 

• Služba 2: Zatím není v provozu, kapacita zařízení bude 25 osob 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• Bez odpovědi. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• Služba 1: Bude 30 lůžek. 
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• Služba 2: Bude 20 lůžek. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Pověření zatím nebylo vydáno. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• MěÚ, letáky, veřejné instituce, zdravotnické zařízení, ÚP, soud, jiní odborníci), KÚ, apod. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Budou se dozvídat prostřednictvím internetových stránek, MěÚ, zdravotnických zařízeních, 

Městských úřadů a dalších veřejných institucí. 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Žádný. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• Bez odpovědi. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Bez odpovědi. 

 

3.12.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Žádné překážky nám v současné době nejsou známy. 

Komunikace: 

• S obcemi: Výborně. 

• s ORP Strakonice: Výborně. 

• s kraji: Výborně. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Výborně. 

Spolupráce s: 

• Služba 1: s Azylovými domy, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, 

chráněné bydlení, domovy se zvláštním režimem, pečovatelská služba, soc. služby ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče, služby následné péče, služby soc. prevence, kontaktní 

centra, krizová pomoc, intervenční centra, terénní programy, noclehárny, terapeutické 

komunity. 

• Služba 2: s Azylovými domy, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, 

chráněné bydlení, domovy se zvláštním režimem, pečovatelská služba, soc. služby ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče, služby následné péče. 
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3.13. Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
 

Název organizace: Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Adresa:   Jezerní 1281, 386 01 Strakonice 

Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Prokopiusová 

e-mail:   reditel@muss.strakonice.eu 

Telefon:  +420 383 323 113 

web:   http://www.muss.strakonice.eu 

IČO:   70828334 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice. 

 

3.13.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  MěÚSS Strakonice - Domov pro seniory 

Identifikátor služby: 2694768 

Typ služby:  Domovy pro seniory (§49) 

Sídlo služby:  Rybniční 1282, 386 01 Strakonice  

Cílová skupina:  Osoby s chronickým onemocněním 

Osoby se zdravotním postižením 

Senioři 

Věková kategorie klientů: Od 50 let věku. 

 

Služba 2: MěÚSS Strakonice - Domov pro seniory 

Identifikátor služby: 8490186 

Typ služby:  Domovy pro seniory (§49) 

Sídlo služby:  Lidická 189, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Osoby s chronickým onemocněním 

Osoby se zdravotním postižením 

Senioři 

 Věková kategorie klientů: Od 50 let věku. 

 

Služba 3:  MěÚSS Strakonice - Domov se zvláštním režimem 

Identifikátor služby: 2797366 

Typ služby:  Domovy se zvláštním režimem (§50) 

Sídlo služby:  Rybniční 1282, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Osoby s chronickým duševním onemocněním 

 Věková kategorie klientů: od 50 let věku. 

 

Služba 4:  MěÚSS Strakonice - Pečovatelská služba 

Identifikátor služby: 6559506 

Typ služby:  Pečovatelská služba  (§40) 

Sídlo služby:  Rybniční 1283, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Osoby s kombinovaným postižením 

mailto:reditel@muss.strakonice.eu
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Osoby s tělesným postižením 

Osoby se sluchovým postižením 

Osoby se zdravotním postižením 

Osoby se zrakovým postižením 

Rodiny s dítětem/dětmi 

Senioři 

Věková kategorie klientů: Bez omezení věku. 

 

Služba 5:  MěÚSS Strakonice - Azylový dům 

Identifikátor služby: 4809634 

Typ služby:  Azylový dům (§57) 

Sídlo služby:  Budovatelská 613, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  oběti domácího násilí 

Osoby bez přístřeší 

Osoby v krizi 

Rodiny s dítětem/dětmi 

    Věková kategorie klientů:  

▪ 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) 

 

Služba 6: MěÚSS Strakonice - Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a 

dospělé 

Identifikátor služby: 1239654 

Typ služby:  Denní stacionáře (§46) 

Sídlo služby:  Ellerova 160, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Osoby s chronickým duševním onemocněním 

Osoby s jiným zdravotním postižením 

Osoby s kombinovaným postižením 

Osoby s mentálním postižením 

 

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) 

 

Služba 7:  MěÚSS Strakonice – Noclehárna pro osoby bez přístřeší 

Identifikátor služby: 1805312 

Typ služby:  Noclehárna (§63) 

Sídlo služby:  Budovatelská 613, 386 01 Strakonice 



37 z 76 
 

Cílová skupina:  Osoby bez přístřeší 

    Věková kategorie klientů: od 18 let věku. 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Služba 1: Žádné. 

• Služba 2: Žádné. 

• Služba 3: Žádné. 

• Služba 4: Pedikúra, hostinská činnost. 

• Služba 5: Žádné. 

• Služba 6: Žádné. 

• Služba 7: Žádné. 

Návštěvnost zařízeni: 

• Služba 1: 103,5denní průměr/ 128,5 roční průměr.  

• Služba 2: 69,5denní průměr/ 89,5roční průměr. 

• Služba 3: 15,9 denní průměr/ 25 roční průměr. 

• Služba 4: 250denní průměr /480 uzavřených smluv. 

• Služba 5: 36denní průměr/ 13 112 ročně. 

• Služba 6: 17 denní průměr/ 36 roční průměr. 

• Služba 7: 32 uživatelů za rok – průměrně stráví v noclehárně opakovaně 9 nocí. 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• Žádné. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• Služba 1: 104 osob. 

• Služba 2: 70 osob. 

• Služba 3: 16 osob. 

• Služba 4: Okamžitá kapacita 19. 

• Služba 5: 45 lůžek. 

• Služba 6: 30 osob. 

• Služba 7: Maximální možná kapacita 5. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Služba 1: Nepřetržitý provoz. 

• Služba 2: Nepřetržitý provoz. 

• Služba 3: Nepřetržitý provoz. 

• Služba 4: Každý den od 7:00 do 19:00 včetně svátků. 

• Služba 5: Nepřetržitý třísměnný provoz. 

• Služba 6: Každý všední den od 6:30 do 15:00. 

• Služba 7: Každý den od 19:00 do 7:00 včetně svátků. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• Služba 1: Od sociálních pracovnic, od ostatních zaměstnanců, od jiných uživatelů, od rodinných 

příslušníků, od známých. 
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• Služba 2: Od sociálních pracovnic, od ostatních zaměstnanců, od jiných uživatelů, od rodinných 

příslušníků, od známých. 

• Služba 3: Od sociálních pracovnic, od ostatních zaměstnanců, od jiných uživatelů, od rodinných 

příslušníků, od známých. 

• Služba 4: Od známých, příbuzných, od lékaře, od pracovnic MÚ, z letáků, z tisku, od sociálních 

pracovnic zařízení, od sociální pracovnice nemocnice. 

• Služba 5: Od sociálních pracovnic zařízení, od zaměstnanců zařízení. 

• Služba 6: Od sociálních pracovnic, od ostatních zaměstnanců, od jiných uživatelů, od rodinných 

příslušníků, od známých. 

• Služba 7: Od známých, příbuzných, od lékaře, od pracovnic MÚ, od sociálních pracovnic 

zařízení. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Služba 1: Od známých, příbuzných, od lékařů, od pracovnic MÚ, z webových stránek, z tisku, 

od sociálních pracovnic zařízení, workshopy, dny otevřených dveří. 

• Služba 2: Od známých, příbuzných, od lékařů, od pracovnic MÚ, z webových stránek, z tisku, 

od sociálních pracovnic zařízení, workshopy, dny otevřených dveří.  

• Služba 3: Od známých, příbuzných, od lékařů, od pracovnic MÚ, z webových stránek, z tisku, 

od sociálních pracovnic zařízení, workshopy, dny otevřených dveří. 

• Služba 4: Od známých, příbuzných, od lékaře, od pracovnic MÚ, z letáků, z tisku, od sociálních 

pracovnic zařízení, od sociální pracovnice nemocnice. 

• Služba 5: Od známých, příbuzných, od pracovnic MÚ, pracovníků ÚP, od vedoucí a sociální 

pracovnice zařízení, od sociálních pracovnic zařízení stejného typu, z webových stránek. 

• Služba 6: Od známých, příbuzných, od lékařů, od pracovnic MÚ, z webových stránek, z tisku, 

od sociálních pracovnic zařízení, workshopy, dny otevřených dveří. Záchyt nových uživatelů se 

děje i při spolupráci se základní školou speciální. 

• Služba 7: Od známých, příbuzných, od lékaře, od pracovnic MÚ, od sociálních pracovnic 

zařízení. 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Nevíme, nemáme potřebu zjišťovat. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• Služba 1: Podle aktuální potřebnosti žadatele měsíce až roky. 

• Služba 2: Podle aktuální potřebnosti žadatele měsíce až roky. 

• Služba 3: Podle aktuální potřebnosti žadatele měsíce až roky. 

• Služba 4: Žádná. 

• Služba 5: Podle potřebnosti a naplněnosti zařízení 2–4 měsíce. 

• Služba 6: Žádná. 

• Služba 7: Žádná. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Služba 1: Nevyužívají žádné jiné služby. 

• Služba 2: Nevyužívají žádné jiné služby. 

• Služba 3: Nevyužívají žádné jiné služby. 
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• Služba 4: Pečovatelská služba a půjčovna kompenzačních pomůcek Charita Strakonice, osobní 

asistence a půjčovna kompenzačních pomůcek JCZP. 

• Služba 5: Odborné sociální poradenství Prevent, Fokus, Dětské centrum Strakonice. 

• Služba 6: Pečovatelská služba, půjčovna kompenzačních pomůcek Charita Strakonice, osobní 

asistence CZPJK. 

• Služba 7: Odborné sociální poradenství Prevent, Fokus. 

 

3.13.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Služba 1: V tuto chvíli nevidíme žádná omezení ani překážky. 

• Služba 2: Službu v současné době nejvíce trápí technický stav budovy. 

• Služba 3: V tuto chvíli nevidíme žádná omezení ani překážky. 

• Služba 4: V tuto chvíli nevidíme žádná omezení ani překážky. 

• Služba 5: V tuto chvíli nevidíme žádná omezení ani překážky. 

• Služba 6: V tuto chvíli nevidíme žádná omezení ani překážky. 

• Služba 7: V tuto chvíli nevidíme žádná omezení ani překážky. 

Komunikace: 

• S obcemi: Na dobré úrovni. 

• s ORP Strakonice: Na dobré úrovni. 

• s kraji: Na dobré úrovni. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Na dobré úrovni. 

Spolupráce s: 

• Služba 1: Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem v Jihočeském kraji – pomoc při 

řešení žádostí klientů, organizování setkání s uživateli jiných domovů. 

• Služba 2: Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem v Jihočeském kraji – pomoc při 

řešení žádostí klientů, organizování setkání s uživateli jiných domovů. 

• Služba 3: Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem v Jihočeském kraji – pomoc při 

řešení žádostí klientů. 

• Služba 4: PS Charita Strakonice, CZPJK – spolupracujeme v poskytování služeb, pomáháme 

klientům zajistit kompenzační pomůcky. 

• Služba 5: AD spolupracuje s jinými AD po celé republice – předávají si mezi sebou informace, 

pomáhají žadatelům hledat místo v jiném zařízení. V případě podezření na užívání drog, 

spolupracuje AD s Preventem a Fokusem. Při pomoci s řešením dluhů a rodinných problémů, 

poskytuje AD kontakt a podporu při jednání s občanskými poradnami. 

• Služba 6: DoZP Mačkov, DoZP Osek – akce pro klienty, FOKUS, PS Oblastní Charita Strakonice. 

• Služba 7: Služba poskytuje sociální poradenství uživatelům a doporučuje jiné poskytovatele 

pomoci, např. azylový dům, Fokus, Prevent. 
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3.14. Nemocnice Strakonice, a.s. 
PODKLADY NEBYLY ZASLÁNY 

Název organizace: Nemocnice Strakonice, a.s. 

Adresa:   Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 

Kontaktní osoba:  

e-mail:   fiala@nemocnice-st.cz 

Telefon:  +420 383 314 111 

web:   www.nemocnice-st.cz 

IČO:   26095181 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• ? 

 

3.14.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

Identifikátor služby:  

Typ služby:  Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§52) 

Sídlo služby:  Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:   

 

Doplňkové služby zařízení: 

• ? 

Návštěvnost zařízeni: 

• ? 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• ? 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• ? 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• ? 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• ? 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• ? 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

mailto:fiala@nemocnice-st.cz
http://www.nemocnice-st.cz/
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• ? 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• ? 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• ? 

 

3.14.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• ? 

Komunikace: 

• S obcemi: ? 

• s ORP Strakonice: ? 

• s kraji: ? 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: ? 

Spolupráce s: 

• ? 
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3.15. Nemocnice Volyně s.r.o. 
 

Název organizace: Nemocnice Volyně s.r.o. 

Adresa:   Husova 401, 387 01 Volyně 

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Doulová DiS. 

e-mail:   doulova@volynskalecebna.cz 

Telefon:  +420 383 372 864 

   +420 734 799 070 

web:   www.volynskalecebna.cz 

IČO:   25155946 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice. 

 

3.15.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Nemocnice Volyně s.r.o. 

Identifikátor služby: 7450567 

Typ služby:  Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§52) 

Sídlo služby:  Husova 401, 387 01 Volyně 

Cílová skupina:  Senioři 

   Osoby se zdravotním postižením 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Poskytované fakultativní služby jsou:  

o doprovod a čekání na uživatele dle požadavku 

o doprava osob a věcí dle přání uživatele   

o zajištění nákupu, pochůzky – pošta, banka, úřady 

o telefonické hovory 

o pedikúra 

Návštěvnost zařízeni: 

• Denní průměr za rok 2017 14 klientů, celkový počet uživatelů v roce 2017-31 klientů. 

• Denní průměr za rok 2018 16 klientů, celkový počet uživatelů v roce 2018-34 klientů. 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• počet lůžko/den: 

o 2017–4569 

o 2018–5788 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• 20 lůžek. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

mailto:doulova@volynskalecebna.cz
http://www.volynskalecebna.cz/
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• Dle Pověření JčK  zařazeno do sítě – 12 lůžek. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• Osobně v Nemocnici Volyně s.r.o.  

• Webové stránky. 

• Informační leták. 

• Obvodní lékaři, kteří spolupracují s Nemocnicí Volyně s.r.o. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Webové stránky. 

• Informační leták. 

• Obvodní lékaři, kteří spolupracují s Nemocnicí Volyně s.r.o 

• Katalog poskytovatelů sociálních služeb. 

• Pořádání akcí pro veřejnost . 

• Komunitní plánování. 

• Městské a obecní úřady. 

• Nemocnice Strakonice, Písek, Prachatice. 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Jeden ze způsobů seznámení potencionálních uživatelů s poskytovanými soc. službami v 

daném regionu je natočení video spotu o soc. službách a jeho prezentovaná na veřejných 

místech – nemocnice, MÚ soc. oddělení, lékaři, regionální TV (chodby, čekárny). 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• Individuální dle momentální naplněnosti kapacity. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Uživatelé nevyužívají  v době pobytu na sociálních lůžkách služby  jiných poskytovatelů. 

 

3.15.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Financování sociálních služeb a zařazování do sítě Jčk. Nedostatek personálu. 

Komunikace: 

• S obcemi: Spolupráce s MÚ Volyně a MÚ Strakonice je velmi dobrá. 

• s ORP Strakonice: Velmi dobrá. 

• s kraji: Dobrá. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Velmi dobrá. 

Spolupráce s: 

• Jihočeské Centrum pro zdravotně postižené a seniory Půjčovna kompenzačních pomůcek, 

osobní asistence. 
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• Oblastní charita Strakonice – půjčovna kompenzačních pomůcek. 

• Pečovatelská služba Vimperk, Volyně, Strakonice. 

• Domácí péče ČČK o.p.s. Strakonice 

• Domovy pro seniory: Městský ústav sociálních služeb Strakonice – Domov pro seniory, Domov 

seniorů Blatná, Domov seniorů Pohoda Netolice, Dům klidného stáří Pravětín, Dům klidného 

stáří sv. Anny Sousedovice, Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Domov pro seniory 

Stachy – Kůsov, Domov pro seniory Vodňany, Domov pro seniory Světlo Drhovle, Dům pro 

seniory Hvízdal ČB, Domov pro seniory Máj ČB 

• Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice; Alzheimer domov – Domov sv. Vojtěchy; Domov se 

zvláštním režimem – Vážka Písek; Domov se zvláštním režimem – Domov pro seniory Světlo 

Písek; Alzheimer centrum – Prácheňské sanatorium o.p.s. Radčice 

• Spolupráce v rámci pomoci uživatelům v řešení jejich sociální situace – pomoc se zajištěním 

služeb v domácím prostředí, umístění do ubytovacích soc. služeb dlouhodobého charakteru 
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3.16. Oblastní charita Strakonice 
 

Název organizace: Oblastní charita Strakonice 

Adresa:   Sousedovice 40, 386 01 Strakonice 

Kontaktní osoba: Bc. Olga Medlínová DiS. - ředitelka organizace 

e-mail:   olga.medlinova@strakonice.charita.cz 

Telefon:  +420 777 808 871 

                                           +420 383 327 457 

web:   https://charita-strakonice.cz/ 

IČO:   69093083 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice. 

 

3.16.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Pečovatelská služba Strakonice 

Identifikátor služby: 1002436 

Typ služby:  Pečovatelská služba (§40) 

Sídlo služby:  Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice 1 

Cílová skupina:  Osoby s chronickým onemocněním 

Osoby se zdravotním postižením 

Senioři 

    Věková kategorie klientů: Od 18 let věku. 

 

Služba 2:  Pečovatelská služba Volyně 

Identifikátor služby: 7347186 

Typ služby:  Pečovatelská služba (§40) 

Sídlo služby:  Vimperská 595, 387 01 Volyně 

Cílová skupina:  Osoby s chronickým onemocněním 

Osoby se zdravotním postižením 

Senioři 

    Věková kategorie klientů: Od 18 let věku. 

 

Služba 3:  Osobní asistence 

Identifikátor služby: 9545331 

Typ služby:  Osobní asistence (§39) 

Sídlo služby:  Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Osoby s chronickým onemocněním 

Osoby se zdravotním postižením 

Senioři 

    Věková kategorie klientů: Od 18 let věku. 

 

Služba 4:  Odborné sociální poradenství 

Identifikátor služby: 6806945 

mailto:olga.medlinova@strakonice.charita.cz
https://charita-strakonice.cz/
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Typ služby:  Sociální poradenství (§37) 

Sídlo služby:  Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Osoby s chronickým onemocněním 

Osoby se zdravotním postižením 

Senioři 

    Věková kategorie klientů: Od 18 let věku. 

 

Služba 5:  Pečovatelská služba Osek 

Identifikátor služby: 1019016 

Typ služby:  Pečovatelská služba (§40) 

Sídlo služby:  Osek 109, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Osoby s chronickým onemocněním 

Osoby se zdravotním postižením 

Senioři 

    Věková kategorie klientů: Od 18 let věku. 

 

Služba 6:  Dům klidného stáří sv. Anny 

Identifikátor služby: 6048219 

Typ služby:  Domovy pro seniory (§49) 

Sídlo služby:  Sousedovice 40, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Osoby s chronickým onemocněním 

Osoby se zdravotním postižením 

Senioři 

    Věková kategorie klientů: Od 18 let věku. 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Jako doplňkovou činnost provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek. 

Návštěvnost zařízeni: 

• Služba 1: 60–76 / 121 

• Služba 2: 50–81 / 114 

• Služba 3: 5–20 / 43 

• Služba 4: 1 týdně / 124 ročně 

• Služba 5: 15–22 / 27 

• Služba 6: 30 / 42 

Za rok 2018 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• Služba 1: počet aktivních klientů: 121, počet setkání: 20.081, počet hodin setkání: 1.665, počet 

dovezených obědů: 15.302 

• Služba 2: počet aktivních klientů: 115, počet setkání: 20.006, počet hodin setkání: 974, počet 

dovezených obědů: 15.481, 76 velkých nákupů 

• Služba 3: počet aktivních klientů: 43, počet setkání: 7.352, počet hodin setkání: 8.923 (z toho 

433 o víkendech a svátcích), 1.674 km najetých km s klienty 

• Služba 4: 124 klientů, 125 kontaktů (jednání do 15 minut), 97 intervencí (jednání do 30 minut) 
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• Služba 5: počet aktivních klientů: 27, počet setkání: 4.866, počet hodin setkání: 390, počet 

dovezených obědů: 3.627 

• Služba 6: Žádné. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• Služba 1: 100 klientů (aktivní smlouvy v jeden okamžik), okamžitá kapacita 5 klientů. 

• Služba 2: 140 klientů (aktivní smlouvy v jeden okamžik), okamžitá kapacita 4 klienti. 

• Služba 3: 30 klientů (aktivní smlouvy v jeden okamžik), okamžitá kapacita je 6 klientů. 

• Služba 4: 4 hodiny týdně, okamžitá kapacita 1 klient. 

• Služba 6: 30 lůžek. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Služba 1: Pondělí – Pátek: 7:00 – 17:00 

• Služba 2: Pondělí – Pátek: 7:00 – 17:00 

• Služba 3: Pondělí – Neděle: 6:00 – 22:00 

• Služba 4: Pondělí – Pátek: 7:00 – 17:00 

• Služba 5: Čtvrtek – 7:30 – 11:30 

• Služba 6: Nepřetržitý provoz. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• Osobní jednání s pracovnicemi jednotlivých služeb, www stránky, letáčky, Chariťáček (výroční 

zpráva), články v tisku, místní TV, kontakty s místními samosprávami, s lékaři, Tříkrálová sbírka, 

reference od jiných uživatelů atd. Podáváme informace o ostatních poskytovatelích sociálních 

služeb i doprovodných služeb. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Web stránky, letáčky, Chariťáček (výroční zpráva), články v tisku, místní TV, kontakty s místními 

samosprávami, s pracovnicemi úřadů práce a soc. pracovnicemi MěÚ Strakonice, s lékaři, 

Tříkrálová sbírka, reference od jiných uživatelů atd. 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Obecně chybí informovanost o tom, co jsou sociální služby. Lepší informovanost lékařů a 

zástupců samospráv o nabízených službách. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• Služba 1: 1–6 dní 

• Služba 2: 1–6 dní 

• Služba 3: 1–6 dní 

• Služba 4: žádná – základní informace podány okamžitě. 

• Služba 5: 1–6 dní 

• Služba 6: 3-10 měsíců 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Uživatelé využívají i služby ostatních poskytovatelů soc. služeb a doprovodných služeb. 

Nejčastěji MěÚSS Strakonice, JCPZPaS, Domácí péče ČCK. 
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3.16.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Služba 1: V rámci síťování soc. služeb Jihočeského kraje paradoxně oproti rostoucí poptávce 

po službách snížení počtu úvazků pracovníků v přímé péči o klienty, s čímž úzce souvisí 

přidělování dotací.  

• Služba 2: V rámci síťování soc. služeb Jihočeského kraje paradoxně oproti rostoucí poptávce 

po službách snížení počtu úvazků pracovníků v přímé péči o klienty, s čímž úzce souvisí 

přidělování dotací.  

• Služba 3: V rámci síťování soc. služeb Jihočeského kraje paradoxně oproti rostoucí poptávce 

po službách snížení počtu úvazků pracovníků v přímé péči o klienty, s čímž úzce souvisí 

přidělování dotací.  

• Služba 4: Omezení financování odborného poradenství ze strany JČKÚ, které je poskytováno 

zdarma. Terénní poradenství není podporováno vůbec, čímž se poradenství pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením stalo téměř zcela nedostupné  

• Služba 5: V rámci síťování soc. služeb Jihočeského kraje paradoxně oproti rostoucí poptávce 

po službách snížení počtu úvazků pracovníků v přímé péči o klienty, s čímž úzce souvisí 

přidělování dotací.  

• Služba 6: Financování odbornosti 913 od zdravotních pojišťoven. Zvedly se náklady a důchody, 

ale nebyly zvýšeny úhrady. Úhrada za stravu je již dnes podfinancována. 

Komunikace: 

• S obcemi: V drtivé většině dobře, ale záleží na každé obci. 

• s ORP Strakonice: Velmi dobře. 

• s kraji: Zbytečně složitá administrativa. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Bez problémů. 

Spolupráce s: 

• Spolupracujeme v rámci všech služeb s ostatními poskytovateli na území ORP. Např. MěÚSS 

Strakonice, Charita Malenice, Nemocnice Strakonice, Nemocnice Volyně, JCPZPaS atd. Dále 

úzce spolupracujeme s Domácí péčí ČCK, která poskytuje zdravotní služby. 
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3.17. Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, 

pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. 
 

Název organizace: Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-

profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. 

Adresa:   Záboří 83, 387 34 Záboří 

Kontaktní osoba: Jitka Štětková 

e-mail:   Jitka.stetkova@rodinnaporadna-strakonice.cz 

Telefon:  +420 383 387 180 

web:   www.rodinnaporadna-strakonice.cz 

IČO:   02424282 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice.   

 

3.17.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy 

Identifikátor služby: 6425072 

Typ služby:  Sociální poradenství (§37) 

Sídlo služby:  Pod Hradem 9, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

Oběti domácího násilí 

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

Osoby s chronickým duševním onemocněním 

Osoby s jiným zdravotním postižením 

Osoby se zdravotním postižením 

Osoby v krizi 

Rodiny s dítětem/dětmi 

Senioři 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Žádné. 

Návštěvnost zařízeni: 

• Denně 7-8 

• Ročně uživatelů 812 – chodí opakovaně 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• Počet případů 415. 

• Základ pro 1 případ je 5 – 6 konzultací i více dle potřeby. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

mailto:Jitka.stetkova@rodinnaporadna-strakonice.cz
http://www.rodinnaporadna-strakonice.cz/
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• 2 v daném okamžiku. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Jihočeský kraj. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• Od spolupracujících institucí a organizací, web. stránky, doporučení od bývalých uživatelů. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Internet, informační leták. 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Žádný. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• Dle okolností a naléhavosti případu. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Dle katalogu poskytovaných služeb v daném ORP. 

 

3.17.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Způsob financování těchto služeb, nedostatek finančních prostředků na zajištění služby, 

přebujelá administrativa. 

Komunikace: 

• S obcemi: Jak s kterými, pozitivní Strakonice, Blatná, Vodňany. 

• s ORP Strakonice: Dobrá. 

• s kraji: Obtížná. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Přes Jihočeský kraj. 

Spolupráce s: 

• Se všemi. 
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3.18. PREVENT 99 z.ú. 
 

Název organizace: PREVENT 99 z.ú. 

Adresa:   Heydukova 349, 386 01 Strakonice 

Kontaktní osoba: Tomáš Harant 

e-mail:   harant@prevent99.cz 

Telefon:  +420 727 885 787 

web:   www.prevent99.cz 

IČO:   69100641 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice. 

• Území mimo ORP – obce: organizace provozuje více služeb v Jihočeském kraji. 

 

3.18.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Jihočeský streetwork Prevent 

Identifikátor služby: 2481681 

Typ služby:  Terénní programy (§69) 

Sídlo služby:  Nová 2026/14, 370 01 České Budějovice 

Cílová skupina:  Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

    Věková kategorie klientů: Od 15 let. 

 

Služba 2:  Kontaktní centrum Prevent Strakonice 

Identifikátor služby: 7872547 

Typ služby:  Kontaktní centra (§59) 

Sídlo služby:  Komenského 174, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

    Věková kategorie klientů: Od 15 let věku. 

 

Služba 3:  Adiktologická poradna PREVENT 

Identifikátor služby: 5775251 

Typ služby:  Sociální poradenství (§37) 

Sídlo služby:  Komenského 174, Strakonice II, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

Pachatelé trestné činnosti 

    Věková kategorie klientů: Od 10 let. 

 

Služba 4:  CROSS Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prevent 

Identifikátor služby: 3758214 

Typ služby:  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§62) 

Sídlo služby:  Lidická 193, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

    Věková kategorie klientů: 12–26 let. 

 

mailto:harant@prevent99.cz
http://www.prevent99.cz/
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Služba 5:  Služby pro rodiny s dětmi PREVENT 

Identifikátor služby: 1111064 

Typ služby:  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§65) 

Sídlo služby:  Heydukova 349, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

rodiny s dítětem/dětmi 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Služba 1: Žádné. 

• Služba 2: Žádné. 

• Služba 3: Žádné. 

• Služba 4: Žádné. 

• Služba 5: Doučování dětí spolupracujících rodin prostřednictvím dobrovolníků PREVENT 99 z.ú. 

Návštěvnost zařízeni: 

• Služba 1:  

o Za rok využije služeb programu cca 40 klientů. 

o Denně službu využijí 2 klienti. Služba je poskytována 1x týdně v rozsahu 3 hodiny přímé 

práce. 

o Od 1.1.2019 bude služba poskytována 2x týdně v rozsahu 6 hodin přímé práce. 

• Služba 2: 

o Za rok využije služeb programu cca 230 klientů. 

o Denně službu využije 5 -10 klientů. 

• Služba 3: 

o Služba ambulantní léčby – detašované pracoviště Adiktologické poradny ve 

Strakonicích – bude realizována až od ledna 2019. Momentálně nemáme k dispozici 

žádné statistické údaje. Jde o novou službu. 

• Služba 4: 

o Denně průměrně 24 uživatelů. 

o 186 uživatelů za rok. 

• Služba 5: 

o Ročně se na službu obrátí přibližně 30 rodin 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• Služba 1: 

o Počet kontaktů s klienty – 94 

o Počet oslovených osob (potenciální klienti, mládež ohrožená užíváním návykových 

látek) – 466 

o Počet vyměněných injekčních stříkaček – 312 

• Služba 2: 

o Počet kontaktů - 1580 

o Počet vyměněných injekčních stříkaček - 14639 

• Služba 3: 

o Služba ambulantní léčby – detašované pracoviště Adiktologické poradny ve 

Strakonicích – bude realizována až od ledna 2019. Momentálně nemáme k dispozici 

žádné statistické údaje. Jde o novou službu 

• Služba 4: 
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o Počet Kontaktů Za Rok 2018 – 2418. 

• Služba 5: 

o 1161 intervencí (údaj za rok 2017) – 1 intervence = 30 min přímé/nepřímé práce pro 

klienta. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• Služba 1: 1 klient v daný okamžik. 

• Služba 2: Kapacita ambulantní formy poskytování:  

o počet klientů – 6. Jedná se o maximální okamžitou kapacitu v kontaktní místnosti - 6 

klientů v daný okamžik. 

o počet intervencí (30 min. jednání) – 2. Jedná se o okamžitou kapacitu v případě 

individuální intervence - 2 intervence v daný okamžik. 

• Služba 3: 1 osoba / rodina v daný okamžik. 

• Služba 4: Okamžitá kapacita 15 klientů. 

• Služba 5: 14 rodin na celý jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Služba 1: Dle Pověření Jihočeského kraje na rok 2018 - v ORP Strakonice 3h / týden. Dostupnost 

služby je celkem ve všech ORP 37 hodin/týden. Pověření Jihočeského kraje na rok 2019 ještě 

nebylo vydáno. 

• Služba 2: Dle Pověření Jihočeského kraje na rok 2018 - v ORP Strakonice: 28h / týden. Pověření 

Jihočeského kraje na rok 2019 ještě nebylo vydáno. 

• Služba 3: Služba ambulantní léčby – detašované pracoviště Adiktologické poradny ve 

Strakonicích – bude realizována až od ledna 2019. 

• Služba 4: Dle Pověření Jihočeského kraje pro rok 2018: 25h / týdně. Pověření Jihočeského kraje 

na rok 2019 ještě nebylo vydáno. 

• Služba 5: Dle pověření na rok 2018: Terénní forma 40h / týden; Ambulantní forma 5h / týden. 

Pověření Jihočeského kraje na rok 2019 ještě nebylo vydáno. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• Služba 1: Internetové stránky, Facebook, informační letáky, aktivita terénních pracovníků = 

aktivní oslovování potenciálních klientů. 

• Služba 2: Web, FB, tiskové zprávy, agitační terén. 

• Služba 3: Webové stránky, OSPODy, Probační a mediační služba, psychiatři a praktičtí lékaři, 

sociální služby, klienti si dávají reference. 

• Služba 4: Letáky, prezentace ve školách, prezentace pro školy přímo v zařízení, dále pak ústní 

formou od stávajících klientů. 

• Služba 5: Nejčastěji na základě doporučení od přátel či odborníků (lékař, OSPOD, škola atd.) a 

prostřednictvím informačních letáků o službě. O službě informujeme také na webových 

stránkách organizace, na Facebooku či v tisku. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Služba 1: Internetové stránky, Facebook, informační letáky, aktivita terénních pracovníků = 

aktivní oslovování potenciálních klientů. 

• Služba 2: nabídka a anonce služeb cílených na veřejnost (např. testování na infekce pro 

veřejnost), FB, reference od stávajících uživatelů služeb, agitační terén. 
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• Služba 3: Webové stránky, OSPODy, Probační a mediační služba, psychiatři a praktičtí lékaři, 

sociální služby. 

• Služba 4: letáky, prezentace ve školách, prezentace pro školy přímo v zařízení, dále pak ústní 

formou od stávajících klientů. 

• Služba 5: Prostřednictvím informačních letáků o službě, které distribuujeme spolupracujícím 

organizacím či na různá frekventovaná místa (městský úřad, logoped, speciálně pedagogické 

centrum, dětští lékaři, knihovna apod.). Na základě doporučení od přátel či odborníků (lékař, 

OSPOD, škola atd.). Dále o službě informujeme na webových stránkách organizace, na 

Facebooku či v tisku. 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Služba 1: Dle našich zkušeností je nejefektivnější způsob aktivní oslovování potenciálních 

klientů. Noví uživatelé jsou z 30 % kontaktováni prostřednictvím aktivního oslovování. Zbylých 

70 % klientů přivede do služby již stávající klient. 

• Služba 2: Žádný. 

• Služba 3: Žádný. 

• Služba 4: Žádný. 

• Služba 5: Žádný. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• Služba 1: Není čekací doba, služba je v provozní době okamžitě dostupná. 

• Služba 2: Služby jsou dostupné okamžitě v rámci provozní doby zařízení (není-li naplněna 

aktuální kapacita služby). 

• Služba 3: 1–2 týdny dle naplnění kapacity. V případě nemoci či dovolených 3 týdny. 

• Služba 4: Žádná. 

• Služba 5: Pokud není naplněna kapacita, jsou služby klientům poskytovány okamžitě. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Služba 1: Kontaktní centrum PREVENT, NDZM CROSS PREVENT. 

• Služba 2: Jihočeský streetwork PREVENT, Městský ústav sociálních služeb Strakonice. 

• Služba 3: Dluhové poradenství, Harm Reduction služby, azylové domy, sociálně právní 

poradenství, lékařské služby, ústavní léčba atd. 

• Služba 4: Služby pro rodiny s dětmi Prevent, Centrum podpory pěstounských rodin Prevent, 

Jihočeský streetwork Prevent, Dětské centrum jihočeského kraje, o. P. S., DD Volyně. 

• Služba 5: NZDM Cross PREVENT – doučování, klub. Kontaktní centrum PREVENT Strakonice – 

testování. Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy – psychologická pomoc. DCJK – 

sociální rehabilitace. Logopedie – Mgr. Hajžmanová, Mgr. Hájková. SPC – psycholog, speciální 

pedagog. Psychiatr – MUDr. Burdová (děti), MUDr. Holáková (dospělí). RC Beruška – kluby 

zdarma a doprovody dětí ze školy. 

 

3.18.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 
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• Služba 1: Výrazné obtíže sehnat personální zdroje. 

• Služba 2: Finanční zajištění, personální zajištění. 

• Služba 3: Služba ambulantní léčby – detašované pracoviště Adiktologické poradny ve 

Strakonicích – bude realizována až od ledna 2019. Momentálně nemáme k dispozici žádné 

statistické údaje. Jde o novou službu. 

• Služba 4: Jednoleté financování. Série dofinancování v průběhu roku prakticky znemožňují 

plánovat rozvoj služby 

• Služba 5: Personální zajištění služby – nedostatek uchazečů splňující profesní požadavky. 

Komunikace: 

• S obcemi:  

o Služba 1: Formou žádostí o spolufinancování sítě adiktologických služeb, spolupráce s 

obecní samosprávou, městskou policií. 

o Služba 2: Formou žádostí o spolufinancování sítě adiktologických služeb. 

o Služba 3: s OSPOD. 

o Služba 4: Spolupráce s OSPOD, s místní samosprávou. 

o Služba 5: Spolupráce s OSPOD, s místní samosprávou. 

• s ORP Strakonice:  

o Služba 1: Formou žádostí o spolufinancování sítě adiktologických služeb + jsme 

součástí procesu komunitního plánování ORP. 

o Služba 2: Formou žádostí o spolufinancování sítě adiktologických služeb + jsme 

součástí procesu komunitního plánování ORP ST (popř. i jiných ORP). 

o Služba 3: Jsme součástí procesu komunitního plánování ORP ST (popř. i jiných ORP). 

o Služba 4: Jsme součástí procesu komunitního plánování. 

o Služba 5: Služba spolupracuje se sociálním odborem města Strakonice – případová 

práce, jsme součástí komunitního plánování 

• s kraji:  

o Služba 1: Formou žádostí o spolufinancování sítě adiktologických služeb + jsme 

součástí procesu krajského komunitního plánování. 

o Služba 2: Formou žádostí o spolufinancování sítě adiktologických služeb + jsme 

součástí procesu krajského komunitního plánování. 

o Služba 3: Formou žádostí o spolufinancování sítě adiktologických služeb + jsme 

součástí procesu krajského komunitního plánování. 

o Služba 4: Prostřednictvím žádostí o spolufinancování, jsme součástí procesu krajského 

komunitního plánování. 

o Služba 5: Formou žádostí o spolufinancování, jsme součástí procesu krajského 

komunitního plánování. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT:  

o Služba 1: Formou žádostí o spolufinancování sítě adiktologických služeb. 

o Služba 2: Formou žádostí o spolufinancování sítě adiktologických služeb. 

o Služba 3: Formou žádostí o spolufinancování sítě adiktologických služeb. 

o Služba 4: Prostřednictvím žádostí o spolufinancování. 

o Služba 5: Formou žádostí o spolufinancování. 

Spolupráce s: 

• Služba 1: Kontaktní centrum PREVENT, NZDM CROSS. 
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• Služba 2: V rámci sítě služeb udržujeme vzájemné kontakty o nabídce služeb a s vybranými 

institucemi spolupracujeme v rámci case managementu týkajícího se společných klientů. 

Intenzivně spolupracujeme např. s Ústavem soc. služeb Strakonice, Oblastní Charitou 

Strakonice. Z ostatních institucí OSPOD, PMS… 

• Služba 3: Služba ambulantní léčby – detašované pracoviště Adiktologické poradny ve 

Strakonicích – bude realizována až od ledna 2019. Momentálně nemáme k dispozici žádné 

statistické údaje. Jde o novou službu. 

• Služba 4:  

o SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI PREVENT – společní klienti, case management 

o CENTRUM PODPORY PĚSTOUNSKÝCH RODIN PREVENT – společní klienti 

o JIHOČESKÝ STREETWORK PREVENT – společní klienti, preventivní programy 

o DĚTSKÉ CENTRUM JIHOČESKÉHO KRAJE, o. p. s.  – agenda týkající se společných klientů 

o OSPOD STRAKONICE – doučování, výkon společensky prospěšných prací 

• Služba 5: Dříve NZDM Cross – koordinace doučování v NZDM s domácí přípravou rodičů s dětmi 

a požadavky či doporučeními pedagogů pro daný předmět.  
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3.19. ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 
 

Název organizace: ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 

Adresa:   Vlhká 166/10, 602 00 Brno 

Kontaktní osoba: Monika Kochlőflová 

e-mail:   budejovicko@rozkosbezrizika.cz 

Telefon:  +420 775 133 133 

web:   www.rozkosbezrizika.cz 

IČO:   44990901 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice. 

 

3.19.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  TERÉNNÍ PROGRAM - ROZKOŠ bez RIZIKA 

Identifikátor služby: 4441304 

Typ služby:  Terénní programy (§69) 

Sídlo služby:  Česká 195/20, 370 01 České Budějovice 

Cílová skupina:  Oběti obchodu s lidmi 

Osoby komerčně zneužívané 

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

Ohroženy  

Věková kategorie klientů: Služba je poskytována osobám od 18 let věku do 64 

let věku. 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Zdravotní služby v rámci terénního programu. Dermatovenerologickou ambulanci v Českých 

Budějovicích. Testování veřejnosti na pohlavně přenosné infekce. 

Návštěvnost zařízeni: 

• Počet klientek: 8. 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• Bez odpovědi. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• Pro celou ČR, máme jednu registrovou službu TP. 

• 30 (okamžitá kapacita daná počtem všech sociálních pracovnic a pracovnic v sociálních 

službách). 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Pověření od MPSV pro R-R na celou ČR. 

mailto:budejovicko@rozkosbezrizika.cz
http://www.rozkosbezrizika.cz/
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Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• Bez odpovědi. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Bez odpovědi. 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Více se věnovat online prostoru erotických serverů. Kontaktovat ženy nabízející sex za finanční 

odměnu, které se na seznamkách nabízí, ale nepovažují se za sexuální pracovnice. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• Dle individuálních možností zaměstnanců. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Bez odpovědi. 

 

3.19.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Nabízení sexuálních služeb na internetu. Skrytá prostituční scéna. 

Komunikace: 

• S obcemi: Bez odpovědi. 

• s ORP Strakonice: Komunitní plány. 

• s kraji: Krajské plánování sociálních služeb. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Hlavní donátor R-R. 

Spolupráce s: 

• PREVENT99 
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3.20. Spolek Labyrinth Strakonice 
 

Název organizace: Spolek Labyrinth Strakonice 

Adresa:   Lidická 194, 386 01 Strakonice 

Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava El Asmai 

e-mail:   Labyrinth-Strakonice@seznam.cz 

Telefon:  +420 602 616 967 

web:   www.labyrinth-strakonice.webnode.cz 

IČO:   04654528 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice. 

 

3.20.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Spolek Labyrinth Strakonice - Občanská poradna 

Identifikátor služby: 6468798 

Typ služby:  Sociální poradenství (§37) 

Sídlo služby:  Lidická 194, 386 01 Strakonice 

Cílová skupina:  Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

Imigranti a azylanti 

Oběti domácího násilí 

Oběti obchodu s lidmi 

Oběti trestné činnosti 

Osoby bez přístřeší 

Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 

Osoby s mentálním 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: Od 6-ti let věku. 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Bez odpovědi. 

Návštěvnost zařízeni: 

• 2017 – 102 klientů (3 pracovníci) 

• 2018 – 61 klientů (1 pracovník) 

mailto:Labyrinth-Strakonice@seznam.cz
http://www.labyrinth-strakonice.webnode.cz/
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Statisticky klíčové identifikátory: 

• Bez odpovědi. 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• 1 klient v daný okamžik. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Pověření není. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

• Informace od spolupracujících zařízení – sociální odbor, Úřad práce. 

• Web, letáky, Facebook. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Informace od spolupracujících zařízení – sociální odbor, Úřad práce. 

• Web, letáky, Facebook. 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Bez odpovědi. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• Relativní – 1 den – 2 týdny. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Sociální odbor 

• Úřad práce 

• Fokus Strakonice 

• Prevent 

• Azylový dům 

• Dům s pečovatelskou službou 

• Prevent Strakonice. 

 

3.20.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Nedostatek finančních prostředků. 

• Nízký časový rozsah sociální služby – prozatím nemožnost být členem Asociace občanských 

poraden. 

• Nezařazení do základní sítě Jihočeského kraje. 

Komunikace: 

• S obcemi: Dobře. 
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• s ORP Strakonice: Výborně. 

• s kraji: Dobře. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Dobře. 

Spolupráce s: 

• Delegování klientů do občanské poradny a naopak – doporučení poradny kontaktovat další 

služby (sociální odbor, úřad práce...). 
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3.21.  Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice 
 

Název organizace: Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice 

Adresa:   Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Tušlová 

e-mail:   budejovice@ranapece.cz 

Telefon:  +420  

web:   www.ranapece.cz/cb 

IČO:   75094975 

 

Působnost organizace poskytovatele: 

• Celé území ORP Strakonice. 

 

3.21.1. Zařízení / služba: 
 

Služba 1:  Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice 

Identifikátor služby: 5585320 

Typ služby:  Raná péče (§54) 

Sídlo služby:  Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice 

Cílová skupina:  Osoby s kombinovaným postižením 

Osoby se zrakovým postižením 

Rodiny s dítětem/dětmi 

 Věková kategorie klientů: 0 - 7 let věku. 

 

Doplňkové služby zařízení: 

• Žádné. 

Návštěvnost zařízeni: 

• V loňském roce jsme službu poskytovali 141 rodinám v Jihočeském kraji a části kraje Vysočina. 

• V ORP Strakonice to bylo 15 rodin 

Statisticky klíčové identifikátory: 

• V roce 2019 jsme poskytli 639 konzultací v rodinách. 

• V ORP Strakonice to bylo 76 konzultací 

Kapacita služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb: 

• 100 hodin. 

Dostupnost služby dle Pověření Jihočeského kraje: 

• Počet hodin dostupnosti ambulantní formy/týden: 45 hodin. 

• Počet hodin dostupnosti terénní formy/týden: 60 hodin. 

Jak se dozvědí o nabídce poskytovaných služeb uživatelé: 

mailto:budejovice@ranapece.cz
http://www.ranapece.cz/cb
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• 70 % uživatelů se o rané péči dozvídá na neonatologickém oddělení českobudějovické 

nemocnice. Dále to jsou oční lékaři, neurologové, internet. 

Jak se o nabídce služeb dozvídá veřejnost a potencionální uživatelé: 

• Letáky, plakáty o službě – např. v autobusech MHD, u očních lékařů. Týden rané péče – 

osvětová kampaň na šíření povědomí o rané péči, výstavy, benefiční večer Svitlonám, adventní 

trhy na náměstí v ČB. Natočený spot o rané péči – Facebook, weby. 

• Noví uživatelé službu kontaktují na základě získání informace od lékařů. 

Návrh na efektivnější záchyt nových uživatelů: 

• Snažíme se využít všech dostupných možností k informovanosti uživatelů služby. 

Čekací doba pro potencionální uživatele na zajištění poskytované služby: 

• V případě volné kapacity je žadatel o službu, který spadá do cílové skupiny, přijat během 14 

dnů. 

Další služby jiných poskytovatelů, které uživatelé využívají: 

• Bez odpovědi. 

 

3.21.2. Popis plánovaných změn, překážky v rozvoji a optimální varianta 
 

Nejtíživější omezení a překážky bránící zajištění dostupnosti a dalšímu rozvoji poskytovaných 

sociálních služeb. Co službu nejvíce trápí: 

• Zvýšená administrativní zátěž při vícezdrojovém financování služby. 

• Služba rané péče je dostupná pro všechny potenciální žadatele o službu. 

Komunikace: 

• S obcemi: Spolupráce je v pořádku, jen je nepříjemná navýšená administrativní zátěž, 

poskytujeme terénní služby v celém Jihočeském kraji, tj. 19 ORP a každé má jiné nároky na 

administrativu, jiný typ formulářů na vyplnění, což nás velmi zdržuje. 

• s ORP Strakonice: Spolupráce je v pořádku, jen je nepříjemná navýšená administrativní zátěž. 

• s kraji: Spolupráce je v pořádku, jen je nepříjemná navýšená administrativní zátěž např. při 

financování služby. 

• s MPSV a jinými státními institucemi MŠMT: Spolupráce je v pořádku, jen je nepříjemná 

navýšená administrativní zátěž. 

Spolupráce s: 

• Spolupracujeme s ostatními poskytovateli rané péče, jako je I MY, APLA, Arpida. 
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4. Finanční zdroje 
 

4.1. APLA Jižní Čechy, z. ú. 
 

Název organizace: APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Adresa:   Farského 887/17, 390 02 Tábor 

 

4.1.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Souhrnně 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - 98 945 106 000 

Dotace obcí - 265 400 304 000 

Dotace krajů - 223 000 223 000 

Státní dotace - 2 597 249 3 550 000 

Dotace EU - 673 223 - 

Jiné zdroje - 785 737 848 000 

CELKEM - 4 643 554 Kč 5 031 0000 Kč 

 

Účetně nevedeme odděleně finanční zdroje a výdaje po jednotlivých ORP. Vedeme jako celek za celý 

jihočeský kraj. Výhled pro r. 2019 uveden v komunitním plánu, zatím více nevíme.  

 

4.2. Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. 
 

Název organizace: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. 

Adresa:   Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice   

 

4.2.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Souhrnně 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí - - - 

Dotace krajů - - - 

Státní dotace - - - 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje - - - 

CELKEM - - - 

 

Údaje neposkytnuty. 
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4.3. Diecézní charita České Budějovice 
 

Název organizace: Diecézní charita České Budějovice 

Adresa:   Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice     

 

4.3.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Souhrnně 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí 21 000 25 000 50 000 

Dotace krajů - - 230 000 

Státní dotace - - - 

Dotace EU 126 258 195 250 - 

Jiné zdroje 31 028 36 000 - 

CELKEM 178 286 250250 280 000 

 

 

4.4. Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie 
 

Název organizace: Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie 

Adresa:   Budějovická 204/13, 397 01 Písek      

 

4.4.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Souhrnně 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí - 24 000 24 000 

Dotace krajů - - 110 000 

Státní dotace - - - 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje 125 111 106 000 14 000 

CELKEM 125 111 130 000 148 000 

 

 

4.5. Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek 
 

Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek 

Adresa:   Osek 1, 386 01 Strakonice      

 

4.5.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Souhrnně 
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Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby 28 315 193 29 437 182 28 300 000 

Dotace obcí - - - 

Dotace krajů   6 027 000   8 064 000 11 000 000 

Státní dotace 23 330 000 26 607 000 25 557 000 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje   2 123 245   1 528 768      181 000 

CELKEM 59 795 348 65 636 950 65 038 000 

 

 

4.6. Domov Žlutý Petrklíč, z.s. 
 

Název organizace: Domov Žlutý Petrklíč, z.s. 

Adresa:   Nestanice 63, 389 01 Libějovice      

 

4.6.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Souhrnně 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - 0 350 000 

Dotace obcí - 20 000 170 000 

Dotace krajů - 0 1 000 097 

Státní dotace - 0 0 

Dotace EU - 0 0 

Jiné zdroje - 440 000 240 000 

CELKEM - 460 000 1 760 097 

 

V roce 2017 se služba budovala. 

 

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

Název organizace: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

Adresa:   Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice      

 

4.7.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Souhrnně 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí - - - 

Dotace krajů - - - 

Státní dotace - - - 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje - - - 
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CELKEM - - - 

 

Začátek fungování od listopadu od roku 2018 

 

4.8. FOKUS – Písek, z.ú. 
 

Název organizace: FOKUS – Písek, z.ú. 

Adresa:   Kollárova 485/13, 397 01 Písek      

 

4.8.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Sociální rehabilitace 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí 49 000 73 000 40 000 

Dotace krajů 81 200 - 80 000 

Státní dotace 1 029 000 2 028 000 1 600 000 

Dotace EU 42 000 131 211 200 000 

Jiné zdroje - 24 200 10 000 

CELKEM 1 201 200 2 256 411 1 930 000 

 

4.8.2. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Sociálně terapeutická 

dílna 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí 48 000 48 000 40 000 

Dotace krajů - - - 

Státní dotace 36 000 - - 

Dotace EU 487 300 691 137 576 450 

Jiné zdroje - - - 

CELKEM 571 300 739 137 616 450 

 

 

4.9. Charita Malenice 
 

Název organizace: Charita Malenice 

Adresa:   Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice     

 

4.9.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Souhrnně 
 



68 z 76 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby 131 100 225 224 196 200 

Dotace obcí 40 000 54 000 57 000 

Dotace krajů 82 300 77 000 81 800 

Státní dotace 492 00 765 400 710 100 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje 60 213 60 765 78 320 

CELKEM 805 613 1 182 409 1 123 420 

 

 

4.10. I MY o.p.s. 
 

Název organizace: I MY o.p.s. 

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

 

4.10.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Souhrnně 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí 135 700 151 000 150 000 

Dotace krajů - - - 

Státní dotace 1 538 000 2 075 000 1900 000 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje 337 226 1 037 303 1 100 000 

CELKEM 2 010 926 3 263 303 3 150 000 

 

 

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

Název organizace: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. 

   Pracoviště Strakonice 

Adresa:   Stavbařů 213, 386 01 Strakonice      

 

4.11.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Sociální poradenství 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí - 30 000 30 000 

Dotace krajů 34 000 30 000 20 000 

Státní dotace 291 000 373 000 436 000 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje - - - 

CELKEM 325 000 433 000 486 000 
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4.11.2. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Osobní asistence 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby 184 820  152 887 170 000 

Dotace obcí 10 000 15 000 15 000 

Dotace krajů 87 000 100 000 30 000 

Státní dotace 776 000 773 000 841 000 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje - - - 

CELKEM 1 057 820 1 040 887 1 056 000 

 

 

4.12. Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 
 

Název organizace: Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 

Adresa:   Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice     

 

4.12.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí - - - 

Dotace krajů - - - 

Státní dotace - - - 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje - - - 

CELKEM - - - 

 

Údaje neposkytnuty. 

4.12.2. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Domovy se zvláštním 

režimem 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí - - - 

Dotace krajů - - - 

Státní dotace - - - 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje - - - 

CELKEM - - - 
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Údaje neposkytnuty 

 

4.13. Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
 

Název organizace: Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Adresa:   Jezerní 1281, 386 01 Strakonice      

 

4.13.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Domovy pro seniory 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby 25 064 579 24 820 000 25 000 000 

Dotace obcí 3 805 300 4 036 543 2 439 850 

Dotace krajů 10 433 340 16 000 000 17 000 000 

Státní dotace - - - 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje 3 591 831 (Pojišťovny) 3 000 000 (Pojišťovny) 3 300 000 

CELKEM 42 895 050 47 856 543 47 739 850 

 

4.13.2. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Domovy pro seniory 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby 15 414 589 16 000 000 15 000 000 

Dotace obcí 2 611 400 2 014 157 100 000 

Dotace krajů 8 190 199 10 971 000 11 900 000 

Státní dotace - - - 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje 2 454 015 1 900 000 (pojišťovny) 2 100 000 (Pojišťovny) 

CELKEM 28 670 203 30 885 000 29 100 000 

 

4.13.3. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Domovy se zvláštním 

režimem 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby 3 890 387 3 500 000 3 750 000 

Dotace obcí 1 081 000 1 200 000 520 000 

Dotace krajů 2 610 155 3 459 000 3 750 000 

Státní dotace - - - 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje 536 107 (Pojišťovny) 380 000 (Pojišťovny) 450 000 (Pojišťovny) 

CELKEM 8 117 649 8 539 000 8 470 000 

 

4.13.4. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Pečovatelská služba 
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Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby 1 975 371 2 000 000 2 050 000 

Dotace obcí 2 988 300 1 006 000 1 000 000 

Dotace krajů 5 372 360 6 858 000 7 500 000 

Státní dotace - - - 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje - - - 

CELKEM 10 336 031 9 884 000 10 550 000 

 

4.13.5. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Azylový dům 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby 1 206 988 1 200 000 1 200 000 

Dotace obcí 200 000 1 000 000   500 000 

Dotace krajů 116 953 - 2 300 000 

Státní dotace - - - 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje 3 190 440 2 347 745 - 

CELKEM 4 714 381 5 547 745 4 000 000 

 

4.13.6. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Denní stacionáře 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby 517 345 600 000 500 000 

Dotace obcí 154 000 800 000 324 680 

Dotace krajů 1 549 827 1 600 000 1 800 000 

Státní dotace - - - 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje - - - 

CELKEM 2 221 172 3 000 000 2 624 680 

 

4.13.7. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Noclehárna 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby 16 575 40 000 30 000 

Dotace obcí 160 000 100 000 100 000 

Dotace krajů 288 165 517 000 300 000 

Státní dotace - - - 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje - - - 

CELKEM 464 740 657 000 430 000 
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4.14. Nemocnice Strakonice, a.s. 
 

Název organizace: Nemocnice Strakonice, a.s. 

Adresa:   Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice      

 

4.14.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Souhrnně 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí - - - 

Dotace krajů - - - 

Státní dotace - - - 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje - - - 

CELKEM - - - 

 

Údaje neposkytnuty. 

 

4.15. Nemocnice Volyně s.r.o. 
 

Název organizace: Nemocnice Volyně s.r.o. 

Adresa:   Husova 401, 387 01 Volyně      

 

4.15.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Souhrnně 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby 4 092 556 4 835 046,68 4 650 000 

Dotace obcí - - - 

Dotace krajů - 139 000 400 000 

Státní dotace - 1 711 000 4 1739 70 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje 1 762 618 237 907,50 1 130 430 

CELKEM 5 855 174 6 922 954 10 354 400 

 

 

4.16. Oblastní charita Strakonice 
 

Název organizace: Oblastní charita Strakonice 

Adresa:   Sousedovice 40, 386 01 Strakonice      
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4.16.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Souhrnně 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby 10 093 000 11 146 894 11 500 000 

Dotace obcí 254 000 267 500 200 000 

Dotace krajů 0 113 000 150 000 

Státní dotace 8 563 500 9 812 740 10 000 000 

Dotace EU 0 127 993 0 

Jiné zdroje 819 797 1 206 911 1 000 000 

CELKEM 19 730 297 22 675 038 22 850 000 

 

 

 

4.17. Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, 

pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. 
 

Název organizace: Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-

profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. 

Adresa:   Záboří 83, 387 34 Záboří      

 

4.17.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Souhrnně 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí 264 500 314 000 173 000 

Dotace krajů 748 000 864 000 1 557 000 

Státní dotace - - - 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje - - - 

CELKEM 1 012 500 1 178 000 1 730 000 

 

 

 

4.18. PREVENT 99 z.ú. 
 

Název organizace: PREVENT 99 z.ú. 

Adresa:   Heydukova 349, 386 01 Strakonice      

 

4.18.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Terénní programy 
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Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí 81 300 68 000 75 000 

Dotace krajů 87 100 107 000 416 000 

Státní dotace 67 100 105 000 381 000 

Dotace EU 218 000 283 000 - 

Jiné zdroje 1 500 - - 

CELKEM 455 000 563 000 872 000 

 

4.18.2. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Kontaktní centra 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí 90 106 51 721 118 500 

Dotace krajů 1 179 000 1 372 000 1 646 433 

Státní dotace 435 000 561 000 717 948 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje 23 262 33 144 20 000 

CELKEM 1 727 368 2 017 865 2 502 881 

 

 

4.18.3. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Sociální poradenství 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí - - 22 000 

Dotace krajů - - 209 000 

Státní dotace - - 191 000 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje - - 39 000 

CELKEM - - 461 000 

 

 

4.18.4. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí 300 000 340 000 405 000 

Dotace krajů 997 000 1 162 000 1 688 883 

Státní dotace - - - 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje - 55 875 - 

CELKEM 1 297 000 1 557 875 2 093 883 
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4.18.5. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí 150 000 180 000 200 000 

Dotace krajů 47 000 160 000 1 711 330 

Státní dotace - - - 

Dotace EU 774 182,51 825 817,49 - 

Jiné zdroje 252 18 500 - 

CELKEM 971 434,51 1 184 317,49 1 911 330 

 

 

 

4.19. ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 
 

Název organizace: ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 

Adresa:   Vlhká 166/10, 602 00 Brno      

 

4.19.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Souhrnně 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí 100 000 100 000 100 000 

Dotace krajů - - - 

Státní dotace 1 050 000 1 150 000 1 150 000 

Dotace EU 600 000 650 000 650 000 

Jiné zdroje - - - 

CELKEM 1 650 000 1 900 000 1 900 000 

 

 

4.20. Spolek Labyrinth Strakonice 
 

Název organizace: Spolek Labyrinth Strakonice 

Adresa:   Lidická 194, 386 01 Strakonice      

 

4.20.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Souhrnně 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí 60 000 30 000 30 000 
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Dotace krajů - - - 

Státní dotace - - - 

Dotace EU - - 1 000 000,00 Kč 

Jiné zdroje - - - 

CELKEM 60 000,00 Kč 30 000,00 Kč 1 030 000,00 Kč 

 

 

 

4.21. Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice 
 

Název organizace: Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice 

Adresa:   Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice     

 

4.21.1. Finanční zdroje podílející se na ročních nákladech služby: Souhrnně 
 

Zdroj 2017 (skutečnost) 2018 (odhad) 2019 (výhled) 

Tržby za poskytované služby - - - 

Dotace obcí 375 800 377 000 360 000 

Dotace krajů 104 000 34 000 45 000 

Státní dotace 3 163 000 4 549 000 4 565 000 

Dotace EU - - - 

Jiné zdroje 1 786 200 1 872 800 1 830 000 

CELKEM 5 429 000 6 832 800 6 800 000 

 


