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1. DŮLEŽITÉ KONTAKTY 
 

Centrální linky  

Centrální tísňová linka (policie, záchranná služba, hasiči)    112  

Hasiči         150 

Zdravotnická záchranná služba     155  

Policie ČR        158  

Městská policie      156  

 

Linky důvěry, pomoci  

Linka bezpečí 800 155 555  
pro děti a dospívající v obtížné životní situaci (mládež do 18 let a studenti)  

Telefonická pomoc dětem – linka bezpečí 116 111  

Linka vzkaz domů 800 111 113  

pro děti a mládež na útěku či vyhozené  

Rodičovská linka 840 111 234  
rodinné a výchovné poradenství pro rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny, pedagogy  

Bílý kruh bezpečí – Pomoc obětem kriminality 257 317 110  

Bílý kruh bezpečí – Pomoc obětem domácího násilí 251 511 313  

Linka seniorů 800 200 007  

Senior telefon ŽIVOTa 90 - telefonická krizová pomoc 800 157 157 

Linka AIDS pomoci 800 800 980  
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2. JAKÉ JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

Sociální služby jsou specializované činnosti, které mají pomoci člověku řešit jeho nepříznivou 

sociální situaci. Příčiny vzniku nepříznivé sociální situace jsou velmi různé, a proto také existuje velmi 

pestrá škála druhů sociálních služeb. Poskytnutí sociální služby má člověku pomoci, respektive 

podporovat jeho vlastní aktivitu vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální služba nemůže 

převzít odpovědnost člověka za jeho vlastní osud či životní perspektivu. 

 

Sociální služby lze poskytovat v těchto formách: 

• pobytové 

• ambulantní 

• terénní 

přičemž tyto formy jsou i u jednotlivých druhů služeb kombinovány tak, aby byly maximálně 

efektivní. Pobytovou službou se rozumí služby spojené s ubytováním uživatele v zařízení sociálních 

služeb, za ambulantní službou uživatel dochází do zařízení sociálních služeb a terénní služba je 

poskytována tam, kde člověk žije – v jeho přirozeném sociálním prostředí. 

 

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti služeb: 

• sociální poradenství 

• služby sociální péče 

• služby sociální prevence 

 

Sociální poradenství – smyslem sociálního poradenství je poskytování potřebných informací, 

které přispívají k řešení nepříznivé sociální situace.  

• Základní sociální poradenství jsou povinni poskytnout všichni poskytovatelé sociálních služeb, 

a to bez ohledu na to, kdo je o radu požádá. 

• Odborné sociální poradenství poskytují specializované poradny, které se profilují buď podle 

nějakého jevu (např. problematika domácího násilí) nebo podle cílové skupiny (např. osoby 

se zdravotním postižením, senioři, cizinci apod.). 

 

Služby sociální péče jsou zaměřeny na to, aby napomáhaly lidem zajistit si fyzickou 

a psychickou soběstačnost. Služby sociální péče, jak vyplývá z názvu, nabízejí pomoc při zvládání úkonů 

péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. K zajištění poskytování těchto služeb lze použít příspěvek na 

péči.  

Služby sociální prevence se zaměřují na jevy a situace, které mohou vést k sociálnímu 

vyloučení osob a nejsou především způsobeny neschopností pečovat o sebe z důvodu věku či 

zdravotního stavu. Služby sociální prevence se zaměřují především na oblast tzv. „sociálně negativních 

jevů“, jako například kriminalita, bezdomovectví, zneužívání návykových látek, krize v rodině apod. 
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1.1 Druhy služeb sociální péče  
 

Zákon o sociálních službách upravuje čtrnáct druhů služeb sociální péče:  

Osobní asistence je terénní služba určená zejména lidem se zdravotním postižením 

a seniorům. Osobní asistenti pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a umožňují jim účastnit se života 

společnosti.  

Pečovatelská služba je převážně terénní služba poskytovaná především v domácnosti. Služba 

je určena zejména lidem se zdravotním postižením, seniorům a případně i rodinám s dětmi. Pečovatelé 

pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a o domácnost.  

Tísňová péče je nepřetržitá telefonická nebo jiná elektronická komunikace s lidmi, kteří jsou 

vystaveni vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Za pomoci této komunikace je možné 

zprostředkovat neodkladnou pomoc v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu.  

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou určeny lidem, kteří mají sníženou schopnost 

komunikovat či se orientovat v prostoru. Jedná se zejména o osoby se smyslovým postižením. Služba 

pomáhá zejména při obstarávání osobních záležitostí.  

Podpora samostatného bydlení je služba podobná pečovatelské službě, zaměřuje se však více 

na posilování osobních schopností člověka samostatně bydlet.  

Odlehčovací služby se také mohou nazývat sdílené či respitní služby. Jedná se o různou 

kombinaci činností péče, které mají za cíl, umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek, tj. sdílí péči 

nebo na určitou dobu převezmou péči o člověka, který má sníženou soběstačnost. Obvykle je tato 

služba nabízena i v rámci jiných druhů služeb.  

Centra denních služeb se doposud nazývaly například „domovinky“ nebo i centra osobní 

hygieny. Jedná se o ambulantní službu, kterou mohou v průběhu dne (pravidelně i občasně) využívat 

osoby se sníženou soběstačností s cílem zajištění pomoci s osobní hygienou a současně pomoci 

s vyřízením osobních záležitostí či nabídkou sociálně terapeutických činností.  

Denní stacionáře jsou ambulantní službou, kterou pravidelně navštěvují osoby se sníženou 

soběstačností. V průběhu dne je zde zabezpečována komplexní péče s ohledem na potřeby uživatelů 

a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti.  

Týdenní stacionáře jsou pobytovou službou pro osoby se sníženou soběstačností, které 

potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Pobyt je zabezpečován obvykle po dobu pracovních dnů. 

Služba nabízí komplexní péči a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti.  

Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou pobytovou službou s celoročním provozem, 

které zabezpečují osobám se sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc komplexní péči 

a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Tato služba je určena 

především těm lidem, kterým z objektivních důvodů již nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném 

sociálním prostředí.  

Domovy pro seniory jsou pobytovou službou s celoročním provozem, které zabezpečují 

seniorům se sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc komplexní péči a současně nabízí 

aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Tato služba je určena především těm seniorům, kterým 

z objektivních důvodů již nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném sociálním prostředí.  
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Domovy se zvláštním režimem jsou pobytovou službou s celoročním provozem s obdobnou 

nabídkou jako domovy pro osoby se zdravotním postižením či seniory. Jejich služby jsou však 

uzpůsobeny zvláštním potřebám osob, které trpí duševní nemocí, jsou závislé na návykových látkách 

nebo trpí Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Provoz této služby může být součástí 

domova pro seniory či domova pro osoby se zdravotním postižením.  

Chráněné bydlení je moderním typem pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, ale mají schopnost žít víceméně samostatně v prostředí, 

které je svým charakterem fakticky totožné s běžným bytem.  

Sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (nemocnice, léčebny dlouhodobě 

nemocných, psychiatrické léčebny) se poskytují osobám, které se neobejdou bez pomoci jiné osoby 

a současně nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení, protože není v danou chvíli možné 

jim zabezpečit péči v domácnosti či v zařízení sociálních služeb. O významu této služby a obecně 

o propojení sociální a zdravotní péče je podrobnější výklad podán v části týkající se problematiky 

sociálně zdravotní péče.  

 

1.2. Druhy služeb sociální prevence 

  
Zákon o sociálních službách upravuje sedmnáct druhů služeb sociální prevence:  

Raná péče je terénní případně i ambulantní služba určená dětem do 7 let se zdravotním 

postižením a jejich rodičům, aby jim napomáhala zvládnout specifické potřeby spojené s vývojem 

dítěte.  

Telefonická krizová pomoc je poskytována osobám, které se nacházejí v ohrožení života či 

zdraví, nebo jsou v obtížné životní situaci a nemohou tuto situaci momentálně řešit vlastními silami. 

Jedná se především o provoz linek důvěry a podobných telefonních služeb.  

Tlumočnické služby jsou poskytovány obvykle osobám se smyslovým postižením za účelem 

pomoci v komunikaci s okolím a při vyřizování osobních záležitostí. Jsou poskytovány obvykle jako 

terénní služba.  

Azylové domy jsou pobytové služby pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci 

spojené se ztrátou bydlení. Jsou různého druhu, např. azylové domy pro rodiče s dětmi, azylové domy 

pro ženy, pro muže, případně i pro osoby mladší 18 let. Vedle poskytnutí ubytování je vždy nezbytné 

poskytnout také podporu, která vede k vyřešení nepříznivé sociální situace, a to především 

prostřednictvím sociální práce.  

Domy na půl cesty jsou pobytovou službou pro osoby do 26 let, které žily dlouhodobě ve 

školských zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy, nebo v jiných zařízeních pro děti a mládež a pro 

osoby, které byly propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné 9 léčby. Domy na půl 

cesty mají těmto lidem poskytnout podmínky pro úspěšný samostatný start do běžného života. 

Kontaktní centra jsou obvykle ambulantní zařízení určená osobám ohroženým závislostí na 

návykových látkách. Služby zde poskytované mají za cíl snižovat sociální a zdravotní rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek.  

Krizová pomoc je terénní, ambulantní, ale i pobytová sociální služba určená osobám, které se 

přechodně nacházejí v situaci ohrožení zdraví a života a nejsou schopny tuto situaci v daném okamžiku 
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řešit vlastními silami. Součástí krizové pomoci je také poskytování pomoci obětem domácího násilí 

(blíže viz intervenční centra). Krizová pomoc vedle poskytnutí stravy či ubytování nabízí především 

socioterapii a pomoc při vyřízení nezbytných osobních záležitostí.  

Nízkoprahová denní centra jsou určena osobám bez přístřeší a nabízejí pomoc se zajištěním 

osobní hygieny, zajištěním stravy a vyřízením nezbytných osobních záležitostí.  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují zejména ambulantní služby pro děti 

a mládež ve věku 6 až 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy (kriminalita, drogy, 

alkohol apod.). Cílem služby je zejména nabízet smysluplné využití volného času, pomoc v orientaci ve 

společenském prostředí a pomoc se změnou životního stylu, který je ohrožuje.  

Noclehárny nabízejí osobám bez přístřeší možnost přenocování a podmínky pro osobní 

hygienu.  

Služby následné péče jsou určeny osobám trpícím chronickým duševním onemocněním nebo 

osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu. Jejich cílem je pomoc při 

zvládnutí běžných životních podmínek a prevence „recidivy“.  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízejí rodinám s dětmi pomoc se zvládnutím 

dopadů dlouhodobě krizové sociální situace rodiny nebo jejího člena.  

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory nabízejí těmto lidem 

pomoc při zvládnutí běžných životních situací tak, aby nedošlo k jejich ohrožení sociálním vyloučením.  

Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

zdravotního postižení. Účelem této služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování 

pracovních návyků a dovedností prostřednictví sociálně pracovní terapie.  

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách 

nebo i osoby s chronickým duševním onemocněním s cílem zbavit se závislosti a vytvořit dobré 

podmínky pro začlenění do společnosti.  

Terénní programy jsou realizovány s cílem vyhledávat osoby, které žijí rizikovým způsobem 

života nebo žijí v sociálně vyloučených komunitách a pomáhat jim v minimalizaci rizik spojených s tímto 

způsobem života a v začlenění do společnosti.  

Sociální rehabilitace má za cíl pomoc lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti 

a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností a posilováním návyků potřebných pro 

samostatný život. Služba je určena osobám se zdravotním postižením, ale také osobám, které jsou 

ohroženy sociálním vyloučením z jiného důvodu, například etnické příslušnosti, chudoby, dlouhodobé 

nezaměstnanosti apod. 
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3. POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

3.1 SENIOŘI 
 

Název poskytovatele 
Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku 
 

Druh poskytované služby Domov pro seniory – Domovinka 

Kontaktní adresa Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01 Písek 

Telefon 
382 219 057 – ústředna 
382 211 454 – sociální pracovník 
382 219 122 – ředitel 

E-mail domovproseniory@diakoniepisek.cz 

Web www.diakoniepisek.cz  

Sociální sítě https://www.facebook.com/diakoniepisek/ 

Náplň činnosti 
 

Nepřetržitá odborná služba domova pro seniory, pro osoby starší 60 let, 
kteří vyžadují stálou péči a z různých důvodů nemohou dále žít ve svém 
domácím prostředí – péče na 34 lůžkách. 

Název poskytovatele Domov se zvláštním režimem – Vážka 

Druh poskytované služby Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01 Písek 

Kontaktní adresa 
382 219 057 – ústředna 
382 211 454 – sociální pracovník 
382 219 122 - ředitel 

Telefon vazka@diakoniepisek.cz 

E-mail www.diakoniepisek.cz  

Web https://www.facebook.com/diakoniepisek/ 

Sociální sítě 
- nepřetržitá péče o ženy nad 50 let s Alzheimerovou chorobou nebo 
jinými formami demence, péče na 7 lůžkách 

Název poskytovatele Pečovatelské služby 

Druh poskytované služby Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01 Písek 

Kontaktní adresa 
382 219 057 – ústředna 
382 211 454 – sociální pracovník  
382 219 122 - ředitel 

Telefon teren@diakoniepisek.cz 

E-mail www.diakoniepisek.cz  

Web https://www.facebook.com/diakoniepisek/ 

Sociální sítě 

- terénní pečovatelská a ošetřovatelská služba v domácnostech klientů 
v Písku 
- pečovatelská služba je poskytována v rozsahu úkonů v rámci smlouvy 
jedná se o pomoc při osobní hygieně a péči o tělo, pomoc při oblékání, 
pomoc se zajištěním chodu domácnosti – úklid, praní prádla apod., 
pomoc s doprovodem k lékaři, donáška nebo příprava stravy a pomoc 
při podání stravy a další. Ošetřovatelská péče je poskytována dle 
indikace ošetřujícího lékaře, nejčastěji odběry, převazy, podání léků, 
aplikace injekcí apod. 

 

Název poskytovatele 
Domácí Hospic Athelas – středisko Husitské diakonie 
 

Druh poskytované služby Odlehčovací služba 

mailto:domovproseniory@diakoniepisek.cz
http://www.diakoniepisek.cz/
mailto:vazka@diakoniepisek.cz
http://www.diakoniepisek.cz/
mailto:teren@diakoniepisek.cz
http://www.diakoniepisek.cz/
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Kontaktní adresa Karla Čapka 589, Písek 397 01 

Telefon 774 858 487 

E-mail kontakt@hospic-pisek.cz 

Web https://hospic-pisek.cz/sluzby/terenni-odlehcovaci-sluzby/ 

Sociální sítě https://cs-cz.facebook.com/hospicathelas/ 

Náplň činnosti 
 

Poskytujeme potřebnou podporu a pomoc lidem se sníženou 
soběstačností a sebeobsluhou, o které je pečováno v jejich domácím 
prostředí, a to tím, že na určitý čas převezmou péči o jejich životní 
potřeby kvalifikovaní pracovníci odlehčovací služby. Rodinným 
pečujícím tak umožní čas na potřebný odpočinek a prostor pro volný čas 
a vyřízení potřebných záležitostí.  

 

Název poskytovatele 
Domov pro seniory Světlo  
 

Druh poskytované služby Domov pro seniory  

Kontaktní adresa Drhovle 44, 397 01 Písek 

Telefon 382 789 611 

E-mail 
reditel@dps-svetlo.cz 
sekretariat@dps-svetlo.cz   
social@dps-svetlo.cz  

Web www.dps-svetlo.cz  

Sociální sítě 
https://www.facebook.com/Domov-pro-seniory-Sv%C4%9Btlo-
Drhovle-a-P%C3%ADsek-192958351063762/ 

Náplň činnosti 
 

Posláním Domova pro seniory Světlo je poskytování pobytové sociální 
služby seniorům, kteří jsou z důvodu věku nebo nepříznivého 
zdravotního stavu ohroženi sociálním vyloučením, mají sníženou 
soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiné osoby, kterou nemohou 
získat ve svém přirozeném prostředí. 
V rámci poskytované sociální služby podporujeme uživatele v zachování 
sociálních kontaktů s rodinou a rozvíjení nových sociálních vztahů v 
domově. Aktivním působením na uživatele podporujeme zachování 
jejich samostatnosti a snažíme se předcházet závislosti na službě. 
Podpora a pomoc vychází z individuálně určených potřeb a přání 
uživatele. Snažíme se co nejvíce přiblížit způsob poskytování služby 
dosavadnímu běžnému způsobu života uživatelů, s důrazem na 
zachování kvality jejich života, lidských práv a lidské důstojnosti. 

Druh poskytované služby Domov pro seniory  

Kontaktní adresa Karla Čapka 2549, 397 01 Písek 

Telefon 382 789 611 

E-mail 
reditel@dps-svetlo.cz 
sekretariat@dps-svetlo.cz   
social@dps-svetlo.cz  

Web www.dps-svetlo.cz  

Sociální sítě 
https://www.facebook.com/Domov-pro-seniory-Sv%C4%9Btlo-
Drhovle-a-P%C3%ADsek-192958351063762/ 

Náplň činnosti 
 

Posláním Domova pro seniory Světlo, pobočka Písek, je poskytování 
pobytové sociální služby seniorům, kteří jsou z důvodu věku nebo 
nepříznivého zdravotního stavu ohroženi sociálním vyloučením, mají 
sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiné osoby, kterou 
nemohou získat ve svém přirozeném prostředí. 

mailto:sekretariat@dps-svetlo.cz
mailto:social@dps-svetlo.cz
http://www.dps-svetlo.cz/
mailto:reditel@dps-svetlo.cz
mailto:sekretariat@dps-svetlo.cz
mailto:social@dps-svetlo.cz
http://www.dps-svetlo.cz/
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V rámci poskytované sociální služby podporujeme uživatele v zachování 
sociálních kontaktů s rodinou a rozvíjení nových sociálních vztahů v 
domově. Aktivním působením na uživatele podporujeme zachování 
jejich samostatnosti a snažíme se předcházet závislosti na službě. 
Podpora a pomoc vychází z individuálně určených potřeb a přání 
uživatele. Snažíme se co nejvíce přiblížit způsob poskytování služby 
dosavadnímu běžnému způsobu života uživatelů, s důrazem na 
zachování kvality jejich života, lidských práv a lidské důstojnosti. 

Druh poskytované služby Domov se zvláštním režimem  

Kontaktní adresa Drhovle 44, 397 01 Písek 

Telefon 382 789 611 

E-mail 
reditel@dps-svetlo.cz 
sekretariat@dps-svetlo.cz   
social@dps-svetlo.cz  

Web www.dps-svetlo.cz  

Sociální sítě 
https://www.facebook.com/Domov-pro-seniory-Sv%C4%9Btlo-
Drhovle-a-P%C3%ADsek-192958351063762/ 

Náplň činnosti 
 

Posláním Domova se zvláštním režimem je v klidném a bezpečném 
prostředí poskytovat pobytové služby seniorům, kteří z důvodu 
Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence potřebují pomoc k 
zajištění svých základních potřeb a tuto pomoc nemohou získat ve svém 
přirozeném prostředí.   
V rámci poskytované sociální služby podporujeme uživatele v zachování 
sociálních kontaktů s rodinou a rozvíjení nových sociálních vztahů v 
domově. Aktivním působením na uživatele podporujeme zachování 
jejich samostatnosti a snažíme se předcházet závislosti na službě. 
Podpora a pomoc vychází z individuálně určených potřeb a přání 
uživatele. Snažíme se co nejvíce přiblížit způsob poskytování služby 
dosavadnímu běžnému způsobu života uživatelů, s důrazem na 
zachování kvality jejich života, lidských práv a lidské důstojnosti. 

 

Název poskytovatele 
Charita Písek  
 

Druh poskytované služby Pečovatelská služba  

Kontaktní adresa Charita Písek, Středisko domácí péče, Budějovická 1962, 397 01 Písek 

Telefon 731 598 977 

E-mail pecovatelka@pisek.charita.cz 

Web www.pisek.charita.cz 

Sociální sítě www.facebook.com/pisek.charita.cz 

Náplň činnosti 
 

Terénní sociální služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 
Je určena osobám starším 18 let, které chtějí prožít svůj běžný život v 
domácím prostředí i přes omezení, která s sebou přináší věk, 
onemocnění, či zdravotní postižení. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, 

mailto:reditel@dps-svetlo.cz
mailto:sekretariat@dps-svetlo.cz
mailto:social@dps-svetlo.cz
http://www.dps-svetlo.cz/
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c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 

Název poskytovatele 
MESADA, z.  s. 

 

Druh poskytované služby Osobní asistence 

Kontaktní adresa nábřeží 1.máje 2518, 397 01 Písek 

Telefon 
608 860 030 
608 860 256 

E-mail pisek@mesada.eu   

Web www.mesada.eu  

Náplň činnosti 
 

Podpora osob se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení v tom, aby mohly zůstat co 
nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít způsobem běžným pro jejich 
vrstevníky bez onemocnění nebo zdravotního postižení. 

 

Název poskytovatele 
Město Protivín 

 

Druh poskytované služby Pečovatelská služba 

Kontaktní adresa Masarykovo nám. 21, 398 11 Protivín 

Telefon 
382 203 361 
775 862 900 

E-mail cvrckova@muprotivin.cz   

Web www.muprotivin.cz  

Náplň činnosti 
 

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní i ambulantní služba, a 
to ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních služeb. Je 
určena jak obyvatelům domů zvláštního určení, tak i ostatním 
zájemcům z územního obvodu Protivín. 
Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech v době od 6:30 
hod. do 15:00 hod a je určena osobám se sníženou soběstačností a 
sebepéčí z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. 

 

Název poskytovatele 
Městské středisko sociálních služeb 
 

Druh poskytované služby Pečovatelská služba 

Kontaktní adresa nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek 

Telefon 382 213 974, 721 400 030 

E-mail pekarkova@pspisek.cz 

Web https://pspisek.cz/pecovatelska-sluzba/ 

Sociální sítě https://www.facebook.com/mssspisek/ 

Náplň činnosti 
 

Hlavní náplní je poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám  
se zdravotním postižením (starším 19 let). Cílem je umožnit jim zůstat 
nadále ve vlastním prostředí, zachovat si soukromí, navyklý způsob 
života a společenské zázemí.  
Poskytované činnosti:  

mailto:pisek@mesada.eu
http://www.mesada.eu/
mailto:cvrckova@muprotivin.cz
http://www.muprotivin.cz/
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• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu  

• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

• Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

• Základní sociální poradenství 

• Fakultativní služby – doprava vozidlem poskytovatele a zapůjčení 

kompenzačních pomůcek 

 

Jednotlivé činnosti jsou zpoplatněny na základě aktuálního ceníku. 
Základní sociální poradenství je vždy zdarma. 
Terénní služba je poskytována v pracovních dnech 6:30 – 20:00,  
o víkendech a svátcích 6:30-15:00. Je určena pro osoby s trvalým 
i faktickým pobytem na území města Písku (včetně lokalit Hradiště 
a spádových obcí Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Dobešice, Purkratice). 

Druh poskytované služby Sociálně aktivizační služba pro seniory a zdravotně postižené 

Kontaktní adresa nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek 

Telefon 
384 972 271 
731 140 810 

E-mail pekarkova@pspisek.cz 

Web https://pspisek.cz/socialne-aktivizacni-sluzby/ 
 https://www.facebook.com/mssspisek/ 

Náplň činnosti 
 

Posláním služby SAS je napomáhat seniorům a osobám se zdravotním 
postižením (starším 19 let) k rozvoji nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností, podporovat jejich sociální 
začleňování, prodloužení aktivního a nezávislého života seniorů a 
rozvoj jejich integrace do společnosti.  
SAS poskytuje: 

•  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

• Sociálně terapeutické činnosti  

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí  

• Základní sociální poradenství.  

 
Služby jsou poskytovány bez úhrady ze strany klienta. Podmínkou  
pro využívání služby je trvalý i faktický pobyt na území města Písku 
(včetně lokalit Hradiště a spádových obcí Semice, Smrkovice, Nový 
Dvůr, Dobešice, Purkratice) a nepříznivá sociální situace. 

 

Název poskytovatele 
Nemocnice Písek, a. s. 

 

Druh poskytované služby 
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče 

Kontaktní adresa Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 397 01 Písek 

Telefon 
Na oddělení sociálních lůžek: 382 772 621-2 
Primář oddělení: 382 772 620,610 

E-mail kajtmanova@nemopisek.cz 

mailto:kajtmanova@nemopisek.cz
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Web www.nemopisek.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/nemopisek/ 

Náplň činnosti 
 

Poskytování pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují 
lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou 
schopni obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být, proto 
propuštěni ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je 
zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, nebo 
zajištěno poskytování terénních či ambulantních sociálních služeb 
anebo sociálních služeb v zařízení sociální péče. 

 

Název poskytovatele 
PORSL s.r.o. se sídlem Čtyřkolská 446, 251 67 Pyšely 
Zřizovatel a provozovatel Domova RAKOVICE 

Druh poskytované služby Domov se zvláštním režimem 

Kontaktní adresa Domov RAKOVICE, Rakovice 32, 398 04 Čimelice, okr. Písek 

Telefon 725 606 030 

E-mail reditelka@domovrakovice.cz 

Web http://domovrakovice.cz/ 

Náplň činnosti 
 

Posláním Domova je poskytovat sociální služby osobám, které se ocitli v 
nepříznivé sociální situaci v důsledku zhoršeného zdravotního stavu a 
tyto služby poskytovat denně nepřetržitě po celý rok. 

 

Název poskytovatele 
Premium Business s.r.o., 

provozovatel domova se zvláštním režimem Pomněnka 
Protivín 

Druh poskytované služby Domov se zvláštním režimem 

Kontaktní adresa Ve Školce 839, 398 11 Protivín 

Telefon 778 065 157 

E-mail socialni@pomnenkaprotivin.cz 

Web www.pomnenkaprotivin.cz 

Náplň činnosti 
 

Posláním Domova Pomněnka Protivín je poskytování sociálních služeb 
seniorům, kteří z důvodu chronického duševního onemocnění, 
Alzheimerovy choroby nebo jiného druhu demence potřebují 
k zajištění péče o svou osobu pomoc jiných osob a to 24 hodin denně 

 

Název poskytovatele 
PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, z.s. 
 

Druh poskytované služby Pečovatelská služba 

Kontaktní adresa Mírová 146, Protivín 398 11 

Telefon 382 252 700, 776144696 

E-mail sedmikraska.protivin@seznam.cz 

Web www.sedmikraskaprotivin.cz 

Náplň činnosti Poskytování terénní pečovatelské služby v Protivíně a přilehlých obcích. 

 

Název poskytovatele 
SeneCura SeniorCentrum Písek a.s. 
 

Druh poskytované služby Domov pro seniory 

http://www.nemopisek.cz/
mailto:reditelka@domovrakovice.cz
http://domovrakovice.cz/
mailto:socialni@pomnenkaprotivin.cz
http://www.pomnenkaprotivin.cz/
mailto:sedmikraska.protivin@seznam.cz
http://www.sedmikraskaprotivin.cz/
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Kontaktní adresa Čelakovského 8, 397 01 Písek 

Telefon 382 201 730 

E-mail pisek@senecura.cz 

Web https://pisek.senecura.cz/ 

Sociální sítě https://www.facebook.com/senecura.cz 

Náplň činnosti 
 

- ubytování v příjemném prostředí, jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje 
- celodenní zdravotní a ošetřovatelská péče 
- rehabilitační péče 

 

Název poskytovatele 
Sociální služby Města Milevska, Milevsko 

 

Druh poskytované služby Pečovatelská služba 

Kontaktní adresa 5. května 1510, 399 01 Milevsko 

Telefon 606 200 311 

E-mail reditelka@socsluzbymilevsko.cz 

Web www.socsluzbymilevsko.cz 

Sociální sítě 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A1ln%C3%AD-slu%C5%BEby-

M%C4%9Bsta-Milevska-886069328394976/ 

Náplň činnosti 

 

Poskytování pečovatelské služby seniorům a osobám nacházející se 

v nepříznivé sociální situaci, kteří nejsou z důvodu věku nebo 

zdravotního omezení schopni si sami zajistit běžné životní potřeby, 

zjistit si běžný chod vlastní domácnosti a potřebují pomoc v oblasti 

zjištění běžných denních činností, tak aby mohli i nadále žít ve své 

vlastní domácnosti. 

Pečovatelská služba mimo jiné doplňuje péči rodinných příslušníků 

nebo jiných osob. Podpora a pomoc je poskytována ve vlastních 

domácnostech klientů, v bytech zvláštního určení – Domech 

s pečovatelskou službou a ve středisku osobní hygieny. 

 

Název poskytovatele 
Život Plus, z. ú.  
 

Druh poskytované služby Tísňová péče  

Kontaktní adresa Špidrova 47/42, Vimperk III, 385 01 Vimperk 

Telefon 730 875 279, 724 182 326  

E-mail dobruska@zivotplus.cz 

Web www.zivotplus.cz  

Sociální sítě www.facebook.com/tisnovapecezivotplus/ 

Náplň činnosti 

Tísňová péče Život Plus, z. ú. („TP“) - terénní sociální služba, která 
poskytuje nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci 
osobám vystaveným stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo 
života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo 
schopností. Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním 
postižením a chronickým onemocněním.  
TP dodává těmto osobám pocit bezpečí, a to jak doma, tak venku, 
pomáhá jim žít plnohodnotně, beze strachu a ve vlastním domácím 
prostředí navzdory pokročilému věku nebo zdravotnímu hendikepu. 

tel:+420%20382%20201%20730
mailto:pisek@senecura.cz
https://www.facebook.com/senecura.cz
mailto:reditelka@socsluzbymilevsko.cz
http://www.socsluzbymilevsko.cz/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A1ln%C3%AD-slu%C5%BEby-M%C4%9Bsta-Milevska-886069328394976/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A1ln%C3%AD-slu%C5%BEby-M%C4%9Bsta-Milevska-886069328394976/
http://www.zivotplus.cz/
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Často doplňuje jiné služby terénní sociální péče.  TP prodlužuje život 
uživatele služby v domácím prostředí, služba tak řeší i dlouhodobě 
neuspokojivou situaci v oblasti kapacit pobytových zařízení pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením.  

 
 

3.1.2 DOPROVODNÉ SLUŽBY PRO SENIORY 
 

Název poskytovatele 
Červený kříž – Oblastní spolek Písek 
 

Druh poskytované služby Podpora aktivit ČČK 

Kontaktní adresa Čechova 454, 397 01 Písek 

Telefon 382 213 186, 776 628 337 

E-mail pisek@cervenykriz.eu 

Web www.cckpisek.cz 

Náplň činnosti 
 

- Kurzy první pomoci 
- Domácí zdravotní péče 
- Dárcovství krve 
- Ošacovací středisko 
- Půjčovna zdravotnických a jiných pomůcek 
- JÓGA pro seniory 
- Okresní studijní středisko 
- Okresní Soutěže mladých zdravotníků ČČK 

 

Název poskytovatele 
Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku 
 

Druh poskytované služby Terénní pečovatelská služba – oblast Čimelice 

Kontaktní adresa Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01 Písek 

Telefon 
382 219 057 – ústředna 
739 343 709 – sociální pracovní 
739 244 657 – ředitel 

E-mail nohejlova@diakoniepisek.cz 

Web www.diakoniepisek.cz  

Sociální sítě https://www.facebook.com/diakoniepisek/ 

Náplň činnosti 
 

Terénní pečovatelská a ošetřovatelská služba v domácnostech klientů 
v oblasti Čimelicka. 
- pečovatelská služba je poskytována v rozsahu úkonů v rámci smlouvy 
jedná se o pomoc při osobní hygieně a péči o tělo, pomoc při oblékání, 
pomoc se zajištěním chodu domácnosti – úklid, praní prádla apod., 
pomoc s doprovodem k lékaři, donáška nebo příprava stravy a pomoc 
při podání stravy a další.  

 

Název poskytovatele 
Charita Písek  
 

Druh poskytované služby Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Kontaktní adresa Charita Písek, Středisko domácí péče, Budějovická 1962, 397 01 Písek 

Telefon 605 524 471  

mailto:pisek@cervenykriz.eu
http://www.cckpisek.cz/
mailto:nohejlova@diakoniepisek.cz
http://www.diakoniepisek.cz/
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E-mail pomucky@pisek.charita.cz 

Web http://pisek.charita.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/pisek.charita.cz 

Náplň činnosti 
 

Činnost půjčovny pomůcek zahrnuje pronájem, úschovu a údržbu 
kompenzačních a zdravotních pomůcek nezbytných při poskytování 
zdravotně sociální péče v domácím prostředí osobám dlouhodobě 
nemocným, zdravotně postiženým a osobám v terminálním stadiu 

života, ale také edukaci klientů a jejich rodin (po domluvě edukace 
může probíhat i v domácnostech). Pomůcky jsou půjčovány za úhradu. 
Aktuální ceník je volně dostupný na webových stránkách organizace. 

Pomůcky jsou zapůjčovány jak klientům služeb Charity Písek, tak i široké 
veřejnosti. 

Druh poskytované služby Ošetřovatelská služba – Domácí zdravotní péče    

Kontaktní adresa Charita Písek, Středisko domácí péče, Budějovická 1962, 397 01 Písek 

Telefon 737 229 096 

E-mail sestra@pisek.charita.cz 

Web http://pisek.charita.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/pisek.charita.cz 

Náplň činnosti 
 

Domácí zdravotní péče je určena osobám závislým na cizí pomoci, 
jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči z důvodu akutní nebo 
chronické nemoci nebo pro závažné tělesné, smyslové či mentální 
poruchy. Zahrnuje také paliativní péči, která je určena osobám v 
terminálním stádiu. Domácí zdravotní péče je poskytovaná pacientům 
na základě doporučení registrujícího praktického lékaře nebo 
ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Tato služba je plně hrazena 
zdravotními pojišťovnami. 

 

Název poskytovatele 
Město Mirovice 
 

Druh poskytované služby Dům s pečovatelskou službou 

Kontaktní adresa Masarykovo náměstí 38, 398 06 Mirovice 

Telefon 382 274 101 

E-mail podatelna@mirovice-mesto.cz 

Web www.mirovice-mesto.cz 

Náplň činnosti 
 

Město Mirovice má k dispozici 2 bytové domy, ve kterých jsou byty 
zvláštního určení (tzn. pouze pro poživatele starobního nebo 
invalidního důchodu, kteří nevyžadují stálou péči). 

 

Název poskytovatele 
             Senior Point 
 

Druh poskytované služby Aktivizace seniorů, zlepšení života seniorů 

Kontaktní adresa Tylova 69, 397 01 Písek 

Telefon 382 734 722, 731 640 364 

E-mail pisek@seniorpointy.cz 

Web www.seniorpointy.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/SeniorPoint/ 

http://pisek.charita.cz/
http://pisek.charita.cz/
mailto:podatelna@mirovice-mesto.cz
http://www.mirovice-mesto.cz/
mailto:pisek@seniorpointy.cz
http://www.seniorpointy.cz/
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Náplň činnosti 
 

Pořádání přednášek, zájezdů, cvičení, jazykových kurzů, tvořivých 
aktivit, účasti na kulturních a sportovních akcích. V nabídce služeb je 
také sociálně právní poradna. Je zde k dispozici možnost využití 
počítače s internetem.  

 
 
 

Název poskytovatele 
             Svaz diabetiků ČR, územní organizace Písek 
 

Druh poskytované služby Podpora diabetiků 

Kontaktní adresa Vinařického 325/1, 397 01 Písek  

Telefon 731 104 401, 724 230 799 

E-mail diapisek.cap@seznam.cz  

Web www.diabetici-pisek.cz  

Náplň činnosti 
 

- pomáhá diabetikům bez rozdílu národnostních, rasových, 
náboženských a politických  
- prostřednictvím svých organizačních jednotek a ústředních orgánů 
realizuje zdravotní, sociální a humanitární programy pro diabetiky, 
podílí se na realizaci Saintvincentské deklarace v ČR  
- svaz usiluje o účinnou rehabilitaci diabetiků a jejich plné začlenění do 
společenského života a o sociální integraci takto postižených občanů  
- organizuje zdravotně výchovné akce pro diabetiky a jejich rodinné 
příslušníky  
- pořádá speciální edukačně preventivní pobyty, rehabilitační cvičení 
a další pohybové aktivity  
- ve své kanceláři v Jablonského 395 v Písku provádí pravidelně každé 
pondělí od 14:00 do 16:00 hodin měření glykemií, krevního tlaku 
a podává informace o své činnosti 

 

 

3.2 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 

Název poskytovatele 
ALZHEIMER HOME z.ú. Písek 
 

Druh poskytované služby Domov se zvláštním režimem 

Kontaktní adresa Vladislavova 490, 397 01 Písek 

Telefon 702 287 033 

E-mail lenka.nemcova@alzheimerhome.cz 

Web https://www.alzheimerhome.cz 

Sociální sítě ALZHEIMER HOME z. ú. - Hlavní stránka | Facebook 

Náplň činnosti 
 

Předmětem činnosti společnosti ALZHEIMER HOME z. ú. je poskytování 
komplexní a individuálně zaměřené, celoroční pobytové služby osobám 
s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence, které již 
nemohou zůstat ve svém vlastním domácím prostředí. Služba pro své 
klienty zajišťuje podporu, pomoc, péči ve všech oblastech života 
klienta, které klient není schopen zvládnout samostatně. Nabízí 
klientům možnost společenských kontaktů, poskytuje podporu při 
rozhodování, naplňování přání a vůle klienta s ohledem na jeho 
možnosti a schopnosti. 

mailto:diapisek.cap@seznam.cz
http://www.diabetici-pisek.cz/
https://www.facebook.com/alzheimerhome/
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Cílovou skupinou služby jsou osoby s Alzheimerovou chorobou a 
ostatními typy demence od 40 let věku, které mají snížené schopnosti 
svou nepříznivou sociální situaci zvládat a řešit a potřebují pravidelnou 
pomoc druhé osoby. 
 

Cíle služby: 

• rozvíjet nebo alespoň zachovat stávající soběstačnost klienta a 
snaha udržet co nejdéle jeho schopnosti a dovednosti, které 
vedou k zachování kvalit jeho života 

• zajistit klientovi bezpečné prostředí 

• zabezpečit kvalitní a dostupnou zdravotní péči odpovídající 
zdravotnímu stavu klienta 

• vytvořit kvalitní podmínky pro bydlení klienta včetně podpory 
dobré atmosféry a pohody 

• rozvíjet sociální kontakty, podporovat přirozené vztahy s 
rodinou, přáteli 

• přiblížit způsob života klienta co nejvíce k životnímu standardu 
věkově srovnatelné populace, žijící mimo Domov 

Zásady služby: 

• dodržování a respektování práv klienta, jeho svobodné volby, 
zachování lidské důstojnosti, dodržování lidských práv a svobod 

• individualizace služby, princip profesionality 
 

Časový rozsah poskytování služeb: Služby jsou poskytovány 
nepřetržitě celoročně 24 hodin denně. 

 

Název poskytovatele 
ALZHEIMER HOME Prácheň 
 

Druh poskytované služby Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Kontaktní adresa 17. listopadu 2444/24, 397 01 Písek 

Telefon 773 377 020 

E-mail lucie.kucerova@alzheimerhome.cz 

Web https://www.alzheimerhome.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/profile.php?id=100046578561171 

Náplň činnosti 
 

Cílem je poskytování služby, která vede k podpoře a udržení aktivního 
života a k prodloužení soběstačnosti našich uživatelů. Hlavním 
posláním je poskytování, kvalitní, individuálně zaměřené celoroční 
pobytové služby osobám, které se v důsledku svého zdravotního stavu 
ocitli v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou nejsou schopni 
překonat ve svém vlastním prostředí ani za pomoci rodiny nebo jiného 
typu sociálních služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých 
potřeb.  

 

Název poskytovatele 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., 
Klub Krteček v Písku 

Druh poskytované služby 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 



19 
 

Kontaktní adresa Družstevní 61, 397 01 Písek  

Telefon 
380 424 264 
731 571 131 

E-mail krtecek@krtecek-pi.cz  

Web www.krtecek-pi.cz  

Sociální sítě https://www.facebook.com/krtecek.pisek/ 

Náplň činnosti 
 

Zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity – keramický kroužek, 
výtvarná dílna, malování apod. 
Individuální a skupinové terapie – arteterapie, muzikoterapie, 
ergoterapie. 
Dopolední sociálně aktivizační služby – tato služba je poskytována 
každý všední den v dopoledních hodinách rodinám s dětmi se 
zdravotním postižením a dětem zdravotně postiženým předškolního 
věku. 
Odpolední sociálně aktivizační služby – tato služba je poskytována 
třikrát týdně v odpoledních hodinách rodinám s dětmi se zdravotním 
postižením a osobám se zdravotním postižením ve věku od 7 do 40 let. 
Terénní sociálně aktivizační služby – tato služba je poskytována každý 
všední den v dopoledních hodinách rodinám s dětmi se zdravotním 
postižením a dětem zdravotně postiženým v místě bydliště.  

 

Název poskytovatele 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky 
 

Druh poskytované služby Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Kontaktní adresa 
Pracoviště Zběšičky 
Zběšičky 23, 398 43 Bernartice 

Telefon 

382 734 011 
382 734 010 – ředitel 
382 734 011 – účtárna, sociální pracovnice 
382 585 350 

E-mail pechacek@domovzbesicky.cz 

Web www.domovzbesicky.cz 

Náplň činnosti 
 

Poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé s přidruženými 
kombinovanými vadami v celoročním provozu 

Druh poskytované služby 
Denní a týdenní stacionář DUHA 
Chráněné bydlení DUHA, Chráněné bydlení Pod Duhou 

Kontaktní adresa 
DOZP Zběšičky, pracoviště Duha Písek 
Jana Mukařovského 2309, Budějovická 328, 397 01 Písek 

Telefon 
382 215 232 
382 210 013 – sociální pracovnice 

E-mail vodickova@domovbesicky.cz  

Web www.domovzbesicky.cz 

Náplň činnosti 
 

Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé s přidruženými 
kombinovanými vadami v denním a týdenním stacionáři. 
Chráněné bydlení poskytuje celoroční pobytové služby dospělým 
osobám s mentálním postižením se sníženou soběstačností, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu 
skupinového bydlení. 

mailto:krtecek@krtecek-pi.cz
http://www.krtecek-pi.cz/
https://www.facebook.com/krtecek.pisek/
mailto:pechacek@domovzbesicky.cz
http://www.domovzbesicky.cz/
mailto:vodickova@domovbesicky.cz
http://www.domovzbesicky.cz/
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Název poskytovatele 
FOKUS – Písek, z. ú. 
 

Druh poskytované služby Sociální rehabilitace 

Kontaktní adresa Kollárova 485, 397 01 Písek 

Telefon 
774 483 769 
792 333 532 

E-mail 
poradna@fokus-pisek.cz  
info@fokus-pisek.cz  

Web www.fokus-pisek.cz  

Sociální sítě https://www.facebook.com/fokus.pisek 

Náplň činnosti 
 

Služba je určena lidem s duševním onemocněním. 
Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé životní situaci, kterou 
neumí vyřešit vlastními silami, zahrnuje poradenství, pomoc při řešení 
osobních potíží, nácvik praktických a sociálních dovedností atd. 

Druh poskytované služby Sociálně terapeutická dílna KLUBKO 

Kontaktní adresa Kollárova 485, 397 01 Písek 

Telefon 
774 483 769 
792 333 532 

E-mail 
poradna@fokus-pisek.cz  
info@fokus-pisek.cz 

Web www.fokus-pisek.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/fokus.pisek 

Náplň činnosti 
 

Služba je určena lidem s duševním onemocněním. 
Poskytuje podporu pro zdokonalování pracovních návyků a dovedností 
prostřednictvím sociálně pracovní terapie, nabízí pravidelný program, 
vzájemné setkávání a sdílení zkušeností, napomáhá v rozvoj 
praktických a sociálních dovedností jedince atd. 

 

Název poskytovatele 
HORIZONT, z. ú. 
 

Druh poskytované služby Sociálně terapeutické dílny HORIZONT Protivín 

Kontaktní adresa Masarykovo nám. 21, 398 11 Protivín 

Telefon 382 224 105, 605 416 913 

E-mail oshorizont@oshorizont.cz 

Web www.oshorizont.cz 

Náplň činnosti 

Cílová skupina služby jsou lidé s mentálním a kombinovaným 
postižením. Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím 
sociálně pracovní terapie. Cílem služby je stát se co nejvíce nezávislý na 
svém okolí. 

Druh poskytované služby Sociálně terapeutické dílny HORIZONT Písek 

Kontaktní adresa Karlova 111, 397 01 Písek 

Telefon 382 224 105, 605 416 913 

E-mail oshorizont@oshorizont.cz 

Web www.oshorizont.cz 

Náplň činnosti 
Cílová skupina služby jsou lidé s mentálním a kombinovaným 
postižením. Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím 

mailto:poradna@fokus-pisek.cz
mailto:info@fokus-pisek.cz
http://www.fokus-pisek.cz/
https://www.facebook.com/fokus.pisek
mailto:poradna@fokus-pisek.cz
mailto:info@fokus-pisek.cz
http://www.fokus-pisek.cz/
https://www.facebook.com/fokus.pisek
mailto:oshorizont@oshorizont.cz
http://www.oshorizont.cz/
mailto:oshorizont@oshorizont.cz
http://www.oshorizont.cz/
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sociálně pracovní terapie. Cílem služby je stát se co nejvíce nezávislý na 
svém okolí. 

 

Název poskytovatele 
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., 
pracoviště Písek 

Druh poskytované služby Odborné sociální poradenství 

Kontaktní adresa Nádražní 2129, 397 01 Písek 

Telefon 
382 212 343 
722 922 397 

E-mail pisek@jczps.cz 

Web www.jczps.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/jczps.prachatice 

Náplň činnosti 
 

- ochrana práv a zájmů osob se zdravotním postižením 
- poskytování odborného sociálního poradenství (důchodové pojištění, 
nemocenské pojištění, dávky a příspěvky pro osoby se zdravotním 
postižením, vzdělávání a zaměstnávání těchto osob, odstraňování 
bariér, dávky státní sociální podpory a hmotné nouze, kompenzační 
pomůcky atd.)  

 

Název poskytovatele 
MESADA, z. s. 

 

Druh poskytované služby Osobní asistence 

Kontaktní adresa nábřeží 1. máje 2518, 397 01 Písek 

Telefon 
608 860 030 
608 860 256 

E-mail pisek@mesada.eu   

Web www.mesada.eu  

Náplň činnosti 
 

Podpora osob se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení v tom, aby mohly zůstat co 
nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít způsobem běžným pro jejich 
vrstevníky bez onemocnění nebo zdravotního postižení. 

Druh poskytované služby Sociální rehabilitace 

Kontaktní adresa nábřeží 1. máje 2518, 397 01 Písek 

Telefon 608 860 030 

E-mail pisek@mesada.eu   

Web www.mesada.eu 

Náplň činnosti 
 

Začleňování dospělých osob se zdravotním postižením a chronickým 
onemocněním do společnosti poskytováním podpory k tomu, aby 
mohly žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci bez 
znevýhodnění. 

 

 

 

 

mailto:pisek@jczps.cz
http://www.jczps.cz/
https://www.facebook.com/jczps.prachatice
mailto:pisek@mesada.eu
http://www.mesada.eu/
mailto:pisek@mesada.eu
http://www.mesada.eu/
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3.2.1 POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S KRAJSKOU PŮSOBNOSTÍ PRO OSOBY 

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
 

Název poskytovatele 
APLA Jižní Čechy, z. ú. 
 

Druh poskytované služby Raná péče, Odlehčovací služba, Sociálně aktivizační služba 

Kontaktní adresa Jírovcova 1339/43, 370 01 České Budějovice 

Telefon 773 881 544 

E-mail cb@aplajc.cz 

Web www.aplajc.cz 

Sociální sítě 
https://www.facebook.com/APLA-Ji%C5%BEn%C3%AD-%C4%8Cechy-
z-%C3%BA-148221968564418/ 

Náplň činnosti 
 

Podpora dítěte raného věku (do 7 let) s poruchami autistického spektra 
a jeho rodiny formou ambulantní na pracovišti v Táboře nebo v Č. 
Budějovicích, formou terénní v domácím prostředí. Poskytnutí 
odborného poradenství přímo v rodině. 

 

Název poskytovatele 
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, 
z. ú., České Budějovice 

Druh poskytované služby Raná péče 

Kontaktní adresa U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice  

Telefon 385 777 011 

E-mail info@arpida.cz 

Web www.arpida.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/centrumARPIDA/ 

Náplň činnosti 
 

Raná péče poskytuje služby a programy včasné odborné pomoci dětem 
s tělesným nebo kombinovaným postižením nebo s ohroženým 
vývojem a jejich rodinám. Služba je zaměřena na podporu vývoje dítěte 
s ohledem na jeho individuální specifické potřeby a usiluje o zlepšení 
kvality života dítěte a jeho rodiny. 

 

Název poskytovatele Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú. 

Druh poskytované služby Osobní asistence 

Kontaktní adresa Dříteň 162, 373 51 Dříteň 

Telefon 723 900 285 

E-mail papslunecnice@seznam.cz 

Web www.appslunecnice.cz 

Sociální sítě @appslunecnice 

Náplň činnosti 

Poskytování terénní sociální služby osobní asistence v přirozeném 
prostředí uživatelů služby. Je poskytována osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba se poskytuje bez časového omezení,  
v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba 
potřebuje.  
Obsahuje zejména tyto základní činnosti: 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
- pomoc při osobní hygieně, 

mailto:cb@aplajc.cz
http://www.aplajc.cz/
http://www.arpida.cz/
mailto:papslunecnice@seznam.cz
http://www.appslunecnice.cz/


23 
 

- pomoc při zajištění stravy, 
- pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a  
při obstarávání osobních záležitostí. 
Poskytovatel doplňuje osobní asistenci doprovodnými službami, které 
jsou zaměřeny tak, aby klienti osobní asistence, jež jsou odkázáni na 
pomoc jiné fyzické osoby, mohli žít běžný způsob života, jaký žijí jejich 
vrstevníci (např. volnočasové aktivity, podpora pečujících osob – mobilní 
poradna, v případě podpory grantovými projekty a za spoluúčasti města 
či obce). 
Registrované území, kde je poskytujeme OA je s dojezdem do 20 km od 
Dřítně a Týna nad Vltavou.   

 

Název poskytovatele 
Česká maltézská pomoc Suverénního řádu Maltézských rytířů, 
pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České 
Budějovice, obecně prospěšná společnost 

Druh poskytované služby Průvodcovské a předčitatelské služby 

Kontaktní adresa Na Sadech 2035/19, 370 01 České Budějovice 

Telefon 387 312 898 

E-mail cmpcb@cmpcb.cz 

Web www.cmpcb.cz 

Náplň činnosti 
 

Služba poskytuje doprovázení dětí a mládeže se zdravotním postižením 
do speciálních škol a zařízení v Českých Budějovicích. 

 

Název poskytovatele 
I MY, o.p.s., Soběslav 
 

Druh poskytované služby Raná péče 

Kontaktní adresa tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, Soběslav II 

Telefon 775 162 898, 775 727 382 

E-mail imy@imypomahame.cz 

Web www.imypomahame.cz 

Sociální sítě 
https://www.facebook.com/imypomahame/ 
https://www.instagram.com/imypomahame 

Náplň činnosti 
 

Zajištění poskytování služeb terénní rané péče – podpora rodiny a 
podpora vývoje dítěte. Cílovou skupinou jsou rodiny dětí s mentálním, 
tělesným a kombinovaným postižením, děti s ohroženým a opožděným 
vývojem, poruchou autistického spektra od narození do 7 let věku. 

 

Název poskytovatele 
 

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice 

Druh poskytované služby Raná péče 

Kontaktní adresa Čechova 164/1, České Budějovice 6 

Telefon 385 520 088, 777 234 032, 777 478 742 

E-mail budejovice@ranapece.cz 

Web www.ranapece.cz 
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Sociální sítě 
https://www.facebook.com/Spole%C4%8Dnost-pro-ranou-
p%C3%A9%C4%8Di-190465000839/ 
https://www.instagram.com/rana_pece_budejovice/ 

Náplň činnosti 
 

Poskytování odborné pomoci a poradenství rodinám, které pečují o dítě 
s postižením či ohroženým vývojem. Provázení rodin v obtížné životní 
situace a usilování o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném 
prostředí. 

 

Název poskytovatele 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. 

Poradenské centrum Tábor, p.s. 

Druh poskytované služby Sociální poradenství 

Kontaktní adresa Kvapilova 2289, 390 03 Tábor 

Telefon 381 231 122, 723 726 734 

E-mail snn_pc.ta@centrum.cz 

Web www.snncr.cz 

Náplň činnosti 
 

Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby se sluchovým 
postižením. Na ně navazují doplňkové služby. 

 

Název poskytovatele 
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, 
Kaňka o.p.s., Tábor 

Druh poskytované služby Raná péče 

Kontaktní adresa Helsinská 2731, 390 05 Tábor 

Telefon 732 358 136 

E-mail strelkova@kanka.info 

Web www.kanka.info 

Sociální sítě https://www.facebook.com/centrum.kanka/ 

Náplň činnosti 
 

Zajištění služeb rané péče: forma ambulantní (konzultace v Centru 
Kaňka) a terénní (návštěvy v přirozeném prostředí dítěte). Dále zajištění 
sociálního poradenství, výchovných, vzdělávacích a aktivizačních 
činností, sociálně terapeutických činností, vzdělávacích akcí pro rodiny, 
konzultací s psychologem.  

 

3.2.2 DOPROVODNÉ SLUŽBY PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
 

Název poskytovatele 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., 
Klub Krteček v Písku 

Druh poskytované služby Klubová činnost určená pro členy Klubu Krteček 

Kontaktní adresa Družstevní 61, 397 01 Písek  

Telefon 
380 424 264 
731 571 131 

E-mail krtecek@krtecek-pi.cz  

Web www.krtecek-pi.cz  

Sociální sítě https://www.facebook.com/krtecek.pisek/ 

Náplň činnosti 
 

- keramický kroužek 
- jednodenní výlety 
- víkendové pobyty 
- prodloužené víkendové pobyty 

https://www.facebook.com/Spole%C4%8Dnost-pro-ranou-p%C3%A9%C4%8Di-190465000839/
https://www.facebook.com/Spole%C4%8Dnost-pro-ranou-p%C3%A9%C4%8Di-190465000839/
https://www.instagram.com/rana_pece_budejovice/
mailto:krtecek@krtecek-pi.cz
http://www.krtecek-pi.cz/
https://www.facebook.com/krtecek.pisek/
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- letní tábor 
- zimní pobyt na horách 
- psychorehabilitační pobyt 
- jednorázové akce např. Hurá na prázdniny, Pálení čarodějnic,    
  Mikulášská besídka, Maškarní karneval apod. 

 

Název poskytovatele 
Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z. s 
 

Druh poskytované služby 
pro: děti – diabetiky (nemocné cukrovkou) a celiaky (intolerance 
lepku), jejich rodiče, rodinné příslušníky a širokou veřejnost  

Kontaktní adresa Velké náměstí 28, 397 01 Písek 

Telefon 605 888 980 

E-mail diacel@seznam.cz 

Web www.diacel.cz 

Náplň činnosti 
 

- zapojování zdravotně postižených dětí do společnosti  
- přednášková činnost pro děti, rodinné příslušníky i širší veřejnost 
(např. školy)  
- podpora účasti na edukačně – preventivních pobytech, 
rehabilitačních cvičeních a dalších pohybových aktivitách  
- spolupráce se Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí, se Svazem 
diabetiků ČR a dalšími institucemi  
- spolupráce s výrobci, dovozci a prodejci výrobků pro diabetiky a 
celiaky  
- spolupráce se zdravotnickými zařízeními, které o zdravotně 
postižené děti pečují  
- pořádání společenských akcí   
- pořádání edukačních pobytů pro děti, včetně dětských táborů  

 

Název poskytovatele 
Domácí Hospic Athelas – středisko Husitské diakonie 
 

Druh poskytované služby Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Kontaktní adresa Karla Čapka 589, Písek 397 01 

Telefon 792 761 597 

E-mail kontakt@hospic-pisek.cz 

Web https://hospic-pisek.cz/sluzby/pujcovani-kompenzacnich-pomucek/ 

Sociální sítě https://www.facebook.com/hospicathelas/ 

Náplň činnosti 
 

Půjčovna zajišťuje nemocným maximální možný životní komfort a 
pečujícím usnadňuje pečování v domácím prostředí. K dispozici máme 
kyslíkové koncentrátory, odsávačky, antidekubitní matrace, lůžka, 
toaletní křesla a další. 
Pomůcky půjčujeme na základě sepsané smlouvy a složení vratné 

zálohy, která je při vrácení nepoškozené pomůcky vyplacena zpět. 

 

Název poskytovatele 
Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú., pracoviště Písek 
 

Druh poskytované služby Doprovodné služby, půjčovna kompenzačních pomůcek 

Kontaktní adresa Nádražní 2129, 397 01 Písek 

Telefon 382 212 343 

mailto:diacel@seznam.cz
http://www.diacel.cz/
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722 922 397 

E-mail pisek@jczps.cz 

Web www.jczps.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/jczps.prachatice 

Náplň činnosti 
 

- Půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 

- Poradenství při výběru vhodné pomůcky. 

- Prodej doplňkových pomůcek pro sluchově postižené (baterie, 

hadičky apod.). 

- Čištění brýlí a ušních tvarovek. 

- Pomoc při zajištění pomůcek na poukaz. 

 

Název poskytovatele 
Nepotřebné věci od vás-pomáhají dětem od nás z. s. 
 

Druh poskytované služby Charitativní obchůdek 

Kontaktní adresa Karlova ulice 111, Písek, 39701 

Telefon Předsedkyně: 731 487 903 

E-mail nepotrebky@seznam.cz 

Web www.nepotrebky.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/profile.php?id=100009248801436 

Náplň činnosti 
 

Nezisková organizace, jejíž hlavní náplní je pomoc handicapovaným 
dětem – pomoc formou nákupu kompenzační pomůcky, příspěvku na 
rehabilitaci. 

 

Název poskytovatele 
             ROSKA Písek 
             (regionální organizace Unie Roska v ČR) 

Druh poskytované služby Podpora zdravotně postižených s roztroušenou sklerózou 

Kontaktní adresa Truhlářská 2251, 397 01 Písek  

Telefon 736 163 396 

E-mail info@roska-pisek.cz   

Web www.roska-pisek.cz  

Sociální sítě https://www.facebook.com/Roska-P%C3%ADsek-232774236904508/ 

Náplň činnosti 
 

1 x týdně rehabilitační cvičení 
2 x ročně rekondiční pobyt 
- masáže 
- hipoterapie, psychoterapie  
- odborné lékařské přednášky a návštěvy imobilních občanů  
- členské schůze 

 

 

 

 

 

 

mailto:pisek@jczps.cz
http://www.jczps.cz/
mailto:nepotrebky@seznam.cz
http://www.nepotrebky.cz/
mailto:info@roska-pisek.cz
http://www.roska-pisek.cz/
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3.3 OSOBY V KRIZI 
 

Název poskytovatele 
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú. 
 

Druh poskytované služby Krizová pomoc 

Kontaktní adresa Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek 

Telefon 382 211 300 

E-mail info@arkada-pisek.cz 

Web www.arkadacentrum.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/arkadapisek/ 

Náplň činnosti 
 

- poskytuje včasnou krátkodobou pomoc lidem, kteří se potýkají např. 
s konflikty v rodině (těžký rozvod, výchovné problémy, existenční 
starosti), domácím násilím, procházejí psychickou krizí apod. - 
poskytována osobám od 11 let věku 

Druh poskytované služby Program následné péče  

Kontaktní adresa Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek 

Telefon 382 211 300 

E-mail info@arkada-pisek.cz 

Web www.arkadacentrum.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/arkadapisek/ 

Náplň činnosti 
 

- pomáhá lidem starším 16 let, kteří absolvovali ústavní či ambulantní 
léčbu udržet abstinenci, předejít relapsu a rozvíjet dovednosti pro 
začlenění do společnosti 

Druh poskytované služby Kontaktní centrum  

Kontaktní adresa Jungmannova 32, 397 01 Písek 

Telefon 775 588 533 

E-mail kacko@arkada-pisek.cz 

Web www.arkadacentrum.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/arkadacentrum.cz 

Náplň činnosti 
 

- poskytuje anonymní a bezplatné služby osobám, které se potýkají se 
závislostí, cílem je minimalizace zdravotních a sociálních rizik 
plynoucích ze zneužívání návykových látek, dále poskytujeme pomoc a 
podporu osobám blízkým uživatelů 

Druh poskytované služby Terénní programy 

Kontaktní adresa Jungmannova 32, 397 01 Písek 

Telefon 775 588 534 

E-mail kacko@arkada-pisek.cz 

Web www.arkadacentrum.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/arkadacentrum.cz 

Náplň činnosti 
 

- poskytuje anonymní a bezplatné služby osobám, které se potýkají se 
závislostí, cílem je minimalizace zdravotních a sociálních rizik 
plynoucích ze zneužívání návykových látek, dále poskytujeme pomoc a 
podporu osobám blízkým uživatelů 

Druh poskytované služby Adiktologické poradenství 

Kontaktní adresa Jungmannova 32, 397 01 Písek 

Telefon 775 588 533 

E-mail aporadenstvi@arkada-pisek.cz 

Web www.arkadacentrum.cz 

Sociální sítě - 
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Náplň činnosti 
 

Služba je určena dospělým, dospívajícím a dětem starším 12 let, kteří 
se sami potýkají s problémovým užíváním alkoholu a drog, sázením 
nebo hraním hazardních a počítačových her. Poskytujeme poradenství 
a psychologickou pomoc těmto osobám a jejich blízkým, kteří se 
rozhodli pro změnu a cítí, že potřebují podporu. 
 

 

Název poskytovatele 
Domácí Hospic Athelas – středisko Husitské diakonie 
 

Druh poskytované služby Odborné sociální poradenství 

Kontaktní adresa Karla Čapka 589, Písek 397 01 

Telefon 774 858 487 

E-mail kontakt@hospic-pisek.cz 

Web https://hospic-pisek.cz/sluzby/poradna/ 

Sociální sítě https://cs-cz.facebook.com/hospicathelas/ 

Náplň činnosti 
 

Poskytujeme pomoc, podporu a doprovázení lidem, kteří se ocitli 

v krizové situaci v důsledku vážného, dlouhodobého nebo 

onkologického onemocnění, a v nelehké době po úmrtí někoho 

blízkého. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Informace o 

kompenzačních pomůckách, o poskytovaných dávkách (dávky 

nemocenského pojištění, dávky osob se zdravotním postižením apod.) 

 

Název poskytovatele 
Charita Písek 
 

Druh poskytované služby Odborné sociální poradenství    

Kontaktní adresa Charita Písek, Oblastní poradna Písek, Soukenická 161, 397 01 Písek 

Telefon 734 360 974 

E-mail oblastniporadna@pisek.charita.cz 

Web www.pisek.charita.cz 

Sociální sítě www.facebook.com/pisek.charita.cz/ 

Náplň činnosti 
 

Odborné sociální poradenství pomáhá uživatelům v nalezení 
východiska z nepříznivé sociální situace, podporuje samostatnost a 
aktivní řešení situace uživatele, vždy s respektem k individualitě 
každého jedince. Hlavní oblasti činnosti poradenství tvoří: orientace v 
sociálních dávkách a sociální pomoci, finanční a dluhová problematika, 
vypracování insolvenčního návrhu, pomoc při hledání bydlení, 
zaměstnanost a pracovní trh, rodina a mezilidské vztahy, problematika 
výživného, problematika náhradní rodinné péče a další. 

 

Název poskytovatele 
Městské středisko sociálních služeb 
 

Druh poskytované služby Nízkoprahové denní centrum 

Kontaktní adresa Sedláčkova 450, 397 01 Písek 

Telefon 384 972 151 

E-mail vejsicka@pspisek.cz 

Web https://pspisek.cz/nizkoprahove-denni-centrum/ 

Sociální sítě  https://www.facebook.com/mssspisek/ 

https://hospic-pisek.cz/sluzby/poradna/
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Náplň činnosti 
 

Sociální služba Nízkoprahového denního centra (NDC) pomáhá osobám 
bez přístřeší starším 18 let překonat jejich nepříznivou sociální situaci  
a napomáhá zabránit jejich sociálnímu vyloučení.   
Poskytované činnosti:  

• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu 

• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání 

osobních záležitostí 

• Základní sociální poradenství 

• Fakultativní činnosti - praní a sušení prádla, využití denní místnosti 

 
Fakultativní činností (praní a sušení prádla) jsou zpoplatněny  
dle aktuálního ceníku. Ostatní služby jsou poskytovány bez úhrady ze 
strany klienta. 
Kapacita NDC je 9 klientů v daný okamžik. Sociální služba je 
poskytována denně od 06:00 – 14:30 hod.  

Druh poskytované služby Noclehárna 

Kontaktní adresa Sedláčkova 450, 397 01 Písek 

Telefon 384 972 151 

E-mail vejsicka@pspisek.cz 

Web https://pspisek.cz/nocleharna/ 

Sociální sítě https://www.facebook.com/mssspisek/ 

Náplň činnosti 
 

Noclehárna poskytuje podporu a pomoc lidem bez přístřeší, kteří se 
nalézají v nepříznivé sociální situaci a potřebují využít hygienické 
zařízení a přenocování. 
Poskytované činnosti:  

• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu 

• Poskytnutí přenocování 

• Základní sociální poradenství 

• Fakultativní služby – praní a sušení prádla, využití kuchyňky. 

 
Poskytnutí přenocování a fakultativní činnosti jsou zpoplatněny  
dle aktuálního ceníku. Ostatní základní služby jsou poskytovány  
bez úhrady ze strany klienta. 
V zimních měsících mají klienti možnost po naplnění kapacity využít  
tzv. „teplou židli“ - klient může strávit noc na židli s přístupem k teplu, 
teplé vodě a kuchyňce. Tato služba je bezplatná. Služba je poskytovaná 
v období od 1.12 do 31. 3. v případech, že venkovní teplota klesne  
na -5 °C a níže. 
Služba Noclehárna je poskytována denně od 18:00 – 6:00 hod. Kapacita 
je 9 lůžek - 4 lůžka pro ženy, 4 lůžka pro muže a 1 lůžko pro osobu  
na invalidním vozíku schopnou sebeobsluhy.  

 

Název poskytovatele 
    NADĚJE, středisko Roháčova 
 

Druh poskytované služby Terénní program 

Kontaktní adresa Roháčova 2572, 397 01 Písek 
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Telefon 
736 772 321 – vedoucí střediska 
775 889 704, 773 070 589 – sociální pracovnice 

E-mail marie.bacovcinova@nadeje.cz 

Web https://www.nadeje.cz/pisek/stredisko_rohacova 

Sociální sítě https://www.facebook.com/nadejepisek/ 

Náplň činnosti 
 

- sociální poradenství  
- doprovázení na úřady a instituce (jednání v zájmu klienta služby) 
- návštěvy klientů služeb, rodin v terénu, vyhledávání osob ohrožených 
ztrátou bydlení a sociálním vyloučením  
- možnost kontaktu v kanceláři, poradenství a administrativní podpora, 
pomoc při vyhledávání informací na internetu, zpracování podkladů k 
dalším jednáním s úřady a institucemi  
- dluhové poradenství, bytová otázka, zaměstnání, rodinné vztahy, 
ochrana práv a oprávněných zájmů a vyjednávání na úřadech 

 

Název poskytovatele 
 Romodrom, o. p. s. 

 

Druh poskytované služby Sociální rehabilitace – Jihočeský kraj 

Kontaktní adresa Rokycanova 345/4 

Telefon 777 510 273 

E-mail lenkaduchacova@romodrom.cz 

Web https://romodrom.cz/ 

Náplň činnosti 
 

Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů 
sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby (lidí sociálně 
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených). V ideálním případě 
odstranění jeho příčin a důsledků, tedy celkové vymanění se ze 
sociálního vyloučení. 

 

Název poskytovatele 
 SANANIM z. ú. – Terapeutická komunita Karlov 

 

Druh poskytované služby Residenční péče v terapeutických komunitách 

Kontaktní adresa Karlov 3, 398 04 Čimelice 

Telefon 605 915 990 

E-mail karlov@sananim.cz 

Web 
http://www.sananim.cz/o-nas-1/terapeuticka-komunita-karlov-
tkk.html 

Náplň činnosti 
 

- léčba a sociální rehabilitace drogově závislých mladistvých a mladých 
dospělých (tj. 16–25 let)  
– léčba a sociální rehabilitace drogově závislých těhotných žen a 
matek s dětmi (bez omezení věku) 

 

Název poskytovatele 
THEIA – krizové centrum o.p.s. 
 

Druh poskytované služby 
Odborné sociální poradenství s akreditací pro poskytování služeb v 
oblasti oddlužení  

Kontaktní adresa Heydukova 97/12, 397 01 Písek 

Telefon +420 778 030 905 

E-mail vanickova@theia.cz  

mailto:vanickova@theia.cz
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Web www.theia.cz  

Sociální sítě https://www.facebook.com/THEIA.o.s   

Náplň činnosti 
 

Poskytujeme včasnou a snadno dosažitelnou pomoc všem, kteří se ocitli 
v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni řešit sami nebo za 
pomoci svých blízkých. Služby naší poradny jsou určeny lidem straším 
18 let.  
NEJČASTĚJŠÍ OBLASTI PORADENSTVÍ  
Zájemcům o službu nabízíme zejména poradenství související s 
otázkami v oblastech:  

• práce s rodinným rozpočtem 

• pomoc při předlužení, v otázkách exekucí  

• rodina a mezilidské vztahy, sousedské vztahy 

• majetkoprávní vztahy, pracovně právní vztahy  
 
Jsme specializovaným pracovištěm pro pomoc v oblasti řešení dluhové 
problematiky. Jsme akreditované pracoviště pro poskytování služeb v 
oblasti oddlužení. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně. 

 

 

3.3.1 POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S KRAJSKOU PŮSOBNOSTÍ PRO OSOBY 

V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI 
 

Název poskytovatele 
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 

 

Druh poskytované služby Terénní program  

Kontaktní adresa Česká 20, 370 01 České Budějovice 

Telefon 
775 133 133 – vedoucí   
777 180 188 – sociální pracovnice 

E-mail budejovicko@rozkosbezrizika.cz  

Web www.rozkosbezrizika.cz  

Sociální sítě https://www.facebook.com/RozkosbezRizikaOfficial/ 

Náplň činnosti 
 

Nabízíme sociální, zdravotní a terapeutické služby pro sexuální 
pracovnice. Sociální poradenství pro ženy pracující v sexbyznysu, dále 
pro ženy, které zvažují vstoupit do sexbyznysu.  
Dále: 

▪ pomoc v krizi 
▪ dluhové a právní poradenství 
▪ bezplatná terapie 
▪ zdravotní služby – zdarma vyšetření na pohlavně přenosné 

infekce (HIV, syfilis, kapavka, chlamydie, hepatitidy aj.) 
▪ služby pro veřejnost – testování na pohlavně přenosné infekce 

(HIV, syfilis, hepatitida C). 

 

 

 

http://www.theia.cz/
https://www.facebook.com/THEIA.o.s
mailto:budejovicko@rozkosbezrizika.cz
http://www.rozkosbezrizika.cz/
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3.3.2 DOPROVODNÉ SLUŽBY PRO OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI 
 

Název poskytovatele 
Charita Písek  
 

Druh poskytované služby Středisko pomoci: materiální a potravinová pomoc  

Kontaktní adresa Charita Písek, Soukenická 161, 397 01 Písek 

Telefon 731 161 073, 730 543 422 

E-mail strediskopomoci@pisek.charita.cz 

Web http://pisek.charita.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/pisek.charita.cz 

Náplň činnosti 
 

Středisko materiální a potravinové pomoci je jednou z doplňkových 
služeb Charity Písek a je určeno osobám v nouzi. Materiální a 
potravinová pomoc zahrnuje výdej trvanlivých i netrvanlivých potravin, 
ošacení, drogistického zboží apod. Vybavenost střediska závisí na 
množství a druhu přijatých darů od jednotlivých dárců, Potravinové 
banky Jihočeského kraje i potravinových řetězců. Materiální a 
potravinová pomoc je poskytována zdarma. V rámci činnosti Střediska 
pomoci je klientům poskytnuto i základní sociální poradentství, které je 
směřuje k možnostem řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Druh poskytované služby Terénní program Místo ve společnosti  

Kontaktní adresa Charita Písek, Soukenická 161, 397 01 Písek 

Telefon 731 161 073, 730 543 422 

E-mail mistovespolecnosti@pisek.charita.cz 

Web www.pisek.charita.cz 

Sociální sítě www.facebook.com/pisek.charita.cz 

Náplň činnosti 
 

Služba aktivně vyhledává osoby v nepříznivé sociální situaci, pracuje s 
nimi a podporuje je, s cílem minimalizovat rizika jejich způsobu života. 
Snahou terénního programu je podpořit sociální začleňování těchto 
osob, snížit důsledky sociálního vyloučení, popř. u nich alespoň zastavit 
prohlubování sociálního propadu. Pracovníci služby se snaží být pro 
klienty partnery, kteří je podporují a pomáhají jim hledat způsoby a 
cesty ke kvalitnějšímu a důstojnějšímu způsobu života. 

 

Název poskytovatele 
MESADA, z. s. 
 

Druh poskytované služby Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení II 

Kontaktní adresa nábřeží 1.máje 2518, 397 01 Písek 

Telefon 608 860 030, 608 860 426, 778 505 810 

E-mail pisek@mesada.eu 

Web www.mesada.eu 

Náplň činnosti 
 

Služba je určena lidem, kteří jsou sociálně vyloučení a potřebují se 
zorientovat na trhu práce, aby mohli nalézt vhodné zaměstnání, a 
zvýšili tak svoji šanci na začlenění do společnosti. 
Nabízíme: 
- Individuální konzultace pro ujasnění si představy o vhodném 
pracovním místě 
- Hledání pracovního místa, psaní životopisu, naučit se jednat se 
zaměstnavatelem 

http://pisek.charita.cz/
mailto:mistovespolecnosti@pisek.charita.cz
http://www.pisek.charita.cz/
http://www.facebook.com/pisek.charita.cz
mailto:pisek@mesada.eu
http://www.mesada.eu/
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- Rozšíření znalostí a dovedností potřebných pro nalezení a udržení si 
pracovního místa 
- Jednání se zaměstnavatelem, nabídka mzdového příspěvku a pracovní 
asistence 

 

Název poskytovatele 
Městské středisko sociálních služeb 
 

Druh poskytované služby Potravinová pomoc 

Kontaktní adresa Sedláčkova 450, 397 01 Písek 

Telefon 384 972 151 

E-mail vejsicka@pspisek.cz 

Web https://pspisek.cz/ 

Sociální sítě https://www.facebook.com/mssspisek/ 

Náplň činnosti 
 

Na základě uzavřeného smluvního vztahu s Potravinovou bankou 
Jihočeského kraje z.s., zajišťujeme potravinovou pomoc pro osoby  
bez přístřeší. Rozvoz potravin z Potravinové banky je uskutečňován 1x 
týdně.  
Služba je určena výhradně pro klienty v tíživé životní situaci. 

 

Název poskytovatele 
NADĚJE, středisko Roháčova 

 

Druh poskytované služby Potravinová pomoc 

Kontaktní adresa Roháčova 2572, 397 01 Písek 

Telefon 773 070 589, 778 483 255 

E-mail mailto:Zdenka.Simova@nadeje.czmonika.stachova@nadeje.cz 

Web https://www.nadeje.cz/pisek/potravinova_pomoc1 

Sociální sítě https://www.facebook.com/nadejepisek/ 

Náplň činnosti 
Distribuce trvanlivých potravin a hygienických potřeb jednotlivcům i 
rodinám s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a 
chudobou. 

 

Název poskytovatele 
NADĚJE, středisko Svatoplukova 

 

Druh poskytované služby Podporované bydlení 

Kontaktní adresa Svatoplukova 211, 397 01 Písek 

Telefon 778 483 255 

E-mail mailto:Alexandra.Kralova@nadeje.cziva.gromovska@nadeje.cz 

Web https://www.nadeje.cz/pisek/ubytovani 

Sociální sítě https://www.facebook.com/nadejepisek/ 

Náplň činnosti 
 

Služba podporované bydlení je určena převážně rodinám s dětmi či 
jednotlivcům, kteří se nacházejí v bytové nouzi. Lidé žijí často 
v nevyhovujících bytových prostorech či na ubytovnách.  Hrozí jim 
ztráta bydlení nebo jsou již bez střechy nad hlavou. Služba se snaží tyto 
lidi podpořit formou poradenství, pomocí s hledáním nového bydlení a 
také zvyšováním kompetencí, aby si stávající či nové bydlení udrželi. 

 

mailto:vejsicka@pspisek.cz
mailto:Zdenka.Simova@nadeje.cz
mailto:monika.stachova@nadeje.cz
https://www.nadeje.cz/pisek/potravinova_pomoc1
mailto:Alexandra.Kralova@nadeje.cz
mailto:iva.gromovska@nadeje.cz
https://www.nadeje.cz/pisek/ubytovani
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Název poskytovatele 
Romodrom o.p.s. 

 

Druh poskytované služby Podporované zabydlování – Housing First v Jihočeském Kraji  

Kontaktní adresa Rokycanova 345/4, 397 01 Písek 

Telefon 777 510 273 

E-mail lenkaduchacova@romodrom.cz 

Web www.romodromcz.cz 

Náplň činnosti 
 

Projekt je určen pro lidi sociálně vyloučené a sociálním vyloučením 
ohrožené. 
Podpora v oblasti bydlení, tj. vyhledání, získání a udržení. 
Po přestěhování je realizován sociální doprovod. 
Podpora při hledaní zaměstnání/rekvalifikace 
Podpora při vyřizování úředních záležitostí. 
Pomoc při zvládání hospodaření domácnosti a finanční situace. 

 

 

3.4 RODINY S DĚTMI 
 

Název poskytovatele 
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú. 
  

Druh poskytované služby Krizová pomoc 

Kontaktní adresa Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek;  

Telefon 382 211 300 

E-mail info@arkada-pisek.cz                                                                                         

Web www.arkadacentrum.cz  

Sociální sítě https://www.facebook.com/arkadapisek/ 

Náplň činnosti 
 

- poskytuje včasnou krátkodobou pomoc lidem, kteří se potýkají např. 
s konflikty v rodině (těžký rozvod, výchovné problémy, existenční 
starosti), domácím násilím, procházejí psychickou krizí apod. 
- poskytována osobám od 11 let věku 

 

Název poskytovatele 
NADĚJE, středisko Nábřeží 

 

Druh poskytované služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov 

Kontaktní adresa nábřeží 1. máje 1401, 397 01 Písek 

Telefon 
775 889 706 – vedoucí střediska 
608 729 630 – sociální pracovnice 

E-mail 
Hana.Sefrankova@nadeje.cz – vedoucí střediska 
Barbora.Havlikova@nadeje.cz – sociální pracovnice 

Web https://www.nadeje.cz/pisek/nabrezi_nzdm_ostrov 

Sociální sítě https://www.facebook.com/nadejepisek/ 

Náplň činnosti 
 

- činnost je určena pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené 
sociálním vyloučením  
- podpora vzdělanosti formou mimoškolní přípravy 
- volnočasové aktivity 
- poradenství  

mailto:lenkaduchacova@romodrom.cz
http://www.romodromcz.cz/
mailto:info@arkada-pisek.cz
http://www.arkadacentrum.cz/
https://www.nadeje.cz/pisek/nabrezi_nzdm_ostrov
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- pomoc a podpora při smysluplném využití volného času dětí a 
mládeže i mimo NZDM 

 

Název poskytovatele 
NADĚJE, středisko Svatoplukova 

 

Druh poskytované služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov – Svatoplukova 

Kontaktní adresa Svatoplukova ulice 211, 397 01 Písek 

Telefon 775 889 706 – vedoucí střediska 

E-mail Hana.Sefrankova@nadeje.cz – vedoucí střediska 

Web www.nadeje.cz/pisek/svatoplukova_nzdm_ostrov 

Sociální sítě https://www.facebook.com/nadejepisek/ 

Náplň činnosti 
 

- činnost je určena pro děti a mládež ve věku 6–26 let ohrožené 
sociálním vyloučením  
- podpora vzdělanosti formou mimoškolní přípravy 
- volnočasové aktivity 
- poradenství  
- pomoc a podpora při smysluplném využití volného času dětí a 
mládeže i mimo NZDM 

Druh poskytované služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Kontaktní adresa Svatoplukova ulice 211, 397 01 Písek 

Telefon 
736 772 321 – vedoucí střediska 
775 889 705 – sociální pracovnice 

E-mail Lucie.Nezbedovava@nadeje.cz 

Web www.nadeje.cz/pisek/stredisko_svatoplukova  

Sociální sítě https://www.facebook.com/nadejepisek/ 

Náplň činnosti 
 

- sociální poradenství pro dospělé 
- pomoc rodinám ohroženým sociálním vyloučením s řešením 
základních životních problémů  
- bydlení, zaměstnání, vzdělání, zadluženost apod. 

 

Název poskytovatele              NADĚJE, Rodinné centrum eN II 

Druh poskytované služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Kontaktní adresa Žižkova třída 381, 397 01 Písek 

Telefon 
736 772 321 – vedoucí střediska 
773 754 760 – sociální pracovnice 

E-mail Barbora.Matasova@nadeje.cz 

Web https://www.nadeje.cz/pisek/stredisko_zizkova 

Sociální sítě https://www.facebook.com/nadejepisek/ 

Náplň činnosti 
 

Posláním Rodinného centra eN je prostřednictvím sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi (zkr. SASRD) pomoci rodinám s dětmi či 
rodičům samoživitelům v náročné životní situaci jako např. ohrožení 
ztráty bydlení, zajištění řádné péče o děti, pomoc s výchovnými 
problémy dětí, zadlužením aj. Služby jsou poskytovány v rozsahu 
základních činností dle §65 Zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb., 
terénní i ambulantní formou.  

Služba SASRD si klade za cíl reagovat a předcházet vlastnímu selhání a 
propadu rodiny. SASRD řeší možnosti, jak jednotlivé nepříznivé sociální 

http://www.nadeje.cz/pisek/svatoplukova_nzdm_ostrov
mailto:Lucie.Nezbedovava@nadeje.cz
mailto:Barbora.Matasova@nadeje.cz
https://www.nadeje.cz/pisek/stredisko_zizkova
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události zvládnout či alespoň zmírnit následky nepříznivých událostí na 
jednotlivé členy rodiny, aby rodina plnila své funkce vzhledem k 
zajištění péče o děti.   

 

Název poskytovatele 
NADĚJE, středisko Roháčova 

 

Druh poskytované služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Kontaktní adresa   397 01 Písek 

Telefon 
736 772 321 – vedoucí střediska 
777 470 947 – sociální pracovnice 

E-mail monika.stachova@nadeje.cz 

Web https://www.nadeje.cz/pisek/stredisko_rohacova1 

Sociální sítě https://www.facebook.com/nadejepisek/ 

Náplň činnosti 
 

- doprovody pro rodiny s dětmi, které chtějí řešit svou situaci 
v oblasti bydlení, financí, zaměstnání nebo výchovy dětí. 

- pomáháme zvládnout každodenní záležitosti, ve kterých si 

sami nejste jisti  
Nabízíme: 
- poradenství a doprovod pro rodiny s dětmi 
- podporu při komunikaci s úřady, školskými zařízeními, lékaři atd. 
- pomoc s doučováním dětí 
- upevňování jistoty a samostatnosti v běžném životě 

 

 

3.4.1 POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S KRAJSKOU PŮSOBNOSTÍ PRO OSOBY 

V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI 
 

Název poskytovatele 
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú., České 
Budějovice 

Druh poskytované služby Krizová pomoc 

Kontaktní adresa Jiráskovo nábř. 1549/10, České Budějovice 3 

Telefon 776 763 176 

E-mail pomoc@ditevkrizi.cz 

Web www.ditevkrizi.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/ditevkrizi.cz/ 

Náplň činnosti 
 

Nejčastěji řešenými nepříznivými sociálními situacemi u uživatelů 
Krizového centra jsou: osobní krize, vztahová krize, rozvodová 
problematika, ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání, spory o děti, 
sebepoškozování dětí a mladistvých, poruchy příjmu potravy u dětí a 
mladistvých, výchovné problémy, šikana, domácí násilí, trestné činy, 
syndrom týraného dítěte, psychosomatické obtíže, syndrom 
zavrženého rodiče, a další. 

 

 

mailto:monika.stachova@nadeje.cz
https://www.nadeje.cz/pisek/stredisko_rohacova1
mailto:pomoc@ditevkrizi.cz
http://www.ditevkrizi.cz/
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3.4.2 DOPROVODNÉ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 
 

Název poskytovatele 
NADĚJE, středisko Nábřeží 
 

Druh poskytované služby Předškolní klub Margaretka 

Kontaktní adresa nábřeží 1. máje 1401, 397 01 Písek 

Telefon 775 889 706 - vedoucí střediska 

E-mail Hana.Sefrankova@nadeje.cz 

Web www.nadeje.cz/pisek/nabrezi_margaretka  

Sociální sítě https://www.facebook.com/nadejepisek/ 

Náplň činnosti 
 

- příprava pro děti 3–6 (7) let před nástupem do MŠ a ZŠ 
- volnočasové aktivity, výlety a akce pro děti a jejich rodiče 

 

Název poskytovatele 
NADĚJE, středisko Nábřeží 
 

Druh poskytované služby Doučování dětí 

Kontaktní adresa nábřeží 1. máje 1401, 397 01 Písek 

Telefon 775 889 706 - vedoucí střediska 

E-mail Hana.Sefrankova@nadeje.cz 

Web https://www.nadeje.cz/pisek/nabrezi_nzdm_ostrov  

Sociální sítě https://www.facebook.com/nadejepisek/ 

Náplň činnosti 
 

- příprava do školy, psaní domácích úkolů, tvorba prezentací a 
referátů 
- příprava na reparáty v době letních prázdnin 

 

Název poskytovatele 
NADĚJE, středisko Svatoplukova 
 

Druh poskytované služby Předškolní klub Chaloupka 

Kontaktní adresa Svatoplukova ulice 211, 397 01 Písek 

Telefon 775 889 706 - vedoucí střediska 

E-mail Hana.Sefrankova@nadeje.cz 

Web https://www.nadeje.cz/pisek/svatoplukova_chaloupka 

Sociální sítě https://www.facebook.com/nadejepisek/ 

Náplň činnosti 
 

- příprava pro děti 3–6 (7) let před nástupem do MŠ a ZŠ 
- volnočasové aktivity, výlety a akce pro děti a jejich rodiče 

 

Název poskytovatele 
NADĚJE, středisko Svatoplukova 
 

Druh poskytované služby Doučování dětí 

Kontaktní adresa Svatoplukova ulice 211, 397 01 Písek 

Telefon 775 889 706 - vedoucí střediska 

E-mail Hana.Sefrankova@nadeje.cz 

Web https://www.nadeje.cz/pisek/svatoplukova_chaloupka 

Sociální sítě https://www.facebook.com/nadejepisek/ 

Náplň činnosti 
 

- příprava do školy, psaní domácích úkolů, tvorba prezentací a 
referátů 
- příprava na reparáty v době letních prázdnin 

mailto:Hana.Sefrankova@nadeje.cz
mailto:Hana.Sefrankova@nadeje.cz
mailto:Hana.Sefrankova@nadeje.cz
mailto:Hana.Sefrankova@nadeje.cz
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Název poskytovatele 
Pedagogicko – psychologická poradna 
 

Druh poskytované služby Pedagogicko – psychologické poradenství 

Kontaktní adresa Erbenova 722, 397 01 Písek 

Telefon 382 213 387 

E-mail poradna.pisek@pppcb.cz   

Web www.pppcb.cz/pisek 

Náplň činnosti Pedagogicko – psychologické poradenství 

 

Název poskytovatele 
Probační a mediační služba ČR – středisko Písek 
 

Druh poskytované služby 
1. integrace pachatele  
2. participace poškozeného 
3. ochrana společnosti 

Kontaktní adresa Otakara Ševčíka 1943, 397 01 Písek 

Telefon 734 353 607 

E-mail nsaidova@pms.justice.cz 

Web www.pmscr.cz 

Sociální sítě 

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a 
společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností 
a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon 
alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, 
ochranu komunity a prevenci kriminality. 

 

Název poskytovatele 
        Prosperita Písek 
 

Druh poskytované služby Podpora prorodinných opatření (tábory, kluby aj.) 

Kontaktní adresa Tyršova 65/5, 397 01 Písek 

Telefon 727 954 456 

E-mail prosperitapisek@seznam.cz 

Web www.prosperitapisek.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/vzdelavanipisek/ 

Náplň činnosti 
 

Pomoc pro rodiny s malými dětmi v oblasti slaďování pracovního a 
rodinného života 

 

Název poskytovatele 
Rodinné centrum Fazole, z. s. 
 

Druh poskytované služby 
Pracovny pro děti od 0 do 3 let, dětská skupina pro děti 2-6 let, 
besedy pro rodiče 

Kontaktní adresa Sedláčkova 472, 397 01 Písek – Městský areál, vila 06 

Telefon 775 177 640 

E-mail rcfazole@gmail.com 

Web http://fazole-pisek.cz/ 

Sociální sítě https://www.facebook.com/rcfazole/ 

Náplň činnosti 
 

semináře o uvědomělém rodičovství, respektující výchově, Montessori 
pedagogice; ZŠ Fazole 

   

mailto:poradna.pisek@pppcb.cz
http://www.pppcb.cz/pisek
mailto:nsaidova@pms.justice.cz
http://www.pmscr.cz/
mailto:prosperitapisek@seznam.cz
http://www.prosperitapisek.cz/
mailto:rcfazole@gmail.com
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3.4.3 SLUŽBY S POVĚŘENÍM K VÝKONU SPOD 
 

Název poskytovatele 
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú. 
  

Druh poskytované služby Terapeutické služby pro děti v agendě SPOD 

Kontaktní adresa Husovo náměstí 2, 397 01 Písek;  

Telefon 382 211 300 

E-mail info@arkada-pisek.cz,  

Web www.arkadacentrum.cz  

Sociální sítě https://www.facebook.com/arkadapisek/ 

Náplň činnosti 

- služba poskytuje poradenství rodičům v rozvodových a rozchodových 
konfliktech, součástí práce mohou být i asistovaná setkání určená těm 
rodinám, ve kterých nedochází k pravidelnému či bezpečnému 
kontaktu dítěte s jedním z rodičů 

Druh poskytované služby Služby pro pěstounské rodiny 

Kontaktní adresa Husovo náměstí 2, 397 01 Písek 

Telefon 382 211 300 

E-mail info@arkada-pisek.cz,  

Web www.arkadacentrum.cz  

Sociální sítě https://www.facebook.com/arkadapisek/ 

Náplň činnosti 
 

- v rámci programu doprovázíme náhradní rodiny, společně řešíme 
aktuální otázky rodiny v oblasti vzájemných vztahů, prospívání ve škole, 
trávení volného času aj. s důrazem na zdravý vývoj dítěte v náhradní 
rodině 

 

Název poskytovatele 
Švagr, z. s. 
  

Druh poskytované služby Služby pro děti žijící mimo biologickou rodinu 

Kontaktní adresa Píseckého 131, 397 01 Písek 

Telefon 777 020 914 

E-mail vladka@svagr.net 

Web www.svagr.net 

Sociální sítě https://www.facebook.com/groups/svagr/ 

Náplň činnosti 
Celoroční cyklus volnočasových akcí pro děti s různými typy 
znevýhodnění z rodinného i ústavního prostředí. 

 

 

4. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 

Název poskytovatele 
Domácí Hospic Athelas – středisko Husitské diakonie 
 

Druh poskytované služby Domácí hospicová péče  

Kontaktní adresa Karla Čapka 589, Písek 397 01 

Telefon 774 858 487 

mailto:info@arkada-pisek.cz
http://www.arkadacentrum.cz/
mailto:info@arkada-pisek.cz
http://www.arkadacentrum.cz/
mailto:vladka@svagr.net
http://www.svagr.net/
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E-mail kontakt@hospic-pisek.cz 

Web https://hospic-pisek.cz/sluzby/domaci-hospicova-pece/ 

Sociální sítě https://cs-cz.facebook.com/hospicathelas/ 

Náplň činnosti 
 

Domácí (mobilní) hospicová péče je specializovaná paliativní 

péče. Hlavním posláním je poskytovat péči terminálně nemocným 

pacientům (umírajícím), kteří si přejí být a zemřít doma, ve společnosti 

svých blízkých. Hospicová péče je komplexní a snaží se uspokojit jak 

fyzické, tak i psychické, sociální a duchovní potřeby nemocného. Tím 

otevírá prostor pro důstojné doprovázení člověka na jeho poslední 

životní cestě.  

Máme k dispozici vlastní odborný multidisciplinární tým ve složení 

lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelky, psycholožka a 

kaplan (dle přání a potřeb nemocného a jeho pečujících). 

 

Název poskytovatele 
Charita Písek  
 

Druh poskytované služby Dobrovolnické centrum  

Kontaktní adresa 
Charita Písek, Dobrovolnické centrum BONUM, Soukenická 161/12, 
397 01 Písek 

Telefon 731 549 777 koordinátorka Dobrovolnického centra 

E-mail dobrovolnici@pisek.charita.cz 

Web http://pisek.charita.cz  

Sociální sítě https://www.facebook.com/pisek.charita.cz 

Náplň činnosti 
 

Dobrovolnické centrum koordinuje činnost dobrovolníků na Písecku, 

metodicky je vede a smluvně zaštiťuje. 

Dobrovolnické centrum BONUM šíří v povědomí veřejnosti nutnost 
vzájemné výpomoci, sdílení času s potřebnými, podporu druhých na 
základě vzájemného respektu a dobré vůle. Umožňuje, aby se 
dobrovolníci dostali do přijímacích organizací, kde je jejich činnost 
potřeba a je přidanou hodnotou poskytovaných služeb pro 
nejpotřebnější (společné procházky, čtení knih, vedení volnočasových 
kroužků apod.). 

 

Název poskytovatele 
Městská knihovna Písek 
 

Druh poskytované služby Informační, vzdělávací a kulturní služby 

Kontaktní adresa Alšovo nám. 85, Písek 397 01 

Telefon 392 201 815 

E-mail reditel@knih-pi.cz 

Web www.knih-pi.cz 

Sociální sítě https://www.facebook.com/knihovna.pisek/ 

Náplň činnosti 
 

Aktualizace a správa webových stránek web sociální pomoci Písecka - 
www.sopop.cz 

 

mailto:kontakt@hospic-pisek.cz
https://hospic-pisek.cz/sluzby/domaci-hospicova-pece/
https://cs-cz.facebook.com/hospicathelas/
http://pisek.charita.cz/
mailto:reditel@knih-pi.cz
http://www.knih-pi.cz/
http://www.sopop.cz/
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Název poskytovatele 
Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Písku 
 

Druh poskytované služby Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Kontaktní adresa Budovcova 207/6, 397 01 Písek 

Telefon 382 330 813, 801/802/804/806/808/814/816/817 

E-mail ivana.kahovcova@mupisek.cz  

Web www.mesto-pisek.cz  

Náplň činnosti 
 

Sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami, které se ocitly v 
obtížné životní situaci. Oddělení sociálně právní ochrany dětí zajišťuje 
terénní sociální práci, poskytuje sociálně právní poradenství dětem i 
jejich rodičům, jiným příbuzným či dalším osobám. Poskytuje kontakty 
na další služby. Zajišťuje agendu náhradní rodinné péče. Spolupracuje 
se školskými i zdravotnickými zařízeními, poskytovateli zdravotnických 
i sociálních služeb, orgány státní správy, soudy, policí a dalšími 
institucemi. Působnost na celém území ORP Písek. 

Druh poskytované služby Oddělení sociální práce a pomoci 

Kontaktní adresa Budovcova 207/6, 397 01 Písek 

Telefon 382 330 820, 819/815/803 

E-mail zuzana.staffova@mupisek.cz  

Web www.mesto-pisek.cz  

Náplň činnosti 
 

Sociální práce a sociální poradenství při řešení krizových životních 
situací, při ohrožení ztrátou bydlení či ztrátě bydlení, při potřebnosti 
sociálních služeb a neziskových a pomáhajících organizací. Oddělení 
sociální práce a pomoci zajišťuje terénní sociální práci na celém území 
ORP Písek – možnost řešení situací v přirozeném prostředí klienta. 
Přijímá žádosti a vede evidenci bytů v domech s pečovatelskou službou. 
Ustanovuje zvláštního příjemce důchodu. Zajišťuje agendu veřejného 
opatrovníka osobám, které jsou omezeny ve svéprávnosti. Pomáhá 
příslušníkům národnostních menšin a vykonává činnost terénního 
sociálního pracovníka. 

 

Název poskytovatele 
SOS Šumavsko, z. ú. 
 

Druh poskytované služby Spolupráce na komunitním plánování sociálních služeb na Písecku 

Kontaktní adresa Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice 

Telefon 730 870 048 

E-mail info@sossumavsko.cz 

Web www.sossumavsko.cz 

Sociální sítě 
https://www.facebook.com/SOS-%C5%A0umavsko-z%C3%BA-
1704554876287482/ 

Náplň činnosti 
 

Město Písek spolupracuje s organizací SOS Šumavsko, z.ú. a spolu s 

některými obcemi z ORP na udržením a mentoringu stávající sítě, ale i 

rozvojem sociálních služeb a mají zájem zajišťovat i samotnou aktualizaci 

komunitního plánu sociálních služeb 

Druh poskytované služby Podpora pečujících osob na ORP Písek 

Kontaktní adresa Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice 

Telefon 730 870 048 

E-mail info@sossumavsko.cz 

Web www.sossumavsko.cz 

mailto:ivana.kahovcova@mupisek.cz
http://www.mesto-pisek.cz/
mailto:zuzana.staffova@mupisek.cz
http://www.mesto-pisek.cz/
mailto:info@sossumavsko.cz
http://www.sossumavsko.cz/
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http://www.sossumavsko.cz/
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Sociální sítě 
https://www.facebook.com/SOS-%C5%A0umavsko-z%C3%BA-
1704554876287482/ 

Náplň činnosti 
 

Cílem aktivity je zmírnění sociální propasti pro cílovou skupinu pečujících 

osob, které jsou znevýhodněni na trhu práce. Poskytování neformální 

péče sebou přináší mnoho doprovodných problémů, které se v průběhu 

dlouhodobého pečování o osobu blízkou stává významnou zátěží.  

Cílem je podporovat neformální pečovatele prostřednictvím aktivit a 

projektů zaměřených na sdílení péče mezi formálními poskytovateli, 

neformálními pečovateli, edukační činnosti a vzdělávání neformálních 

pečovatelů, udržení jejich kompetencí v oblasti pracovněprávní, udržení 

vazby na trh práci s možností návratu na trh práce po ukončení péče, 

zvyšování informovanosti z oblasti sociální práce, kompenzačních 

pomůcek, inovativních přístupů v sociální práci či vznik a udržení práce 

podpůrných skupin. Aktivita bude reagovat na aktuální potřeby 

neformálních pečovatelů. 
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