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Úvod

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Vltavotýnsku 
je určen všem občanům mikroregionu pro jejich orientaci v sociálních 
službách. 

Katalog vznikl v rámci realizace projektu „Pokračování plánování sociálních 
služeb v ORP Týn nad Vltavou“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_
063/0006560, výzva 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních 
služeb na obecní úrovni.

Věříme, že dokument splní svůj hlavní účel, kterým je poskytnutí vstupních 
informací a souhrnného přehledu o nabídce služeb v sociální oblasti. 
Pro více informací o sociálních službách na Vltavotýnsku navštivte webo-
vé stránky města Týna nad Vltavou (www.tnv.cz - Sociální služby) nebo 
stránky jednotlivých poskytovatelů sociálních, souvisejících a doprovod-
ných služeb.

Koletiv MAS Vltava, z.s.
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1. Sociální služby Týn nad Vltavou a okolí

Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z.ú.

Adresa sídla: Dříteň 162, 373 51 Dříteň (kontaktní místo)
Kontakt:  Bc. Jana Vodičková (ředitelka) - 723 900 285, 
 Bc. Věra Jakimová (sociální pracovnice) - 737 190 891
e-mail: papslunecnice@seznam.cz 
web: www.appslunecnice.cz

Sociální služba: Osobní asistence
Úřední hodiny v kontaktním místě: pondělí - pátek 8:00 - 14:00 hod. 
(přesný čas schůzky je možné telefonicky dojednat)
Doba poskytování osobní asistence: denně 7:00 - 19:00 hod.
Místo poskytování služby: na území s dojezdem do 20 km od Dřítně nebo 
Týna nad Vltavou

Sociální služba osobní asistence je terénní služba, která umožňuje lidem, 
kteří se z jakéhokoli důvodu ocitají v nepříznivé sociální situaci, žít běžným 
způsobem života, jakým žijí jejich vrstevníci. Prostřednictvím poskytova-
ných sociálních služeb APP Slunečnice pomáhá klientům žít plnohodnot-
ný, aktivní a důstojný život v jejich přirozeném prostředí - svém domově, 
u své rodiny, blízkých, a aby nebyli nuceni z důvodu nesoběstačnosti 
toto prostředí opouštět. Osobní asistence vychází z individuálních potřeb 
každého uživatele a respektuje a zachovává jejich důstojnost a základní 
lidská práva a svobody. Kde přestává stačit pečovatelská služba – nastu-
puje osobní asistence.
Základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při 
zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplat-
ňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Poskytovatel doplňuje osobní asistenci doprovodnými službami, jako 
jsou např. aktivizační projekty - skupinové i individuální, setkání pro peču-
jící osoby v obcích, návštěvy v domácím prostředí s podporou pečujících 
a zavedením a nastavením nejvhodnější péče o blízkého, poradenství, 
pronájem kompenzačních pomůcek.  
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby 
s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním postižením, osoby 
s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným či 
zdravotním postižením, senioři.
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Domov sv. Anežky, o.p.s.

Adresa: Čihovice 30, Hněvkovice na levém břehu Vltavy, 375 01 Týn nad 
Vltavou
Kontakt: 
telefon: 385 731 098, 385 724 007
e-mail: anezka@anezka-tyn.cz 
web: www.anezka-tyn.cz

Sociální služba: Sociální rehabilitace
Doba poskytování: ambulantní forma: pondělí - pátek 8:00 - 15:00 hod., 
pobytová forma: pondělí - pátek 8:00 - 15:00 hod. nepřetržitě
Místo poskytování služby: Domov sv. Anežky, Čihovice 30, Týn nad 
Vltavou

Služba je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora samo-
statnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatele služby prostřednictvím 
nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život nezbytných čin-
ností, rozvojem a posilováním schopností, dovedností a návyků uživate-
le. Náplní služby v Domově sv. Anežky je dobrovolný nácvik a uskutečňo-
vání běžných společenských, vzdělávacích, funkčních, sebe obslužných, 
skupinových i individuálních činností a aktivit (podpora udržení nebo 
zlepšování základních dovedností ve čtení, psaní, počítání, všeobec-
ně vzdělávací aktivity, výtvarná, hudební a taneční dílna, pohybová 
a tělesná aktivizace a výchova, asistence při denních činnostech, včetně 
doprovodu na úřad, k lékaři apod., podpora kontaktu se společenským 
prostředím.
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním (v remi-
si), s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, s men-
tálním postižením (lehkým a středně těžkým), s tělesným postižením, se 
sluchovým postižením, se zdravotním postižením

Sociální služba: Sociálně terapeutické dílny
Doba poskytování: ambulantní forma: pondělí – pátek 8:00 - 14:00 hod.
Místo poskytování služby: Domov sv. Anežky, Čihovice 30, U svaté 
Kateřiny, Ke Hradu 109, Týn nad Vltavou

Služba podporuje vytváření, obnovu, udržování a zdokonalování pracov-
ních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, které 
umožní nebo ulehčí člověku se zdravotním postižením najít vhodné uplat-
nění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. Navazujícím stupněm 
služby je zaměstnání na chráněném pracovním místě v našich dílnách. 
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Služba je realizována v tkalcovské, truhlářské, keramické dílně. Mezi další 
činnosti patří kompletace a potisk předmětů, tvořivá dílna, údržba zele-
ně, práce na zahradě v rámci tzv. „terapeutické zahrady“, péče o hospo-
dářská zvířata, správa a úklid objektů středisek poskytovatele a prostředí 
spolupracující zemědělské farmy.
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním (v remi-
si), s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, s men-
tálním postižením (lehkým a středně těžkým), s tělesným postižením, se 
sluchovým postižením, se zdravotním postižením.

Sociální služba: Podpora samostatného bydlení
Úřední hodiny: pondělí –  čtvrtek 7:00 – 8:00 hod. a 15:00 – 18:00 hod., 
pátek 7:00 – 8:00 a 12:00 -15:00 hod. a dále podle individuálních potřeb 
uživatelů služby
Místo poskytování služby: byty uživatelů služeb

Služba je koncipována jako terénní asistence podporující uživatele služby 
v samostatném, soběstačném, důstojném a plnohodnotném způsobu 
bydlení uprostřed běžné komunity. Náplní služby je asistence při realizaci 
běžných činností souvisejících se samostatným bydlením a podpora při 
rozvoji specifických funkčních a sociálních dovedností a návyků (vaření, 
využívání volného času, úklid, kontakt s úřady atd.) a to s ohledem na 
schopnosti, omezení, ambice, přání a cíle uživatele služby.
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním (v remi-
si), s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, s men-
tálním postižením (lehkým a středně těžkým), s tělesným postižením, se 
sluchovým postižením, se zdravotním postižením.
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Domovy Klas, o.p.s.

Adresa: Temelín 15, 373 01 Temelín
Kontakt:
telefon: 774 709 112
e-mail: info@domovy-klas.cz
web: www.domovy-klas.cz

Sociální služba: Pečovatelská služba
Otevírací doba:
Středisko Temelín: pondělí - pátek 8:00 – 17:00 hod.
Středisko Chrášťany: pondělí - pátek 8:00 – 17:00 hod.

Domovy Klas, o.p.s. poskytují pečovatelskou službu klientům v obcích 
Temelín a Chrášťany a v přidružených obcích (Kaliště, Knín, Kočín, 
Lhota pod Horami, Litoradlice, Sedlec, Shon, Zvěrkovice, Koloměřice, 
Doubrava, Doubravka a Pašovice). Služba je zaměřena především na 
venkovské seniory. Je poskytována v pro ně známém prostředí tak, aby 
bylo zachováno soukromí a zvyklosti klientů a zároveň byly uspokojeny 
jejich potřeby a požadavky na poskytované služby. Služba je koncipo-
vána jako pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením a chro-
nickým onemocněním při péči o domácnost a vlastní osobu v domácím 
prostředí klienta ve venkovských lokalitách.
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením

Doprovodná služba: Mateřské centrum Beruška ve středisku 
Chrášťany
Otevírací doba: úterý 8:00 – 12:00 hod.

Mateřské centrum Beruška poskytuje služby dětem do 5 let a rodičům 
na rodičovské dovolené. Organizuje výchovně vzdělávací a hravé pro-
gramy pro děti k rozvoji jejich psychomotorických a rozumových schop-
ností a dovedností. Dále zajišťuje společenské a vzdělávací aktivity pro 
maminky na mateřské dovolené. Mateřské centrum podporuje rodinnou 
výchovu a rodičovskou roli. 
Cílová skupina: rodiče na rodičovské dovolené.

Doprovodná služba: Senior klub
Otevírací doba: 
Středisko Temelín: pondělí, pátek 9:00 – 12:00 hod.
Středisko Chrášťany: středa 9:00 – 12:00 hod.
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Senior klub aktivizuje seniory a osoby se zdravotním postižením. Jeho cílem 
je udržení a zlepšení kvality života, předcházení sociálním a zdravotním rizi-
kům. Plní funkci kulturního centra se společenskými a vzdělávacími aktivi-
tami pro seniory. 

Sociální služba: Sociální poradenství
Domovy KLAS, o.p.s. nabízí veřejnosti a svým klientům základní soci-
ální poradenství dle zákona č.108/2006 Sb. poskytované kvalifikovanou 
sociální pracovnicí (pomoc s orientací ve službách sociálního systému, 
pomoc s řešením nepříznivé životní situace, jednání s úřady).
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Farní charita Týn nad Vltavou

Adresa: Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou
Kontakt: 
telefon: 731 402 990, 385 731 553
e-mail: reditel@tyn.charita.cz
web: www.tyn.charita.cz

Sociální služba: Pečovatelská služba
Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 9:00 – 11.30  a 13:00 - 15:00 hod.
Doba poskytování: pondělí – neděle dle dohody
Kontakt: Mgr. Markéta Vlnatá – koordinátorka služby, sociální pracovnice
telefon: 733 676 684, 385 731 553 

Posláním pečovatelské služby Farní charity Týn nad Vltavou je zabezpečit 
osobám se sníženou soběstačností pomoc, aby mohly setrvat ve svém 
přirozeném prostředí. Podporuje uživatele služby v rozvíjení vlastních 
schopností, samostatnosti při sebeobsluze, péči o domácnost. Pomáhá 
uživatelům zabezpečit jejich biologické, psychické, sociální i duchovní 
potřeby tak, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se 
samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením žít důstojně a zapojit 
se do běžného života společnosti. 
Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení

Občanská poradna Farní charity Týn nad Vltavou
Sociální služba: Odborné sociální poradenství
Adresa: Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou
Úřední hodiny:  pondělí 9:00 – 11:30, 13:00 – 17:00 hod.
  úterý 9:00 – 11:00 hod.
  středa 9:00 – 11:30, 13:00 – 17:00 hod.
Kontakt: Mgr. Jitka Moravčíková, sociální pracovnice
telefon: 731 402 996
Mgr. Martina Smolíková, sociální pracovnice
telefon: 731 196 120 

Občanská poradna Farní charity Týn nad Vltavou nabízí bezplatnou, 
diskrétní a nestrannou pomoc a podporu při řešení obtížných životních 
situací člověka. Dále nabízí pomoc při orientaci uživatele v jeho prá-
vech, oprávněných zájmech a povinnostech. Občanská poradna nabí-
zí otevřené přijetí, je bezplatná a diskrétní. Občanská poradna nabízí 
poskytování informací (ústní či písemné věcně správné informace, fak-
tické údaje, např. důležitá telefonní čísla a kontakty, informace ohledně 
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nároků na sociální dávky, apod.), poskytování cílené rady na základě 
zjištěných potřeb uživatele; praktickou pomoc při vyplňování formulá-
řů, žádostí, aj.; zprostředkování jiných odborníků např. právníka, psy-
chologa, kněze, apod.
Cílová skupina: osoby v krizi

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo
Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Adresa: nám. Míru 85, 375 01 Týn nad Vltavou 
Úřední hodiny: pondělí - pátek 13:00 - 19:00 hod.
Kontakt: Bc. Jitka Dopitová, vedoucí služby, sociální pracovnice
telefon:  731 402 991
e-mail: vedouci@tyn.charita.cz

Posláním Nízkoprahového zařízení Bongo je doprovázet děti a mládež 
z Týna nad Vltavou a okolí během dospívání. NZDM Bongo usiluje o soci-
ální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které 
se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poskytuje jim podporu a odbornou 
pomoc, vytváří prostor pro předcházení a řešení konfliktních společen-
ských situací, umožňuje jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostře-
dí. Vytváří podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou 
sociální situaci a předcházet tak sociálnímu vyloučení.
Cílová skupina: děti a mládež od 10 do 26 let

Projekt: SOS Rodina
Adresa: Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou
Kontakt: Bc. Jitka Dopitová, vedoucí služby
telefon: 731 402 991
e-mail: vedouci@tyn.charita.cz
Kontakt: Bc. Jana Vasková, DiS., sociální pracovnice 
telefon: 731 402 955
e-mail: sosrodina@tyn.charita.cz  

Smyslem projektu je poskytovat rodinám s dětmi v evidenci orgánu 
SPOD, které se ocitají nebo se mohou ocitnout v ohrožení, komplexní 
pomoc v jejich přirozeném prostředí a to přímo v rodině. Cílem projektu 
je předcházet, či zmírnit ohrožení dítěte a zachovat rodinu nejlépe jako 
celek.
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Projekt: Senior ŠANCE
Adresa: Děkanská 220, 375 01 Týn nad Vltavou
Kontakt: Jiřina Krejčová, vedoucí projektu
telefon: 730 575 051
e-mail: seniorsance@tyn.charita.cz

Cílem projektu je umožnit pravidelné setkávání seniorů v centru Týna nad 
Vltavou, zůstat aktivní i v pokročilejším věku a nebýt sám. 
Klub seniorů nabízí: 
Společnost - lidé se mohou potkávat a setkávat u kávy nebo čaje, popo-
vídat si. 
Seberealizace - pravidelný program nabízí různé akce, besedy, vyrábění, 
kterých se mohou senioři zúčastnit, ale také je mohou sami připravit pro 
ostatní. 
Vzdělávání - pravidelné trénování paměti, výuka cizích jazyků a další 
vzdělávací a naučné programy. 
Pohyb - pravidelné cvičení, pétanque, společné vycházky a výlety. 
Pravidelný měsíční program naleznete na www.tyn.charita.cz .
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Ledax o.p.s.

Adresa: Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
Kontakt: bezplatná telefonní linka Ledaxu: 800 221 022 – ve všední dny 
7:30 – 15:30 hod.
telefon: 725 064 308
e-mail: nadezda.podhorcova@ledax.cz
web: www.ledax.cz 

Sociální služba: Pečovatelská služba
Adresa zařízení: Zámecké nádvoří 360, 375 01 Týn nad Vltavou
Úřední hodiny: každý den 8:00 – 14:00 hod.
Doba poskytování: pondělí – pátek 6:00 – 19:00 hod., víkend a svátek 
6.00 – 14:00 hod.

Posláním pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat 
pomoc, podporu a péči seniorům a osobám se sníženou soběstačností. 
Poskytovaná podpora umožňuje uživatelům žít nadále běžným způsobem 
života ve vlastních domácnostech ve městech i na venkově. Služba klade 
důraz na individuální přístup, lidskou důstojnost a posilování sociálního 
začleňování. Pečovatelská služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných 
úkonů, jako jsou péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy a pomoc při zajištění chodu domácnosti. Zároveň zpro-
středkovává kontakt se společenským prostředím.
Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení

Sociální služba: Osobní asistence
Adresa zařízení: Zámecké nádvoří 360, 375 01 Týn nad Vltavou
Úřední hodiny: každý den 8:00 – 14:00 hod.
Doba poskytování: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu dle dohody

Osobní asistence je určena zejména seniorům a dalším klientům se 
sníženou soběstačností, a to z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení. Služba poskytuje základní činnosti, jako jsou 
pomoc při koupání, mytí vlasů, oblékání, pomoc na lůžku, pomoc s pří-
pravou a podáváním jídla, pomoc při zajištění chodu domácnosti jako je 
úklid a nakupování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti či dopro-
vod k lékaři i na instituce. 
Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení
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Sociální služba: Terénní odlehčovací služba
Adresa zařízení: Zámecké nádvoří 360, 375 01 Týn nad Vltavou
Úřední hodiny: každý den 8:00 – 14:00 hod.

Terénní odlehčovací služba nabízí podporu osobám, které dlouhodo-
bě pečují o osobu blízkou s potřebou 24 hodinové péče. Cílem služby 
je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké 
a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí 
a intenzivnější prožívání vlastního osobního života. Jde o služby nepra-
videlné s vícehodinovým rozsahem, po dohodě i celodenním, které se 
odehrávají v domácím prostředí uživatele.
Cílová skupina: dlouhodobě pečující o osobu blízkou s potřebou 24 
hodinové péče

Sociální služba: Domácí hospicová péče
Adresa zařízení: Riegrova 51, 370 01 České Budějovice – sídlo 
společnosti
Úřední hodiny: každý den 8:00 – 14:00 hod.

Domácí hospicová péče zahrnuje komplexní péči o nevyléčitelně nemoc-
ného, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj. Domácí 
hospicovou péči poskytují registrované zdravotní sestry přímo v domá-
cím prostředí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Péči předepisuje praktický 
lékař, ošetřující lékař v nemocnici nebo o ni může požádat sám klient.
Domácí hospicová péče Ledaxu je komplexní. Vedle zdravotní poskytuje 
také sociální, psychologickou a duchovní péči. Tým tvoří zdravotní sestry, 
sociální pracovník, lékař, pečovatelky, psycholog, duchovní a dobrovol-
níci. Cílem je, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít bez boles-
ti, nezůstal v posledních chvílích svého života osamocen a byl ve svém 
domácím prostředí se svými blízkými a aby byla zachována jeho lidská 
důstojnost.
Cílová skupina: nemocní v terminálním stádiu života

Doprovodné služby: Pronájem zdravotnických pomůcek
Adresa zařízení: Riegrova 51, 370 01 České Budějovice – sídlo 
společnosti
Úřední hodiny: každý den 8:00 – 14:00 hod.

Pronájem zdravotnických pomůcek je určen pro všechny, kteří jsou kvůli 
poranění nebo nemoci nuceni používat zdravotnické nebo kompenzační 
pomůcky. Mezi pronajímané zdravotnické pomůcky patří např. elektrické 
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polohovací lůžko, různé druhy zdravotních matrací, invalidní vozík, cho-
dítko, koncentrátor kyslíku, bateriová odsávačka atd. K pronájmu pomů-
cek není potřeba doporučení lékaře ani potvrzení zdravotní pojišťovny. 
Pomůcku si každý může vyzkoušet v domácím prostředí a teprve poté 
si ji nechat předepsat lékařem. Služba může být sjednána i telefonicky 
a e-mailem.
  

Město Týn nad Vltavou

Adresa: náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
Kontakt:
telefon: 385 772 200
e-mail: posta@tnv.cz
web: www.tnv.cz

Domy s pečovatelskou službou
V Týně nad Vltavou jsou tři domy s byty zvláštního určení, tzv. „domy 
s pečovatelskou službou“: dům s byty zvláštního určení - Zámecké 
nádvoří č.p. 360 s kapacitou 28 bytů; dům s byty zvláštního určení - 
Sakařova č.p. 497 s kapacitou 29 bytů a dům s byty zvláštního určení 
- Na Výsluní 428 s kapacitou 23 bytů. Tyto byty jsou kvalitativně vyšší 
formou jedné ze služeb sociální pomoci města, která je poskytována 
zejména seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronic-
kého onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Cílem přidělení tohoto bytu je zajištění bydle-
ní a poskytování sociálních služeb dle individuálních potřeb osob, které 
mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvo-
du pokročilého věku tak, aby došlo k prodloužení jejich soběstačnosti 
a nezávislosti. Budovy jsou v majetku města a spravuje je Vltavotýnská 
realitní společnost s r.o. Sociální služby pro seniory a zdravotně postižené 
v těchto bytech zajišťuje společnost Ledax o.p.s., Farní charita Týn nad 
Vltavou a Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z.ú. 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytů eviduje odbor sociálních věcí 
MěÚ v Týně nad Vltavou, posouzena je Odbornou skupinou a o uzavření 
nájemní smlouvy rozhoduje Rada města Týna nad Vltavou.
Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení
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Městys Dolní Bukovsko

Adresa: nám. Jiráskovo 67, 373 65, Dolní Bukovsko
Kontakt:
telefon: 385 726 101
e-mail: starosta@dolnibukovsko.cz, podatelna@dolnibukovsko.cz
web: www.dolnibukovsko.cz

Městys Dolní Bukovsko zajišťuje pro seniory rozvoz obědů z místní škol-
ní jídelny. Městys disponuje 22 byty pro příjmově vymezené občany. 
V Dolním Bukovsku funguje také Klub seniorů.
Cílová skupina: senioři

Obec Temelín

Adresa: Temelín 1, 373 01 Temelín
Kontakt:
telefon: +420 385 734 203,
e-mail: dps@obectemelin.cz,
web: www.obectemelin.cz/dum-s-pecovatelskou-sluzbou

Dům s pečovatelskou službou
V domě se nachází celkem 35 bytů. Pět bytů je dvoupokojových, 
pro manželské dvojice a 30 bytů je určeno pro jednotlivce. Služby neregis-
trované podle zákona o soc. službách poskytuje tříčlenný personál včetně 
zdravotní sestry. Je zde zajištěna donáška obědů. Obědy jsou zajištěny 
dovozem ze školní jídelny v pracovní dny. V budově ordinuje dvakrát týdně 
praktický lékař. Je zde zřízeno kadeřnictví. V objektu funguje domácí ošet-
řovatelská péče v pracovní dny.
Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení do II. stupně závislosti.

PREVENT 99 z.ú. – Jihočeský streetwork Prevent

Adresa: Nová 2026/14, Č. Budějovice 370 01
Kontakt: 
telefon: vedoucí zařízení - 602 570 366, terénní pracovníci - 775 627 512
e-mail: js@prevent99.cz
web: http://js.prevent99.cz

Sociální služba: Terénní program
Časová dostupnost: středa 14.00-16.00
Místo poskytování služby: Týn nad Vltavou a okolí
Forma služby: terénní 
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Jedná se o terénní sociální práci, která je určená uživatelům jakýchkoli 
návykových či psychotropních látek, ať už je berou injekčně, šňupají nebo 
kouří a také ženám poskytujícím placené sexuální služby. Poskytované 
služby: výměna injekčního materiálu a distribuce materiálu ke snižování 
zdravotních rizik, poradenství a zprostředkování testování na žloutenku B, 
C, HIV a syfilis, zprostředkování detoxu a léčby závislostí, sociální práce 
a asistence – poradenství a asistence při jednání z úřady, hledání práce, 
ubytování atd. Jednotlivé programy jsou provázané a poskytují služ-
by nejen uživatelům drog, ale také jejich sociálnímu okolí. Organizace 
PREVENT 99 dále zajišťuje ambulantní služby Kontaktní centrum a Adik-
tologická poradna v Č. Budějovicích.
Cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách
Věkové vymezení: osoby od 15 let věku 

RYBKA, o.p.s.

Adresa: Tyršova 493, 375 01 Týn nad Vltavou
Kontakt: Eva Dvořáková, ředitelka Rybka, o.p.s.
telefon.: 723 981 614
e-mail: dvorakova-eva@volny.cz, az.rybka@iol.cz
web: www.rybka-az.cz

Azylový dům „Rybka“ STUDENÁ
Tyršova 10, 378 56 Studená
telefon: 384 391 001

Azylový dům „Rybka“ HUSINEC
Komenského 73, 384 21 Husinec
telefon: 388 331 274

Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, rodiny s dítě-
tem/dětmi, etnické menšiny



20

2. Další organizace a doprovodné služby

Obec Baráčníků Týn nad Vltavou

Adresa: Baráčnická rychta, Pod Tratí 578, Malá Strana, 
375 01 Týn nad Vltavou
Kontakt:
telefon: 775 056 405, 725 714 196
e-mail: jaroslavafialova@centrum.cz

Volnočasové aktivity pro občany
Sdružená obec baráčníků nabízí volnočasové aktivity a spolupráci pro 
všechny věkové skupiny (mládež, občany středního věku i aktivní seni-
ory) zajímající se o národopis, kroje, lidové tance a udržování staročes-
kých zvyků. Spolupracuje s ostatními spolky ve městě, s městem Týn 
nad Vltavou, školami a školkami. Účastní se lidových slavností v okolních 
obcích a městech. Dále nabízí pronájem místností v baráčnické rychtě 
k různým spolkovým a rodinným oslavám.
Cílová skupina: všechny věkové skupiny
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3. Vybrané sociální služby 
s působností na Vltavotýnsku 

Raná péče

APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Adresa poskytovatele: Jírovcova 1339/43, 370 00 České Budějovice
Adresa pobočky: Farského 887/17, 390 02 Tábor
telefon: 608 666 167, 608 666 168
e-mail: info@aplajc.cz 
web: www.aplajc.cz

Sociální služba: Raná péče pro děti s poruchami autistického centra
Formy poskytovaných sociálních služeb: terénní, ambulantní
Cílová skupina: rodiny s dítětem/ dětmi s poruchami autistického 
spektra
Věková kategorie: děti předškolního věku do 7 let

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice

Adresa: Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice
telefon: 385 520 088 
e-mail: budejovice@ranapece.cz 
web: http://www.ranapece.cz

Sociální služba: Raná péče 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní, popř. doplněna ambulantní 
formou
Cílová skupina: rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, 
rodiny dětí s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku 
nepříznivého zdravotního stavu
Věková kategorie: 0 - 7 let věku dítěte

I MY, o.p.s. 

Adresa: tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, 392 01 Soběslav 
telefon 775 104 920 
e-mail: rana.pece@IMYpomahame.cz 
web: www.IMYpomahame.cz
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Sociální služba: Raná péče 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní 
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentál-
ním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním 
postižením, rodiny s dítětem/dětmi 
Věková kategorie: děti od narození do 7 let věku

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

Adresa: Helsinská 2731, 390 05 Tábor
telefon: 381 212 872 
e-mail: info@kanka.info 
web: www.kanka.info

Sociální služba: Raná péče 
Formy poskytování sociální služby: ambulantní, terénní
Cílová skupina: děti s mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombino-
vaným postižením a jejich rodiny a pečující osoby
Věková kategorie: od narození do 7 let věku dítěte

Poradenství, krizová pomoc, tísňová péče

Anděl Strážný, z.ú.

Adresa: Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2
Kontakt: Gabriela Nováková, sociální pracovnice
telefon: 773 745 667, 487 883 136
e-mail: poptavka@andelstrazny.eu
web: www.andelstrazny.eu

Sociální služba: Tísňová péče
Forma poskytované sociální služby: terénní
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě 
nemocní
Věková kategorie: starší 15 let
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Bílý kruh bezpečí, z.s.

Adresa: Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
Kontakt: Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., České Budějovice 
telefon: 734 479 644 
e-mail: bkb.cbudejovice@bkb.cz 
web: www.bkb.cz

Sociální služba: Odborné sociální poradenství
Nonstop rady a informace na bezplatné lince telefonické krizové pomoci 
Bílého kruhu bezpečí, tel. číslo: 116 006.
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní 
Cílová skupina: oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, oběti trest-
né činnosti 
Věková kategorie: bez omezení věku 

Diecézní charita České Budějovice

Adresa: Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice 
telefon: 386 357 376, 386 351 125, 386 323 016
e-mail: eva@charitacb.cz, cizinci@charitacb.cz, intervencnicentrum@chari-
tacb.cz
web: www.charitacb.cz

Poskytované služby: Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi
Adresa: Ant. Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice
Adresa: Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice
telefon: 731 402 833, 387 203 315
e-mail: eva@dchcb.charita.cz
web: www.dchcb.cz

Sociální služba: Odborné sociální poradenství
Forma poskytování sociálních služeb: ambulantní
Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby s chro-
nickým duševním onemocněním, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách
Věková kategorie: od 16 let věku

Poskytované služby: Poradna pro cizince a migranty 
Adresa: Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice
telefon: 386 351 125, 734 435 344
fax: 386360284
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e-mail: cizinci@dchcb.charita.cz
web: www.charitacb.cz, www.dchcb.cz

Sociální služba: Odborné sociální poradenství
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Cílová skupina: imigranti a azylanti
Věková kategorie: od 15 let věku 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Adresa: Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice 
telefon: 386 323 016, 603 281 300
fax: 386323016
e-mail: ic@dchcb.charita.cz
web: http://www.dchcb.cz

Sociální služba: Intervenční centrum
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím v souvislosti s vyká-
záním násilné osoby ze společného obydlí v rámci celého Jihočeského 
kraje, osoby ohrožené domácím násilím bez vykázání násilné osoby ze 
společné domácnosti v rámci celého Jihočeského kraje, lidem z okolí 
ohrožené osoby, které se chtějí poradit o možnostech řešení situace
Věková kategorie: od 16 let věku

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

Adresa: Jiráskovo nábř. 1549/10, 370 04 České Budějovice
telefon: 776763176 
e-mail: pomoc@ditevkrizi.cz 
web: http://www.ditevkrizi.cz

Sociální služba: Krizová pomoc
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní 
Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené spole-
čensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, 
osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie: bez omezení věku
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Sociální služby pro osoby zdravotně 
znevýhodněné

APLA Jižní Čechy, z. ú.

Adresa zařízení: Jírovcova 1339/43, 370 00 České Budějovice
Adresa zařízení: Farského 887/17, 390 02 Tábor
telefon: 608 666 167, 777 881 824
e-mail: info@aplajc.cz 
web: www.aplajc.cz 

Sociální služba: Sociálně aktivizační služby pro osoby s poruchami 
autistického spektra
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravot-
ním postižením, rodiny s dítětem/dětmi 
Věková kategorie: od 7 let věku dítěte

Česká maltézská pomoc Suverénního řádu Maltézských 
rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko 
České Budějovice o.p.s

Adresa: Na Sadech 2035/19, 370 01 České Budějovice
telefon: 602469466
telefon: 387312898
fax: 387312898
e-mail: cmpcb@cmpcb.cz
web:www.cmpcb.cz

Sociální služba: Průvodcovské a předčitatelské služby
Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kom-
binovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s těles-
ným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním 
postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři
Věková kategorie: bez omezení věku 



26

FOKUS České Budějovice, z. ú.

Adresa: Novohradská 1058/71, 370 08 České Budějovice
telefon: 383 136 220
e-mail: fokus@fokus-cb.cz
web: www.fokus-cb.cz
facebook: https://www.facebook.com/fokus.budejovice/
skype: fokuscb

Komunitní tým - FOKUS České Budějovice, z. ú
Adresa: Novohradská 1058/71, 370 08 České Budějovice
telefon: 777 798 323 vedoucí týmu
e-mail: kot@fokus-cb.cz
Sociální služba: Sociální rehabilitace
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Místo poskytování služeb: Týn nad Vltavou, Trhové Sviny, Kaplice
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková kategorie: služba je poskytována lidem s duševním onemocně-
ním od 16 let.

BYDLENÍ K-Pax
Adresa zařízení: Branišovská 15/4, 370 05 České Budějovice
Adresa zařízení: Žerotínova 19/9, 370 04 České Budějovice
telefon: 774 496 930 vedoucí služby
e-mail: chb@fokus-cb.cz
Sociální služba: Chráněné bydlení
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková kategorie: od 18 let věku

Sociálně terapeutická dílna
Sociální služba: Sociálně terapeutické dílny
Adresa: Novohradská 1058/71, 370 08 České Budějovice
telefon: 777 798 324 vedoucí služby
e-mail: std@fokus-cb.cz
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní 
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková kategorie: lidé s duševním onemocněním od 18 let
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.

Poradenské centrum Tábor, p. s.
Adresa: Kvapilova 2289, 390 03 Tábor (v Týně nad Vltavou budova fary 
- Děkanská 220, 1x za 2 měsíce)
telefon/fax: 381 231 122, mobil: 723 726 734
e mail: snn_pc.ta@centrum.cz, entlicherova@centrum.cz
web: snntabor.estranky.cz, snncr.cz

Sociální služba: Odborné sociální poradenství
Forma poskytování: ambulantní a terénní
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením, převážně nedoslýcha-
ví lidé

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.

Adresa zařízení: Roudenská 485/18, 370 01 České Budějovice
Adresa zařízení: Komenského 71/15, 370 01 České Budějovice
telefon: 386460663, 386460662, 386460661, 386460660
fax: 386460660
e-mail: info@tyflokabinet-cb.cz
web: www.tyflokabinet-cb.cz

Sociální služby: Průvodcovské a předčitatelské služby, sociální reha-
bilitace, odborné sociální poradenství
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Cílová skupina: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombino-
vaným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým 
postižením, senioři
Věková kategorie: mladší děti (7 –10 let), starší děti (11 – 15 let), dorost (16 
– 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři 
(65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 
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Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko České 
Budějovice

Adresa: Zachariášova 686/6, 370 04 České Budějovice
telefon: 387 331 598
e-mail: c.budejovice@tyfloservis.cz
web: www.tyfloservis.cz

Sociální služba: Sociální rehabilitace
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým 
postižením
Věková kategorie: od 15 let
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Hospicová zařízení

Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie

Adresa: Budějovická 204/13, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
telefon: 774858487
e-mail: kontakt@hospic-pisek.cz
web: www.hospic-pisek.cz

Sociální služba: Odborné sociální poradenství
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Cílová skupina: osoby v krizi
Věková kategorie: od 18 let věku

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

Poradna - Hospic sv. Jana N. Neumanna
Adresa: Dobrovodská 105/32, České Budějovice 5, 370 06 České 
Budějovice 6
telefon: 731 648 328
e-mail: info@poradnacb.cz
web: www.poradnacb.cz
Adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
telefon: 731 604 432, 388 310 231
fax: 388 311 727
e-mail: vzdelavani@hospicpt.cz
web: www.hospicpt.cz

Sociální služba: Odborné sociální poradenství 
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným 
zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, 
senioři
Věková kategorie: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší 
senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

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

Zařízení poskytovatele: 
Adresa zařízení: Domácí hospic sv. Veroniky, Dobrovodská 105/32, 370 
06 České Budějovice
telefon: 731 648 328, 737 888 964
e-mail: vedouci@hospicveronika.cz
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e-mail: socialni@hospicveronika.cz
e-mail: info@hospicveronika.cz
web: www.hospicveronika.cz

Sociální služba: Odlehčovací služby
Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným 
zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, 
senioři
Věková kategorie: bez omezení věku 

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Adresa zařízení: Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň 
Adresa zařízení: Husova156, 377 01 Jindřichův Hradec
telefon: 739341087
e-mail: socialni.sluzby@kleofas.cz
web: www.kleofas.cz

Sociální služby: Odborné sociální poradenství, odlehčovací služby
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři
Věková kategorie: odborné sociální poradenství - od 18 ti let věku, odleh-
čovací služby - mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší 
senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
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Azylové domy 

Jihočeská RŮŽE z. s.

Adresa zařízení: Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci, Kostelec 17, 
373 41 Hluboká nad Vltavou
telefon: 385725063
fax: 385725063
e-mail: osjihoceskaruze@centrum.cz
web: www.jihoceskaruze.cz

Sociální služba: Azylové domy
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina: oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby bez 
přístřeší osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 
jsou tímto způsobem života ohroženy
Věková kategorie: bez omezení věku

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, 
příspěvková organizace

Adresa zařízení: Azylový dům Filia, Nerudova 809/7, 370 04 České 
Budějovice
telefon: 602 719 536
telefon: 387427168
e-mail: ADN.CB@seznam.cz
web: http://www.jazcb.cz

Sociální služba: Azylové domy
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, 
rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie: děti předškolního věku (1 - 6 let), mladší děti (7 –10 
let), starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), 
dospělí (27 – 64 let), děti kojeneckého věku (do 1 roku)
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Městská charita České Budějovice

Adresa zařízení:
Dům svatého Pavla, Riegrova 1901/32, České Budějovice 3, 370 01 
České Budějovice 1
telefon: 776655305
fax: 387315388
e-mail: vedouci.ad@cbudejovice.charita.cz
web: http://www.mchcb.cz

Sociální služba: Azylové domy
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, osoby v krizi
Věková kategorie: muži od 18 let

Domovy pro seniory

Centrum sociální pomoci Vodňany

Adresa: Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany 
telefon: 383 382 625
e-mail:daniela.davidova@cspvodnany.cz
web: www.cspvodnany.cz

Sociální služba: Domovy pro seniory
Forma poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina: senioři
Věková kategorie: od 55 let věku 

Domov důchodců Dobrá Voda

Adresa: Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic
telefon: 387721111
fax: 387200318
e-mail: reditel@domov-dobravoda.cz
web: www.domov-dobravoda.cz

Sociální služba: Domovy pro seniory
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři 
Věková kategorie: od 60 let věku 
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Domov důchodců “U Zlatého kohouta”

Adresa: Zborovská 857, 373 41 Hluboká nad Vltavou
telefon: 387966160
fax: 387966160
e-mail: domov.duchodcu@hluboka.cz
web: www.hluboka.cz

Sociální služba: Domovy pro seniory
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina: senioři
Věková kategorie: od 60 let věku 

Sociální služba: Odlehčovací služby 
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři
Věková kategorie: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší 
senioři (nad 80 let) 

Domov pro seniory Bechyně

Adresa: Na Libuši 999, 391 65 Bechyně
telefon:381211024
fax: 381211024
e-mail: info@ddbechyne.cz
web: www.ddbechyne.cz

Sociální služba: Domovy pro seniory
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina: senioři
Věková kategorie: od 60 let věku
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TEP, centrum sociálních služeb Veselí nad Lužnicí

Adresa: K Zastávce 647, 391 81 Veselí nad Lužnicí
telefon: 381 209 200
e-mail: vavricek@tep-veseli.cz
web: www.tep-veseli.cz

Sociální služba: Domovy pro seniory
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdra-
votním postižením, osoby s tělesným postižením, senioři
Věková kategorie: od 50 let
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4. Další důležité kontakty

Městský úřad Týn nad Vltavou, 
odbor sociálních věcí

náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
úřední hodiny: pondělí, středa  8:00 -17:00 hod.

Bc. Edita Cíchová - vedoucí odboru, žádosti o umístění do domu s pečo-
vatelskou službou, sociální kurátor, romský a protidrogový poradce
kancelář č. 313
telefon: 385 772 296
e-mail: edita.cichova@tnv.cz

Bc. Lenka Nováková - kurátor pro děti a mládež
kancelář č. 314
telefon: 385 772 291
e-mail: lenka.novakova@tnv.cz

Bc. Helena Psohlavcová, DiS. - sociálně právní ochrana dětí
kancelář č. 312
telefon: 385 772 241
e-mail: helena.psohlavcova@tnv.cz

Bc. Michaela Černá, DiS. - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodin-
ná péče
kancelář č. 312
telefon: 385 772 295
e-mail: michaela.cerna@tnv.cz

Mgr. Jaroslava Veselá – sociálně právní ochrana dětí
kancelář č. 311
telefon 385 772 297
e-mail: jaroslava.vesela@tnv.cz

Mgr. Anežka Hladečková - sociální pracovnice obce, opatrovnictví
kancelář č. 313
telefon: 385 772 229
e-mail: anezka.hladeckova@tnv.cz
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Úřad práce, 
kontaktní pracoviště Týn nad Vltavou

Nádražní 235, 375 01  Týn nad Vltavou
úřední hodiny: pondělí, středa  8:00-12:00 a 13:00-17:00 hod., úterý, čtvr-
tek 8:00-11:00 hod.

Zprostředkování zaměstnání
telefon: 950 109 231, 232

Státní sociální podpora 
telefon: 950 109 256, 257

Hmotná nouze 
telefon: 950 109 249,825

Příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením
telefon.: 950 109 823, 573

Vedoucí kontaktního pracoviště
telefon: 950 109 824

Krizové linky

Policie 158
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Tísňová volání 112
Městská policie 800 152 252

Linka bezpečí 116 111 – nonstop, zdarma 
web: www.linkabezpeci.cz, e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti 
a mladistvé (do 18 let, studenti do 26 let). 

Linka vzkaz domů – 800 111 113, 724 727 777 
Telefonická linka pro děti a mladistvé do 18 let, kteří jsou na útěku nebo 
jsou vyhozeni z domova.
V provozu od 8.00 do 22.00 hodin, dostupná z celé České republiky zdar-
ma z pevné linky nebo za peníze z mobilního telefonu každý den. 
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Rodičovská linka  - 606 021 021
Rodičovská linka je v provozu každý všední den: pondělí – čtvrtek 13:00 
-19:00 hod., pátek 9:00 – 15:00 hod. E-mail: pomoc@rodlinka.cz 
Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poraden-
ství rodičům a ostatním členům rodiny. Nabízí jim pomoc v krizové situ-
aci, která se týká jejich dětí. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro 
pedagogy mateřských, základních a středních škol. 

Linka důvěry České Budějovice - 387 313 030 – nonstop
Nabídka pomoci dětem, mládeži i dospělým

DONA linka - 251 511 313 – nonstop 
Specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro osoby 
ohrožené domácím násilím.

Linka seniorů – 800 200 007
e-mail: linkasenioru@elpida.cz 
Linka seniorů je bezplatná a anonymní telefonická služba pro seniory 
a osoby v krizi a osoby o seniory pečující, dostupná každý všední den 
od 8:00 do 20:00 hod. 

Senior telefon - 800 157 157 – nonstop, zdarma 
web: www.zivot90.cz, e-mail: seniortelefon@zivot90.cz
Nepřetržitá, bezplatná telefonická krizová pomoc seniorům za účelem 
poskytnutí podpory a pomoci k zvládnutí krizové situace vlastními silami 
a dosažení předkrizové úrovně. 

Fond ohrožených dětí - 224 236 655
Pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak 
sociálně ohroženým dětem.

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji - 776 763 176
Psychologické, sociálně právní, speciálně pedagogické poradenství pro 
děti i rodinu; v pondělí – úterý 8:00 – 16:00 hod., středa 8:00 – 18:00 hod., 
čtvrtek - pátek 8:00 – 14:00 hod. 

Linka C - 800 331 122
Anonymní a bezplatná linka je v provozu každý všední den 8:00 – 16:00 
hod. Po vytočení telefonního čísla je volající přepojen na odborného léka-
ře, specialistu zabývajícího se problematikou virové hepatitidy C (žlouten-
ka typu C).
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Linka pro odvykání kouření - 800 350 000
Odborní konzultanti jsou k dispozici každý pracovní den 14:00 – 18:00 
hod. Volání je z celé České republiky za místní hovorné.

Linka psychopomoci - 224 214 214
Krizová telefonní služba, která pomáhá lidem s duševními problémy, 
jejich blízkým i pracovníkům v sociálních službách, zorientovat se v těžké 
a často nepřehledné situaci psychické krize. Jde o anonymní, nízkopra-
hovou službu snadno dostupnou i lidem, kteří by se těžko odhodlávali 
k návštěvě odborníka.

Nádorová telefonní linka Ligy proti rakovině - 224 920 935
Onkologická poradenská linka je v provozu každý pracovní den od 9:00 
– 16:00 hod.
Zkušení odborníci odpovídají na jakékoli otázky týkající se nádorových 
nemocí a předcházení jim. Je možné domluvit si osobní konzultace.

Národní linka prevence AIDS - 800 144 444
Bezplatná telefonní linka je v provozu pondělí - čtvrtek 9:00 – 18:00 hod., 
pátek 9:00 – 16:00 hod.

Webové stránky

Registr poskytovatelů sociálních služeb - http://iregistr.mpsv.cz
Sociální portál Jihočeského kraje - https://socialniportal.kraj-jihoces-
ky.cz
Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji - https://socialnipor-
tal.kraj-jihocesky.cz//?katalog-socialnich-sluzeb





MAS Vltava, z. s., 2020
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Projekt: Pokračování plánování sociálních služeb 
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