Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb na Trhosvinensku
1) Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:
Název služby

Poskytovatel služby a adresa

Stručný popis služby

Nazaret, středisko Diakonie a misie
Církve československé husitské
Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany, tel:
380 123 602, email:
nazaretdilna@centrum.cz

Centrum denních služeb nabízí keramickou a textilní dílenskou činnost
zaměřenou na integraci zdravotně postižených osob. Pro každého účastníka je
vypracován a inovován plán osobního rozvoje. Je usilováno o kvalitu a
originalitu vyráběného zboží tak, aby se i člověk s těžkým handicapem cítil
součástí úspěšného týmu.

Domov pro seniory Horní Stropnice
Dobrá Voda 54, Horní Stropnice, 374 01
T. Sviny, tel: 380 327 130, email:
reditel@domovstropnice.cz
Domov pro seniory Chvalkov
Chvalkov 41, Čížkrajice, 374 01 T.
Sviny, tel: 380 323 137, email:
chvalkov.senior@seznam.cz

Domov pro seniory (dříve domov důchodců) je stálá pobytová péče o občany,
kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují kompletní péči a ve
zvýšené formě též ošetřovatelské úkony, které jim nemohou být zajištěny
členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou. Služba zahrnuje ubytování,
stravování, lékařskou péči, zdravotní a ošetřovatelskou péči, rehabilitaci,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí, aktivizační programy, praní a drobné opravy prádla, fakultativní
služby atd.

Nízkoprahové
zařízení pro děti a
mládež

Domeček, středisko pro volný čas a
integraci Diakonie a misie Církve
československé husitské
Branka 588, 374 01 T. Sviny (Klub
Domeček)
Husova 548, 374 01 T. Sviny (Klub
Archa),
tel: 386 322 545, email:
domecek.ts@quick.cz

Služba je postavena na práci s dětmi a mládeží ve věku od 6 do 26 let. Cílem
služby je nabídnout smysluplné využití volného času dětí a mládeže a
předcházet tak rizikovému chování (dětská kriminalita, drogová závislost,
neúcta člověka k člověku a přírodě). Cílem služby je i pomáhat lidem s
handicapem integrovat se do společnosti. Klub Domeček i Klub Archa nabízí
celou řadu akcí jako promítání filmů, workshopy apod.

Pečovatelská služba

o.s. Borůvka, Borovany, Petra z Lindy
147, 373 12 Borovany, tel: 387 981 969,
email: info@boruvka-borovany.cz
Ledax o.p.s.
Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 T.
Sviny – DPS, tel: 725 071 958, email:
jana.lunakova@ledax.cz
ARCHA Borovany, o. p. s.
Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany, tel:
777 62 09 52, info@archaborovany.cz

Pečovatelská služba je terénní službou, která je určená zejména seniorům a
zdravotně postiženým osobám přímo v jejich domácnostech (pomoc s
drobnými domácími pracemi a hygienou, doprovod k lékaři, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím nebo dovoz obědů). Součástí
nabízených služeb je základní sociální poradenství a také fakultativní
(doplňkové) činnosti (např. doprava vozidlem, pedikúra, společenské akce –
sociálně aktivizační služba apod.).

Centrum denních
služeb

Domov pro seniory

Průvodcovské a
Česká maltézská pomoc SŘMR pod
předčitatelské služby

patronátem Velkopřevorství českého,
středisko Č.B., o.p.s.
Na Sadech 2035/19, 370 01 České
Budějovice, tel: 387 312 898,
cmpcb@cmpcb.cz

Raná péče

"I MY" Společnost pro podporu lidí
s postižením - Středisko rané péče
pro jihočeský region
Dr. Edvarda Beneše 286/5, Soběslav II,
392 01 Soběslav, tel: 775 104 920,
email: rana.pece@imy-sdruzeni.cz

Smyslem služby je doprovázení dětí, mládeže a ostatních osob s postižením
do speciálních škol a zařízení (svoz vozidlem se speciální úpravou na trase T.
Sviny, Buková, Borovany, Hluboká u Borovan, Strážkovice, Č. Budějovice).
Služba dále zahrnuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí. Kromě poskytování sociální služby
„Průvodcovské a předčitatelské služby“ je poskytovatelem zajišťována rovněž
zdravotnická a humanitární pomoc a psychosociální pomoc.
Raná péče je komplex služeb určený pro pomoc rodinám dětí se zdravotním
postižením nebo s ohroženým vývojem od narození do 7 let. Jde o terénní
službu (konzultace v rodinách). Rodičům odborníci poskytují podporu,
provázejí je náročným životním obdobím, společně vytvářejí stimulační
program na rozvoj dovedností dítěte, posilují rodičovské kompetence.

Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00013, je financován z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR..

Sociálně
terapeutická dílna

Terénní programy

Bezplatná právní
poradna

Nazaret, středisko Diakonie a misie
Církve československé husitské
Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany, tel: 380
123 602, email: nazaretdilna@centrum.cz

V Sociálně terapeutické dílně je při práci s klienty usilováno o integraci těžce
handicapovaných spoluobčanů pomocí dílenské činnosti, která je napojena
na činnost Centra denních služeb. Klienti se účastní výroby zboží, které je
určeno pro následný prodej. Každý má "svůj sortiment" dle svých možností i
handicapu a je tu i možnost, že se stane pracovníkem chráněné dílny (pokud
by takový pracovní úvazek pro danou osobu nebyl nadměrnou zátěží).

Občanské sdružení Prevent – Jihočeský
streetwork
Lannova tř. 63/41, 370 01 České
Budějovice, tel: 776 195 360, email:
street@os-prevent.cz

Terénní programy představují služby usilující o snižování a omezování rizik
spojených s užíváním nealkoholových drog (výměna injekcí, distribuce
materiálu ke snižování zdravotních rizik, poradenství, testování nemocí,
drogová poradna, těhot. testy pro uživatelky drog, zprostř. další odborné
péče apod.). Služba je dostupná v Borovanech, T. Svinech a N. Hradech.

Informační centrum občanského
sektoru Český Krumlov, o.s.

Služby bezplatné právní poradny jsou určeny lidem v nepříznivé sociální
situaci (osoby pobírající sociální dávky, nezaměstnaní, lidé ve finanční tísni,
s dluhy, lidé se zdravotním postižením, lidé ve starobním důchodu, ženy na
mateřské dovolené, ženy samoživitelky, lidé v životní krizi apod.). Kontakt s
klienty zajišťuje odborný sociální pracovník, složitější případy externí právník.

Žižkovo náměstí 40, T. Sviny, tel: 774 110
124, Nám. republiky 43 N. Hrady (3. středa
v měsíci) pravni.poradenstvi@krumlov.cz

2) Další (související) služby poskytované na Trhosvinensku
3P pro rodinu (Domeček, T. Sviny) Branka 588, T Sviny, tel: 386 322 545, email: domecek.ts@quick.cz (terénní podpora, pomoc a prevence
sociálně ohroženým rodinám – návštěvy v rodinách – posilování rodičovských rolí, aktivizace).
Český červený kříž v Č. Budějovicích, Husova 20, 370 23 Č. Budějovice, tel: 387 318 520, email: ceskebudejovice@cervenykriz.eu (výuka
první pomoci, zajištění dárcovství krve, ošacovací středisko, humanitární pomoc, pátrací služba, první pomoc atd.).
Domov mládeže – SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709, 374 19 T. Sviny, tel: 386 322 659, email: souts@souts.cz (ubytování studentů, nabídka volnočasových aktivit).
Databáze dobrovolníků (Domeček T. Sviny), Branka 588, 374 01 Trhové Sviny, tel: 386 322 545, email: domecek.ts@quick.cz (databáze lidí
ochotných pomáhat - dobrovolníci mohou pomáhat v regionu i v krizových situacích - např. povodně).
Domácí hospicová péče (Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň), Chelčického 2, 379 01 Třeboň, tel: 731 435 187, email: info@kleofas.cz
(poskytování služby domácí hospicové péče – v okolí Třeboně do 30 km).
Domy s pečovatelskou službou, T. Sviny: Nábřeží Svat. Čecha 1055, tel 386 321 093, Borovany: Třeboňská 6, tel 387 981 565, N. Hrady:
Zahradní Čtvrť 341, tel 386 362 384, Jílovice: Jílovice 4, tel 386 325 203, Olešnice: Olešnice 28, tel 386 324 929 (zajištění bydlení zejména pro
seniory a zdravotně postižené – zpravidla se zajištěním poskytování terénní pečovatelské služby).
Ergoterapuetická dílna (Domeček, T. Sviny), Branka 588, 374 01 Trhové Sviny, tel: 386 322 545, email: domecek.ts@quick.cz (dopolední
integrační, řemeslná dílna pro klienty s těžkým zdravotním postižením - tělesným, mentálním, smyslovým apod.).
Chráněné dílny (Nazaret), Keramická dílna: Žižkovo nám. 1, Borovany, tel 380 123 602, Textilní dílna a obchod: Nové Město 186, T. Sviny, tel:
733 795 618 (dílna v Borovanech a dílna v T. Svinech poskytují zaměstnání lidem s handicapem).
Mateřská centra, Borovany: Podzámčí, tel 775 324 993, T. Sviny: Nábřeží Sv. Čecha 664, tel 777 966 204, N. Hrady: Husova 2, tel 386 301
324, Proseč, tel 731 598 803 (hlídání dětí a organizace volnočasových aktivit pro děti a jejich rodiče).
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola T. Sviny, Nové Město 228, 374 01 T. Sviny, tel: 386 322 726, email: skola@zspssviny.cz
(vzdělávání dětí s velmi těžkým stupněm postižení, které byly v minulosti osvobození od povinné školní docházky).
Oblastní charita N. Hrady - Klášter Božího Milosrdenství v N. Hradech, Husova 2, tel: 386 301 324, email: infoklaster.cz (volnočasové
aktivity a služby pro děti a mládež od 6 do 26 let ohroženými společensky nežádoucími jevy ad.).
Půjčovna kompenzačních pomůcek (Nazaret), Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany, tel: 380 123 602, email: nazaretdilna@centrum.cz (půjčovna
pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, seniory, lidi po úrazech nebo jejich rodinné příslušníky).
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. (Borovany a T. Sviny), Třeboňská 528, Borovany, tel 725 388 592 (aktivity pro osoby
postižené civilizačními chorobami – zejména kardiovaskulární, diabetes, respirační a nádorová onemocnění)
Sociální šatník (Domeček T. Sviny), Husova 548, T. Sviny, v 1 patře budovy SOU a SOŠ, tel: 386 322 545, email: domecek.ts@quick.cz
(zprostředkování ošacení potřebným – např. lidem v hmotné nouzi, obětem živelných pohrom, popř. uprchlíkům apod.).
Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00013, je financován z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR..

