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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

do rukou se Vám dostává aktuální Katalog poskytovatelů sociálních
a doprovodných služeb na Dačicku. První katalog sociálních služeb na
Dačicku byl zpracován již v roce 2008, další vyšel v roce 2012. V rámci
projektu „Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb ORP Dačice“
byl na začátku roku 2015 připraven tento katalog, který obsahuje aktuální informace. Věřím, že to je užitečná pomůcka, díky které se budete lépe
orientovat v sociálních a doprovodných službách. Pokud se někdo dostane vlivem nemoci, stáří či jiných nepříznivých podmínek do těžké životní
situace, potřebuje rychle informace, které tento přehled nabízí.
Katalog je členěn do několika částí. Na začátek jsme zařadili obecné
informace o sociálních službách. Za nimi jsou uvedeny telefonní kontakty,
důležité zejména pro lidi v krizových situacích. Následují podrobné informace o sociálních službách dostupných na Dačicku (ve správním území
obce s rozšířenou působností Dačice, celkem 23 obcí). Jedná se o zařízení (střediska), která mají na tomto území sídlo nebo o terénní služby
poskytované významným způsobem. Dále jsou uvedeny údaje o místních
doprovodných službách a úřadech.

Doufám, že i tento aktualizovaný katalog najde cestu ke svým uživatelům
a poslouží účelu, pro který byl vydán.

Ing. Karel Macků
předseda Mikroregionu Dačicko
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Charakteristika sociálních
služeb
dle zákona o sociálních službách

Nový zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb., který nabyl účinnosti
1. 1. 2007, přinesl zásadní změny do oblasti sociálních služeb. Změny
spočívají jak v novém pojetí samotných sociálních služeb, jejich forem,
druhů a podmínek poskytování, tak i v novém přístupu k finančnímu zajištění osob, které pomoc v nepříznivé sociální situaci potřebují.
Sociální služby představují činnost napomáhající osobám řešit nepříznivou sociální situaci, do které se dostaly z důvodu věku, nepříznivého
zdravotního stavu, důsledkem krizové sociální situace. Rozsah a forma
pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, musí působit na osoby
aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují
jejich nepříznivou sociální situaci, a musí zabraňovat jejich sociálnímu
vyloučení.
Formy poskytování sociálních služeb
Zákon o sociálních službách rozlišuje tři formy, ve kterých mohou být sociální služby poskytovány, a to služby pobytové, ambulantní nebo terénní.
Pobytovými službami se rozumějí služby spojené s ubytováním v zařízení
sociálních služeb. Ambulantními sociálními službami se rozumějí takové
druhy služeb, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb, jejich součástí však není ubytování.
Terénní sociální služby jsou poskytovány v přirozeném sociálním prostředí
osob, například v domácnostech nebo v místech, kde osoby pracují nebo
se vzdělávají.
Zařízení sociálních služeb
Sociální služby jsou poskytovány zejména v těchto zařízeních sociálních
služeb: centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy
pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem, chráněná bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro
krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně
terapeutické dílny, centra sociálně-rehabilitačních služeb, pracoviště rané
péče, intervenční centra.
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Charakteristika sociálních
služeb
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb
Obsah každého druhu sociální služby uvedeného v zákoně je vymezen
souborem základních činností. Jedná se např. o 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, poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
pomoc při prosazování práv a zájmů a další.
Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby
sociální prevence.
Sociální poradenství
Sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající
k řešení jejich nepříznivé sociální situace a je základní činností
při poskytování všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných
poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním
postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu
se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.
Služby sociální péče
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší míře zapojení do běžného života
společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné
prostředí a zacházení.
Mezi služby sociální péče patří:
– osobní asistence
– pečovatelská služba
– tísňová péče
– průvodcovské a předčitatelské služby
– podpora samostatného bydlení
– odlehčovací služby
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Charakteristika sociálních
služeb
–
–
–
–
–
–
–
–

centra denních služeb
denní stacionáře
týdenní stacionáře
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
ustavní péče

Služby sociální prevence
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob,
které jsou tímto ohroženy z důvodu krizové sociální situace, životních návyků a způsobu života vedoucího ke konfliktu se společností, které žijí
v sociálně znevýhodňujícím prostředí nebo dochází k ohrožení jejich práv
a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb
sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé
sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích
společenských jevů.
Služby sociální prevence jsou:
– raná péče
– telefonická krizová pomoc
– tlumočnické služby
– azylové domy
– domy na půl cesty
– kontaktní centra
– krizová pomoc
– intervenční centra
– nízkoprahová denní centra
– nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
– noclehárny
– služby následné péče
– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
– sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
– sociálně terapeutické dílny
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Charakteristika sociálních
služeb
–
–
–

terapeutické komunity
terénní programy
sociální rehabilitace

Úhrada nákladů za sociální služby
Sociální služby se osobám poskytují bez úhrady nákladů nebo za částečnou
nebo plnou úhradu nákladů. Mezi sociální služby poskytované bez úhrady
patří:
– sociální poradenství
– raná péče
– telefonická krizová pomoc
– tlumočnické služby
– krizová pomoc
– služby následné péče
– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
– sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením terénní programy
– sociální rehabilitace
– sociální služby v kontaktních centrech
a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
–

služby sociálně terapeutických dílen

BLIŽŠÍ INFORMACE
o sociálních službách a možnostech jejich využití Vám podají zaměstnanci
Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Dačicích:
Adresa:

Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice

Vedoucí odboru:

Věra Janáková

Telefon:

384 401 211, 384 401 213

E-mail:

socialni@dacice.cz

Fax:

384 401 236
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Důležitá telefonní čísla
s celostátní působností
Policie

158

Hasiči

150

Záchranka

155

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Městská policie Dačice

602 486 070

Telefonická pomoc dětem – Linka bezpečí

116 111

Linka vzkaz domů
Anonymní AT linka

800 111 113
235 311 791, 724 307 775
(čtvrtek 8 – 23 hod.)

Rodičovská linka

840 111 234

Linka právní pomoci – Nadace naše dítě

777 800 002
(středa 14 – 18 hod.)

Linka důvěry – Dětské krizové centrum

241 484 149, 777 715 215

Národní linka prevence AIDS

800 144 444

DONA linka – pro oběti domácího násilí

251 511 313

Linka pomoci obětem trest. činů, kriminality, domácího násilí
ROSA SOS linka pomoci obětem domácího násilí

116 006
241 432 466,
602 246 102

Pomoc obětem trestných činů (Bílý kruh bezpečí)

257 317 110

Linka SOS prevence obchodu s lidmi

222 717 171

Zlatá linka seniorů

800 200 007

Senior telefon – telefonická krizová pomoc

800 157 157

Linka pro ženy a dívky

603 210 999

Linka psychopomoci

224 214 214
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Poskytovatelé
sociálních služeb
dle zákona
108/2006 Sb.
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Občanské sdružení Rybka

Azylový dům Rybka Studená
Adresa:

Tyršova 10, 378 56 Studená

Telefon:

384 391 001, 723 981 614

E-mail:

rybka.studena@seznam.cz

Internetové stránky:

www.rybka-az.cz

Poskytovaná sociální služba:

azylové domy

Forma poskytování:

pobytová

Uživatelé:

osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi

Popis služby
Uživateli a jeho rodině se poskytují místnosti vybavené lůžky. K dispozici je
hygienické zázemí (sprchy, toalety). Je vymezen prostor, kde jsou k dispozici
společné pračky a dále i sušárna. Poskytovatel vytváří podmínky pro přípravu
stravy v místnosti, kde je k tomuto účelu potřebné zařízení a vybavení. Mimo
svůj poskytnutý prostor mohou uživatelé užívat společně s ostatními uživateli
prostory na chodbách, místnost pro aktivity, venkovní prostory.
Služba také zahrnuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí. Dále pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. Jsou podpořeny aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob, včetně uplatňování
zákonných nároku a pohledávek. Poskytuje se základní sociální poradenství.
Součástí azylového domu je školka.

12

Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s.

Centrum pro dětský sluch Tamtam,
o.p.s.
Adresa:

Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Telefon:

235 517 313

E-mail:

detskysluch@detskysluch.cz

Internetové stránky:

www.detskysluch.cz

Poskytovaná sociální služba:

raná péče, odborné sociální poradenství

Forma poskytování:

ambulantní, terénní

Uživatelé:

osoby se zdrav. postižením, osoby v krizi,
rodiny s dětmi se sluchovým postižením,
senioři

Popis služby
RANÁ PÉČE ČECHY je terénní sociální služba určená rodinám s dětmi se
sluchovým a kombinovaným postižením od narození do maximálně sedmi let
věku. Službu rané péče mohou využívat i rodiny, kde vyrůstají děti raného
věku v péči rodičů se sluchovým postižením. Raná péče je poskytována
terénní formou. Pravidelné odborné konzultace probíhají v přirozeném
prostředí dítěte – v rodině.
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ je poskytováno osobám se sluchovým
postižením, bez ohledu na věk, jejich rodinám a blízkým. Forma poskytování
poradenství je přizpůsobena individuálním potřebám osob se sluchovým
postižením. Sociální poradenství je poskytováno osobně, telefonicky, formou
e-mailu, sms, či prostřednictvím videohovorů.
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Diecézní charita Brno

Centrum U Větrníku
Adresa:

U Větrníku 17, 586 01 Jihlava

Telefon:

606 318 353, 736 523 675

E-mail:

kacko@jihlava.charita.cz

Internetové stránky:

www.kacko-ji.estranky.cz
www.jihlava.charita.cz/zavislosti/kacko/

Poskytovaná sociální služba:

kontaktní centra

Forma poskytování:

terénní

Uživatelé:

osoby ohrožené závislostí na nelegálních
nealkoholových drogách, osoby blízké

Popis služby
Služba je určena pro uživatele drog, pro experimentátory a osoby jim blízké.
Je poskytována na základě přístupu Harm reduction – minimalizace škod
způsobených užíváním drog a životním stylem s tím spojeným. Cílem tohoto
přístupu je ochrana veřejného zdraví.
Na Dačicku je služba poskytována terénní formou 1x týdně ve středu
v odpoledních hodinách. Služba zahrnuje: výměnný program injekčních setů
a distribuce potřebného HR materiálu (dezinfekční čtverce, kondomy, kapsle,
šňupátka, apod.), informační servis, kontaktní práce, sociální práce, základní
zdravotní ošetření, testování (HIV, VHC, VHB, syfilis), zprostředkování
návazných služeb, asistence (např. k lékaři, do léčby, aj.), individuální
poradenství, pobídková terapie pro těhotné uživatelky, poradenství pro osoby
blízké. Součástí služby je monitoring lokality, sběr pohozeného injekčního
materiálu a přednášky pro střední odborná učiliště a střední školy (nejedná
se o preventivní program).
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Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

Domov seniorů Budíškovice
Adresa:

Budíškovice 1, 378 91 Budíškovice

Telefon:

384 496 477, 728 728 122

E-mail:

vedouci@ddbudiskovice.cz

Internetové stránky:

www.ddbudiskovice.cz

Poskytovaná sociální služba:

domovy pro seniory

Forma poskytování:

pobytová

Uživatelé:

senioři, osoby se zdravotním postižením

Popis služby
Domov seniorů Budíškovice je pobytovým zařízením, které se nachází na
rozhraní krajů Jihočeského, Jihomoravského a kraje Vysočina. Klientům
je nabízena pobytová služba, která jim zajišťuje prožití klidného stáří
v příjemném a bezpečném prostředí.
Zařízení je v zámku ve dvou vzájemně propojených budovách, v nich jsou
jednolůžkové až šestilůžkové pokoje. Celková kapacita je 138 lůžek. Služba
zahrnuje pomoc při osobní hygieně a převlékání, roznášení stravy, pomoc
při jídle, péče o dobrou psychickou pohodu klientů, provádění jednoduchých
rehabilitačních úkonů, zajišťování doprovodu klientů a základních zdravotních úkonů. Péče je poskytována 24 hodin denně.
V domově je dostatečná nabídka volnočasových aktivit – ruční práce, kreslení, účast na kulturních a sportovních akcích, zájmové činnosti (vycházky,
návštěva knihovny, atd.). Klienti mohou využívat běžně dostupné služby
v obci – prodejna, hostinec, ordinace lékaře, pošta, obecní knihovna, kadeřník.
Kontakt s veřejností je umožněn návštěvami v zařízení (každý den v průběhu celého dne) a možností volného pohybu uživatelů po celém areálu a
okolí.
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Fokus Tábor

Fokus Tábor
Adresa:

Janderova 147, 377 01 Jindřichův Hradec

Telefon:

777 721 703

E-mail:

sos@fokustabor.cz,
matlasova@fokustabor.cz

Internetové stránky:

www.fokustabor.cz

Poskytovaná sociální služba:

sociální rehabilitace

Forma poskytování:

terénní

Uživatelé:

osoby s chronickým duševním
onemocněním

Popis služby
Komunitní tým podporuje lidi s duševním onemocněním a pomáhá jim v rozvoji
sebedůvěry, samostatnosti a hledání vhodných možností osobní realizace tak,
aby mohli žít spokojený život v běžné společnosti. Služba je založená zejména
na individuální a obvykle i dlouhodobé podpoře a provázení jejích uživatelů.
Svojí činností se snaží klienty udržet v jejich přirozeném prostředí, podporuje
samostatnost a upevňování kontaktu s rodinou i širším okolím. Primárně je
orientuje na využívání běžně dostupných možností osobní realizace a na
hledání přirozených zdrojů pomoci, pomáhá řešit krizové situace. V případě
potřeby zprostředkovává další specializované ambulantní nebo pobytové
služby, cíleně tyto služby propojuje a zajišťuje provázení uživatele touto sítí
služeb. Služba je poskytována bezplatně.
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Ledax o.p.s.

Ledax o.p.s. – Středisko Dačice
Adresa:

Bratrská 221/1, 380 01 Dačice

Telefon:

725 064 310

E-mail:

marie.cimburkova@ledax.cz

Internetové stránky:

www.ledax.cz

Poskytovaná sociální služba:

pečovatelská služba

Forma poskytování:

terénní

Uživatelé:

senioři, osoby od 19 let věku se sníženou
soběstačností, rodiny s dětmi do 4 let věku
v případě narození trojčat, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Popis služby
Posláním pečovatelské služby je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči
osobám se sníženou soběstačností, zejména seniorům, při každodenních
činnostech. Služba se snaží o zachování důstojného života uživatelů v jejich
vlastních domácnostech.
Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:
–

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.

Součástí nabízených služeb pečovatelské služby je i základní sociální poradenství.

17

Nemocnice Dačice, a.s.

Nemocnice Dačice, a.s.,
sociální lůžka
Adresa:

Antonínská 85, 380 01 Dačice

Telefon:

384 358 211

E-mail:

info@nemdac.cz

Internetové stránky:

www.nemdac.cz

Poskytovaná sociální služba:

sociální služby ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče

Forma poskytování:

pobytová

Uživatelé:

senioři, osoby se zdravotním postižením

Popis služby
Oddělení následné ošetřovatelské a rehabilitační péče disponuje osmi
sociálními lůžky. Ta jsou určena pro osoby, jejichž zdravotní stav je
stabilizovaný a nevyžaduje již ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke snížené soběstačnosti nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby.
Pobyt na sociálním lůžku je pouze dočasným řešením situace klienta, proto
je omezen na nezbytně dlouhou dobu, dokud pomoc nemůže být zajištěna
v přirozeném sociálním prostředí nebo jiném typu sociálního zařízení
s trvalým pobytem.
Pobyt není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
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Občanská poradna Jihlava

Občanská poradna Jihlava –
kontaktní místo Dačice
Adresa:

Bratrská 221/I, 380 01 Dačice (budova DPS)

Telefon:

567 330 164

E-mail:

opj@volny.cz

Internetové stránky:

www.obcanskaporadna.cz

Poskytovaná sociální služba:

odborné sociální poradenství

Forma poskytování:

ambulantní

Uživatelé:

osoby v krizi

Popis služby
Občanská poradna Jihlava poskytuje rady, informace, aktivní pomoc a asistenci lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jim taková situace
hrozí. Pomáhá jim hledat řešení, informuje je o jejich právech, povinnostech
a dostupných službách, pomáhá jim při vyjádření jejich vlastních potřeb
a hájení oprávněných zájmů a podporuje je při vlastním zvládání problémů.
Je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci. Občanská
poradna Jihlava se podílí na činnosti Asociace občanských poraden a společně s ní upozorňuje příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy
a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních
služeb ve prospěch občanů.
Konzultační hodiny: Čtvrtek 9.00 – 13.00
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Diecézní charita Brno

Osobní asistence Dačice
Adresa:

Masarykova 295/I, 380 01 Dačice

Telefon:

736 523 633

E-mail:

pavlina.bacovska@jihlava.charita.cz

Internetové stránky:

http://jihlava.charita.cz/domovinkadacice/

Poskytovaná sociální služba:

osobní asistence

Forma poskytování:

terénní

Uživatelé:

senioři, osoby se zdravotním postižením

Popis služby
Osobní asistence Dačice pomáhá lidem se zdravotním postižením a seniorům
z Dačic a okolí překonávat jejich nepříznivou sociální situaci, která je
způsobena změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem. Je poskytována v domácím prostředí, při doprovodech k lékaři, do škol. Zahrnuje
například pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím. Službu zajišťují kvalifikovaní osobní asistenti,
kteří uživatele podporují a provázejí ho v jeho přirozeném prostředí, pomáhají mu k soběstačnosti a podporují ho v zapojení se do běžného života.
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Sdružení Meta o.s.

Sdružení Meta o.s.
Adresa:

Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec

Telefon:

775 567 704, 775 567 705

E-mail:

tpmeta@centrum.cz, havlova@osmeta.cz

Internetové stránky:

www.osmeta.cz

Poskytovaná sociální služba:

terénní programy, odborné sociální
poradenství

Forma poskytování:

terénní, ambulantní

Uživatelé:

osoby ohrožené závislostmi, uživatelé drog

Popis služby
TERÉNNÍ PROGRAM Harm Reduktion (redukce škod) pro injekční uživatele
drog. Výměnný program injekčních jehel a setů, distribuce zdravotního
materiálu a kondomů klientům závislých na nealkoholových drogách v jejich
přirozeném prostředí. Základní zdravotní a sociální poradenství, terénní
sociální práce, zprostředkování dalších služeb návazné péče, testování
na infekční choroby (žloutenka typu B a C, HIV, syfilis). Součástí práce je
také monitoring rizikových lokalit spojený s bezpečnou likvidací pohozeného injekčního materiálu. Cílem služby je redukce škod způsobených životním stylem uživatelů, zdravotní a sociální pomoc, motivace ke změně
chování, ochrana veřejného zdraví v prevenci šíření krví přenosných infekčních chorob způsobených rizikovým chováním uživatelů. Prostřednictvím
služby se snižují a omezujeme rizika spojená s užíváním drog v populaci
uživatelů drog i široké veřejnosti.
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ přispívá k řešení nepříznivé sociální
situace. Poradenství pro osoby zasažené závislostí, jejich rodiny, partnery
a blízké osoby. Součástí služby je i nabídka terapie a zprostředkování léčby.
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Sdružení Podané ruce, o.s.

Terapeutická komunita
Podcestný Mlýn
Adresa:

Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice

Telefon:

384 420 172, 777 916 273

E-mail:

komunita@podaneruce.cz

Internetové stránky:

www.podaneruce.cz

Poskytovaná sociální služba:

terapeutické komunity

Forma poskytování:

pobytová

Uživatelé:

osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě smíšené
závislosti starší 18- ti let

Popis služby
Terapeutická komunita je bývalou hospodářskou usedlostí – mlýnem, leží na
břehu řeky Moravská Dyje, v malebném prostředí Českomoravské vysočiny,
mezi městy Telč a Dačice.
Služba je určena pro osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě smíšené závislosti. Klienti/ky mohou být muži a ženy starší
18 let. Kapacita zařízení je 15 míst, z nich jsou čtyři místa trvale rezervována
pro ženy. Klienty jsou převážně muži a ženy s víceletou drogovou kariérou
s intravenózním užíváním a četnými kriminálními delikty. Terapeutická
komunita nabízí pobytovou léčbu na 9-12 měsíců. Služba obsahuje tyto
základní činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
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Doprovodné
služby
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Dačický ZVONEČEK
zapsaný spolek

Dačický ZVONEČEK zapsaný spolek
Adresa:

Hradišťko 26, 380 01 Dačice

Telefon:

777 861 741, 723 748 883

E-mail:

info@dacickyzvonecek.cz

Internetové stránky:

www.dacickyzvonecek.cz

Uživatelé:

osoby se zdravotním postižením

Organizace začleňuje děti a dospělé se zdravotním postižením do všech
sfér občanské společnosti. Podporuje zřízení denního stacionáře pro mládež
a dospělé s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením v Dačicích.
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Diecézní charita Brno

Mateřské centrum, Šatník – Dačice
Adresa:

Masarykova 295/I, 380 01 Dačice
– mateřské centrum
Antonínská 15, 380 01 Dačice – šatník

Telefon:

734 161 683, 732 941 737 (šatník)

E-mail:

lenka.holcova@jihlava.charita.cz

Internetové stránky:

http://jihlava.charita.cz/domovinkadacice/

Uživatelé:

rodiče pečující o děti,
osoby nacházející se v obtížní životní situaci

Popis služeb
MATEŘSKÉ CENTRUM – Projekt Mateřské centrum Dačice je zaměřen na
prevenci sociálního vyloučení pro rodiče a děti. Smyslem mateřského centra
je především umožnit rodičům s dětmi se společně setkávat, navazovat nové
kontakty a realizovat různé aktivity s dětmi, včetně výchovně vzdělávacích
programů. Mateřské centrum nabízí kromě příjemného prostoru pro
vzájemné sdílení také strukturované programy: tvořivé činnosti rodičů s dětmi
(výtvarné akce, tvořivé hry, dramatizace rodičů s dětmi hudebně pohybový a
relaxační program, relaxace rodičů). Lze zde také prostřednictvím manuální
práce rodičů s dětmi rozvíjet vzájemné vztahy.
Pravidelné setkávání a programy každé úterý a čtvrtek od 8 do 12 hod.
ŠATNÍK – Provoz zabezpečují dobrovolnice farní charity. Do šatníku přispívají
oblečením jak místní občané, tak i ostatní dárci z okolních měst a vesnic.
Poskytnutím ošacení ze šatníku se pomáhá sociálně slabým občanům.
Provozní doba šatníku: Pondělí – Pátek od 7.30 do 12 hodin.
Každou první středu v měsíci je šatník otevřen do 17 hodin.
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Domácí zdravotní péče
Mgr. Marta Šabouková

Domácí zdravotní péče
Mgr. Marta Šabouková
Adresa:

Antonínská 85/II , 380 01 Dačice
(areál Nemocnice Dačice,
Poliklinika – budova 3)

Telefon:

384 358 206
607 820 390 pohotovostní telefon
(stálá služba)
775 224 862

E-mail:

marta@zkratkadoma.cz,
sestra@ zkratkadoma.cz

Internetové stránky:

www.zkratkadoma.cz

Uživatelé:

všechny věkové kategorie pacientů všech
zdravotních pojišťoven ČR

Popis služby
Zdravotní a ošetřovatelská péče se poskytuje v nemoci a při rekonvalescenci. Provádí se komplexní péče (kontroly stavu, kontroly krevního tlaku, odběry, měříme
glykémie, zajišťujeme podání léků, aplikaci inzulínu, injekcí a infuzí, převazy
rán, odběry, péče o stomie, cévkování mužů i žen). Poskytování ošetřovatelské
rehabilitace, při které se zlepšuje mobilita, soběstačnost a sebeobslužnost pacienta.
Zprostředkování zapůjčení kompenzačních pomůcek (polohovací postele, chodítka,
vozíky, antidekubitní podložky) a potřebného přístrojového vybavení (kyslíkový
koncentrátor, infuzní a lékové injektomaty).
Zajištění terénního hospice (paliativní a hospicová péče), pomoc vážně nemocným
v posledním stadiu choroby, kteří se rozhodli dožít doma v kruhu svých nejbližších.
I tato péče je plně hrazená ze zdravotního pojištění.
Odbornou péči zajišťuje kolektiv sester s vysokoškolským a středoškolským vzděláním
v oboru ošetřovatelství. Služba je poskytována ve vlastním sociálním prostředí pacientů
a je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na službu má nárok každý občan České
republiky v takovém rozsahu, jaký určí jeho ošetřující lékař. Domácí péče je plně hrazená
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
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Domácí zdravotní péče
Vlasta Bačáková

Domácí zdravotní péče
Vlasta Bačáková
Adresa:

Palackého nám. 3/I, 380 01 Dačice

Telefon:

602 705 614

E-mail:

dzpvlasta.bacakova@seznam.cz

Internetové stránky:

–

Forma poskytování:

terénní

Uživatelé:

všechny věkové kategorie

Popis služby
ZDRAVOTNÍ PÉČE – zajišťuje odběry krve, měření krevního tlaku, kontroly
glykémie, aplikace inzulínu injekcí, převazy ran, ošetřování kožních defektů,
bércových vředů, péče o proleženiny a jejich prevence procvičováním klienta,
nácvik chůze v chodítku, s berlemi, nácvik soběstačnosti, aktivace klienta,
polohování, dechová cvičení, infuze, péče o stomie, péče o katetry, cévkování,
výměna cévek, u žen aplikace klyzmatu, péče o umírajícího – paliativní péče.
Péče se poskytuje po domluvě s praktickým lékařem, je hrazena zdravotními
pojišťovnami.
KOMBINOVANÁ PÉČE – zdravotní péče kombinovaná s péčí nahrazující
pečovatelskou službu (výpomoc v domácnosti, kontrola pacientů, hygiena,
cvičení atd.). Část péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, část péče je hrazena
klientem.
Služba je dostupná nepřetržitě 7 dní v týdnu.

27

Klub seniorů Dačice

Klub seniorů Dačice
Adresa:

Bratrská 221/1, 380 01 Dačice

Telefon:

723 416 809

E-mail:

–

Internetové stránky:

–

Uživatelé:

senioři a osoby se zdravotním postižením

Popis služby
Přednášková činnost, volnočasové aktivity, pořádání zábavných a společenských akcí. Pravidelné schůzky 1 x za 14 dní (1. a 3. pondělí v měsíci
od 16 hod).
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Pedagogicko-psychologická
poradna

Pedagogicko-psychologická poradna
– pracoviště Dačice
Adresa:

nám. Republiky 86/V, 380 01 Dačice

Kontakty:

Mgr. Jana Kalvodová (psycholožka)
724 831 374, kalvodova@pppcb.cz
Mgr. Bc. Božena Havlová (metodik prevence)
725 438 733, havlova@pppcb.cz

Internetové stránky:

www.pppcb.cz

Uživatelé:

mládež, pedagogové, rodiče, rodiny s dětmi,
veřejnost

Popis služby:
Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje služby pedagogicko psychologického
a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při
výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku,
jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem
psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic. Odborní pracovníci splňují
kvalifikační předpoklady a trvale dbají o vysokou profesionální úroveň své práce.
Vyšetření dětí jsou realizována se souhlasem zákonných zástupců a na jejich žádost.
Mezi činnosti PPP patří např.:
–

zjišťování připravenosti dětí pro povinnou školní docházku

–

provádění psychologických a speciálně pedagogických vyšetření

–

zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků

–

poskytování poradenství žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti
nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným
zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky,

–

poskytování poradenských služeb zaměřených na vyjasňování osobních
perspektiv žáků

–

poskytování metodické podpory školám

–

zajišťování prevence sociálně patologických jevů.
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Insolvenční správkyně

Pobočka insolvenční správkyně
a advokátky v Dačicích
Adresa:

Mgr. Monika Urbanová , Tř. legionářů 10,
586 01 Jihlava

Adresa pobočky:

Bratrská 221/I, 380 01 Dačice (budova DPS)

Telefon:

724 865 878

E-mail:

ak-urbanova@seznam.cz,
is-urbanova@seznam.cz

Internetové stránky:

www.ak-urbanova.cz

Popis služby
Poskytování základního a bezplatného právního poradenství v oblasti zejména
dluhové problematiky, oddlužení (tzv. osobního bankrotu) a insolvenčního
řízení jednotlivým klientům, kteří navštíví pobočku s žádostí o právní pomoc.
Podávání informací, jaká práva anebo povinnosti vyplývají pro fyzické osoby
ze smluvních ujednání nebo z právních vztahů jako jsou půjčky, zápůjčky a
úvěry, včetně spotřebitelských smluv a rozhodčích doložek. Klient se dozví,
na která smluvní ustanovení je potřeba dát pozor při sjednávání smluv a jaké
jsou prostředky obrany proti postupu některých věřitelů.
Insolvenční správkyně vysvětluje, co je účelem insolvenčního řízení, jaký
je jeho základní smysl. Na základě sdělených skutečností (osobní příběh
klienta) posuzuje, zda insolvenční řízení v daném případě představuje účinné
řešení problémů.
Účelem pobočky není zpracování jakýchkoli písemných podání, návrhů,
žalob, právních rozborů nebo právní zastoupení v záležitostech klientů, kteří
přijdou žádat o radu – tyto služby jsou možné pouze za úplatu.
Pobočka je otevřena v pátek od 8.00 – 14.00 hod dle rozpisu, který je umístěn
v prostorách pobočky.
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RESIDENT 2000 o.p.s.
- domácí péče

RESIDENT 2000 o.p.s. - domácí péče
Adresa:

Antonínská 85/II, 380 01 Dačice

Telefon:

607 820 390, 775 224 862, 384 358 206

E-mail:

marta@zkratkadoma.cz

Internetové stránky:

-

Uživatelé:

všechny věkové kategorie osob potřebujících
komplexní domácí péči

Popis služby
Resident 2000 o.p.s. poskytuje komplexní domácí péči. Službu vykonávají
na základě zdravotního stavu a přání klienta diplomované zdravotní sestry
a pečovatelky. Jedná se o asistenční a doprovodnou péči. Cílem je zajistit
klientům možnost, aby v důsledku stáří nebo nemoci mohli i nadále zůstávat
ve svém domácím prostředí a vedli plnohodnotný život. Obsahem nabízených
služeb jsou jak zdravotní výkony, které lze v domácnosti poskytnout, tak
zajištění denních potřeb u dlouhodobě nemocných klientů. Poskytována je
i péče o umírajícího. Nově je zavedena ambulance léčby chronických ran.
Tato služba není hrazená z prostředků zdravotních pojišťoven.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek – polohovací postele, chodítka, vozíky, antidekubitní podložky a td.
Adresa skladu:

Staré Hobzí 1

Provozní doba:

každou středu od 13.00 – 16.00 hod.
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Sdružení Meta o.s.

Sdružení Meta o.s.
Adresa:

Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec

Telefon:

775 567 704, 775 567 705

E-mail:

tpmeta@centrum.cz, havlova@osmeta.cz

Internetové stránky:

www.osmeta.cz

Uživatelé:

mládež, pedagogové, rodiče, rodiny s dětmi,
veřejnost

Popis služby
SPECIFICKÁ PREVENCE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V RÁMCI
ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Všeobecná a selektivní prevence rizikového chování školní mládeže, semináře
pro pedagogy, osvěta pro rodiče, dny zdraví pro širokou veřejnost. Cílem
je předcházet rizikovému chování mládeže v oblasti závislostního chování
(adiktologie), oddálit experimentování s návykovými látkami u dospívající
mládeže, popř. vyloučit užívání návykových látek vůbec, prevence kriminality,
výchova a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu.
PODPORA RODIN
Práce v rodinách s dětmi, které se v důsledku dlouhodobé životní krize dostaly
nebo by se mohly dostat do tíživé životní situace, která ohrožuje příznivý
vývoj dítěte a jeho výchovu. Cílem je prevence umístění dětí do výchovných
zařízení a zvýšení podnětného prostředí rodiny pro rozvoj a vývoj dítěte.
Poskytované služby:
• poradenství zdravotní, sociální (rodinný rozpočet, dluhy, zaměstnání
apod.), vztahové,
• vzdělávání pro rodiče (výchova dětí, organizace času, manipulace
s miminkem, příprava stravy, režim dne dítěte a další), jednání
s institucemi
• vzdělávání pro děti (doučování dětí, podpora při plnění školních
povinností a další)
• materiální pomoc (šatník, školní pomůcky, zprostředkování „Obědy
dětem“ a další).
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Slavonická renesanční o.p.s.

Rodičovské centrum „ZDROJ“
Adresa:

Na potoku 629, 378 81 Slavonice

Telefon:

384 493 884, 734 323 455

E-mail:

rczdroj@zdrojslavonice.cz

Internetové stránky:

www.zdrojslavonice.cz

Uživatelé:

rodiče s dětmi, děti a mládež

Popis služby
KLUB VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZDROJ
Od roku 2008 nabízí SR, o.p.s. zázemí a programy pro děti a mládež – sportovní
a společenské akce, včetně pravidelné klubové činnosti (pondělí a středa od
15 - 18hod), možnost doučování pro žáky základní školy.
RODIČOVSKÉ CENTRUM ZDROJ
Od roku 2010 funguje klubovna pro rodiče, prarodiče a děti i jejich kamarády
– tvůrčí dílny, cvičení, výlety, besedy. Organizace dobročinných bazarů.
CENTRUM OBČANSKÉ POMOCI
Poskytuje rady, informace a pomoc v oblastech sociálních ekonomických
a právních, Nabízí doprovod a asistenci na jednáních,
Slavonická renesanční o.p.s. dále zajišťuje provoz obecně prospěšných
míst jako náhradní trest ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR.
Slavonická renesanční o.p.s. zajišťuje a koordinuje práci, eviduje hodiny
a podává zprávy Probační a mediační službě ČR.
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Svaz tělesně postižených v ČR,
z.s. – MO Dačice

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.
– místní organizace Dačice
Adresa:

Bratrská 221/I, 380 01 Dačice

Telefon:

722 689 768

E-mail:

–

Internetové stránky:

–

Uživatelé:

senioři a osoby se zdravotním postižením

Popis služby
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, hájí potřeby a zájmy
lidí se zdravotním postižením a seniorů.
Organizace poskytuje základní poradenství a nabízí zprostředkování odborného poradenství v osobě právníka či psychologa. Pracovníci centra
nabízejí konzultace a pomoc při výběru rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek a zařizují půjčování těchto pomůcek. Dále nabízejí rekondiční
cvičení pro kardiaky a diabetiky, zajišťují měření cukru, tlaku, cholesterolu
a věnují se přednáškové činnosti a volnočasovým aktivitám.
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Svaz tělesně postižených v ČR,
z.s. – MO Studená

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.
– místní organizace Studená
Adresa:

Palackého 267, 378 56 Studená

Telefon:

728 721 820

E-mail:

stpstud@seznam.cz

Internetové stránky:

www.studena.cz/spolky-sdruzeni/
svaz-telesne-postizenych/

Uživatelé:

senioři a osoby se zdravotním postižením

Popis služby
Organizace nabízí zprostředkování odborného poradenství, hájí potřeby a
zájmy tělesně postižených občanů, spolupracuje s centrem pro zdravotně
postižené v Jindřichově Hradci. Podporuje občany se zdravotními problémy a
pomáhá jejich zapojení do společenského života.
Aktivity: rekondiční cvičení, rehabilitační plavání, přednáškové činnosti,
setkání heligonkářů a další volnočasové aktivity.
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Úřady
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Městský úřad Dačice

Městský úřad Dačice,
Odbor sociálních věcí
Adresa:

Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice

Telefon:

384 401 213

E-mail:

socialni@dacice.cz

Internetové stránky:

www.dacice.cz

Poskytování:

dle úředních hodin

Náplň činnosti
• recepty a žádanky s modrým pruhem
• umístění do domu s pečovatelskou službou
• poskytování informací na svém úseku podle zákona č. 106/1999
• sociální poradenství
• terénní sociální práce
• kurátor pro mládež a sociální kurátor
• sociálně-právní ochrana dětí
• náhradní rodinná péče
• agenda romského poradce
• agenda protidrogového koordinátora
• agenda cizinců žijících dlouhodobě v České republice
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Úřad práce ČR

Úřad práce v Jindřichově Hradci
– detašované pracoviště Dačice
Adresa:

Antonínská 7/II, 380 01 Dačice

Telefon:

950 124 200

E-mail:

posta.jhf@jh.mpsv.cz

Internetové stránky:

portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/
dacice/kontakty

Forma poskytování:

dle úředních hodin

Uživatelé:

nezaměstnaní, příjemci dávek státní
sociální podpory, osoby se zdravotním
postižením a osoby v hmotné nouzi

Náplň činnosti
Úřad práce ČR plní úkoly oblastech:
–

zaměstnanosti

–

ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

–

státní sociální podpory

–

dávek pro osoby se zdravotním postižením

–

příspěvku na péči

–

pomoci v hmotné nouzi

–

dávek pěstounské péče

v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o
ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně
některých zákonů, zákonem o státní sociální podpoře, zákonem o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
zákonem o sociálních službách, zákonem o pomoci v hmotné nouzi a zákonem
o sociálně-právní ochraně dětí.
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Občanům z Dačicka poskytují potřebné služby i další organizace,
které mají sídlo mimo území správního obvodu ORP Dačice.

Informace o všech dostupných sociálních službách najdete v registru
poskytovatelů na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
(www.mpsv.cz).
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