Komunitní plánování sociálních služeb – věc veřejná
Co je to komunitní plánování? Je to metoda, která umožňuje plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním potřebám občanů,
ale i místním specifikům. Je založeno na vzájemné komunikaci všech účastníků, tzn. „uživatelů“ – to je člověk v nepříznivé sociální
situaci, kterému jsou služby určeny, „poskytovatelů“ – může být fyzická osoba, nestátní organizace, organizace zřízená obcí, krajem,
státem a „zadavatelů“ – ten, kdo je za zajištění sociálních služeb odpovědný, tj. obec nebo kraj.
Komunitní plánování sociálních služeb probíhá intenzivně na Prachaticku již od roku 2007. V letošním a příštím roce připravuje SOS
Šumavsko, z.ú. ve spolupráci s Městem Prachatice v této oblasti několik dalších aktivit, ke kterým patří tvorba Akčního plánu rozvoje
sociálních služeb na Prachaticku pro rok 2018, monitoring plnění aktivit akčního plánu z roku 2017, exkurze za příklady dobré
praxe, realizace výstavy velkoformátových fotografií v budově Měú za účelem informování široké veřejnosti o síti a dostupnosti sociálních služeb a služeb doprovodných, tvorba spotu Sociální služby na Prachaticku, vzdělávací akce pro poskytovatele sociálních služeb/uživatele/veřejnost.
Do procesu komunitního plánování jste zváni, zapojit se můžete prostřednictvím účasti v pracovních skupinách a dalších aktivitách.
Informace sledujte na www.prachatice.eu, www.sossumavsko.cz.
Tyto aktivity jsou financovány v rámci zakázky Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni a projektu „Plánování
sociálních služeb v Jihočeském kraji II.
V rámci společné práce Města Prachatice a SOS Šumavsko, z. ú. zveřejňujeme pro potřeby občanů

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA PRACHATICKU.
SOCIÁLNÍ SLUŽBA
1) AZYLOVÉ DOMY
• Dům sv. Petra pro muže (Záblatí 38, 384 33 Záblatí u Prachatic), pobytová služba pro osoby bez přístřeší, osoby v krizi, etnické
menšiny ve věku od 18–64 let – poskytovatel Farní charita Prachatice, 388 310 979
azyl.zablati@charitaprachatice.cz, www.prachatice.charita.cz
• Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (Slunečná 1135, Prachatice II, 383 01 Prachatice), pobytová služba pro
oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby bez přístřeší, osoby v krizi ve věku od narození do 64 let věku – poskytovatel
Farní charita Prachatice, 388 310 274
azyl.matky@charitaprachatice.cz, www.prachatice.charita.cz
• Azylový dům Rybka Husinec (Komenského 73, 384 21 Husinec), pobytová služba pro oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší,
rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny bez rozdílu věku – poskytovatel Rybka, o. p. s., 388 331 274
az.rybka@iol.cz, www.rybka–az.cz
2) DOMOV Y PRO SENIORY
• Domov pro seniory Pohoda (Budějovická 159, 384 11 Netolice), pobytová služba, pro osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, seniory od 50 let věku – poskytovatel Domov pro seniory Pohoda, 388 385 312
reditel.pohoda@netolice.cz, www.pohodanetolice.cz
• Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice (Bavorská 936, Prachatice II, 383 01 Prachatice), pobytová služba, pro seniory
od 55 let věku – poskytovatel Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, 388 306 121
domov@domovseniorupt.cz, www.domovseniorupt.cz
3) KRIZOVÁ POMOC
• Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem (Velké náměstí 14, Prachatice I, 383 01 Prachatice), ambulantní služba pro
osoby v krizi od 6 let věku – poskytovatel PORTUS Prachatice, o. p. s., 736 213 002
krizac@portusprachatice.cz, www.portusprachatice.cz
4) NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
• KLUB I. P. (Velké náměstí 14, Prachatice I, 383 01 Prachatice), ambulantní služba pro děti a mládež od 6 do 20 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, 723 206 051
klubip@portusprachatice.cz, www.portusprachatice.cz
5) ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
• PORADNA – Hospic sv. Jana N. Neumanna (Neumannova 144, Prachatice I, 383 01 Prachatice), ambulantní služba pro osoby
s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi a seniory,
ve věku od 19 let dále bez omezení věku, poskytovatel – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., 731 604 432
vzdelavani@hospicpt.cz
• Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Prachatice (SNP 559, Prachatice II, 383 01 Prachatice), ambulantní služba, pro osoby se zdravotním postižením a seniory ve věku od 19 a dále bez omezení věku, poskytovatel – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., 721 001 422
prachatice@jczps.cz, www.jczps.cz
• Občanská poradna Prachatice (Zlatá stezka 145, Prachatice II, 383 01 Prachatice), ambulantní služba pro děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi,
seniory od 15 let věku, 723 123 093
poradna@krebul.cz, www.krebul.cz
• Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o. p. s. (náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí), terénní služba pro osoby s jiným zdravotním postižením a seniory ve věku od 27 let a pak již bez omezení, poskytovatel – Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o. p. s. , 603
105 891
sicnerova@zdislavazlemberka.cz, www.zdislavazlemberka.cz
6) SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
• Rodinka (Velké náměstí 14, Prachatice I, 383 01 Prachatice), terénní služba, pro rodiny s dítětem/dětmi, bez omezení věku, poskytovatel – PORTUS Prachatice, o. p. s. , 720 375 646
rodinka@portusprachatice.cz, www.portusprachatice.cz

7) SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
• STROOM DUB o. p. s. (Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic), STROOM DUB o. p. s. (Křišťanova 111, Prachatice I, 383 01 Prachatice),
ambulantní služby, pro osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby s chronickým onemocněním, , osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi, seniory, etnické menšiny, věková
kategorie klientů: STD Dub u Prachatic pro osoby ve věku 16–64 let – STD Prachatice od 15 let věku, poskytovatel – STROOM Dub
o. p. s., 725 027 779
info@stroomdub.cz, www.stromdub.cz
8) TERÉNNÍ PROGRAMY
• Most naděje (Vodňanská 375, Prachatice II, 383 01 Prachatice), terénní služba pro osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící
v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny
s dítětem /dětmi, etnické menšiny do 68 let, poskytovatel Farní charita Prachatice, 774 608 811
most.nadeje@charitaprachatice.cz, www.prachatice.charita.cz
9) DOMOV Y SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
• Domov Matky Vojtěchy (Hradební 163, Prachatice II, 383 01 Prachatice), pobytová služba, pro osoby s chronickým duševním onemocněním od 27 let věku a dále bez omezení, poskytovatel – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., 388 310 231
info@alzheimerpt.cz, www.alzheimerpt.cz
• Senior house Eden s. r. o. (Vodňanská 1321, Prachatice II, 383 01 Prachatice), pobytová služba, pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, starší 57 let, poskytovatel – Senior house Eden s. r. o., 776 546 407
m.kocan@eden.eu, www.sheden.eu
10) KONTAKTNÍ CENTRA
• Kontaktní centrum Prevent Prachatice (Primátorská 76, Prachatice II, 383 01 Prachatice), ambulantní služba pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, od 15 let, poskytovatel Prevent 99 z. ú., 388 310 147
kcpt@prevent99,cz, www.kcpt.prevent99.cz
11) ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
• Hospic sv. Jana N. Neumanna (Neumannova 144, Prachatice I, 383 01 Prachatice), pobytová služba pro seniory, osoby s jiným
zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením od 19 a dále bez omezení věku, poskytovatel – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., 388 310 231
socialni@hospicpt.cz, www.hospicpt.cz
12) PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
• Domov pro seniory Pohoda (Budějovická 159, 384 11 Netolice), terénní služba, pro osoby s tělesným postižením, seniory, osoby
se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, od 4 let a dále bez omezení věku, poskytovatel – Domov pro seniory Pohoda,
388 385 330
reditel.pohoda@netolice.cz, www.pohoda.cz
• Charitní pečovatelská služba – Prachatice (Krátká 125/18, Vimperk II, 385 01 Vimperk), terénní služba, pro osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, seniory bez omezení věku, poskytovatel – Oblastní charita Vimperk, 731 402 992
info@fch–vimperk.cz, www.vimperk.charita.cz
• Charitní pečovatelská služba – Volary (Krátká 125/18, Vimperk II, 385 01 Vimperk), terénní služba, pro osoby se zdravotním
postižením, rodiny s dítětem/dětmi, seniory bez omezení věku, poskytovatel – Oblastní charita Vimperk, 731 402 992
info@fch–vimperk.cz, www.vimperk.charita.cz
• Pečovatelská služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením (náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí), terénní
služba, pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ve věku 27 a dále bez omezení věku, poskytovatel – Společnost sv. Zdislavy
z Lemberka o. p. s., 603 105 891
sicnerova@zdislavazlemberka.cz, www.zdislavazlemberka.cz
13) SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Vlachovo Březí (náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí), terénní služba, pro osoby se zdravotním postižením, seniory, od 60 let věku, poskytovatel – Společnost sv. Zdislavy
z Lemberka o. p. s., 603 105 891
sicnerova@zdislavazlemberka.cz, www.zdislavazlemberka.cz
14) SOCIÁLNÍ REHABILITACE
• STROOM DUB o.p. s. (Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic), pobytové, ambulantní služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby
s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby
se zrakovým postižením, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy ve věku 16–64 let,
poskytovatel STROOM Dub, o. p. s., 388 328 159
info@stroomdub.cz, www.stroomdub.cz
Ostatní sociálně zdravotní služby a služby doprovodné jsou kompletně v sociální oblasti, na www.prachatice.eu
Bližší informace u Hanky RH+ Rabenhauptové – odborný referent pro samosprávu a komunitní plánování – KPSS ORP Prachatice –
Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice I, telefon: 724 188 864, email: KPSS@Prachatice.cz
a nebo u Mgr. Ivety Frkové – realizátorka za SOS Šumavsko, Archiváře Teplého, 102, 387 06 Malenice, frkova@massumavsko.cz

