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1. SLUŽBY PRO PEČUJÍCÍ 

CENTRUM PRO PEČUJÍCÍ TŘEBOŇ RESIDENT 2000 O.P.S. 

Pomáháme rodinám a lidem pečujícím o své nejbližší – seniory nebo osoby se zdravotním 

postižením. Naše pomoc začíná při zahájení pečování, pokračuje během péče a trvá i po 

skončení péče. 

Jsme tým pracovníků nejen s osobní zkušeností, ale i s odborným vzděláním. Pečujícím 

nabízíme pomoc, poradenství, doprovázení a podporu. 

Naše Centrum vzniklo ve spolupráci s MAS Třeboňsko a je určeno obyvatelům této oblasti, tj. 

od Veselí nad Lužnicí až po České Velenice. 

Jakou pomoc nabízíme? 

• Pomůžeme vám při hledání možností souběhu péče o vašeho blízkého a fungování 

vaší rodiny.  

• Poskytneme vám poradenství v oblasti vyřizování sociálních dávek a obstarání 

kompenzačních a ošetřovatelských pomůcek.  

• Nabízíme vám pomoc při uplatňování práv a zájmů pečujícího, i celé rodiny. 

• Podpoříme váš návrat do zaměstnání během péče i po jejím skončení. Pořádáme 

pravidelná podpůrná setkání pečujících.  

• Nabízíme individuální konzultace s psychoterapeutem nebo s duchovním. 

• Pořádáme vzdělávací akce, např. přednášky, semináře s tématikou pečování a udržení 

se v kondici. 
 

Služby:  

• pomoc a poradenství pro rodinné pečující v sociální a zdravotní oblasti.  

• podpůrná skupina pro pečující – setkávání pečujících pro vzájemnou podporu a sdílení, 

sdílení zkušeností, možnost pouze naslouchat, účast dobrovolná – není nutná 

pravidelnost 

• individuální konzultace – psychoterapeut, duchovní (v bezpečné atmosféře 

v prostorách Centra). 

• vzdělávací akce pro klienty i širokou veřejnost – přednášky a semináře pro širokou 

veřejnost 

• možnost bezplatného zapůjčení bezpečnostního alarmu (náramku) pro seniory 

Kontakt: 

Dukelská 145, 379 01 Třeboň 

tel.: 722 318 313 

e-mail: trebon@resident2000.cz 

web: www.centrumpropecujici.cz 

 

 

 

mailto:trebon@resident2000.cz
http://www.centrumpropecujici.cz/
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2. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY  

FORMY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:       

Terénní sociální služby – sociální služba je uživateli poskytována v jeho místě bydliště,  

popř. na jiném sjednaném místě. 

Pečovatelská služba, odlehčovací služba, osobní asistence atd. 

Pobytové sociální služby – uživatel v zařízení poskytující sociální služby bydlí. Úhradu za 

lůžko a stravu si hradí sám, úhrada za péči je hrazena z příspěvku na péči, který náleží v plné 

výši poskytovateli. 

Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním 

režimem atd. 

Ambulantní sociální služby – uživatel dochází do zařízení poskytujícího sociální služby. 

Centra denních služeb, denní stacionáře, sociální poradny (odborné sociální poradenství je 

poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob) atd.      

2.1. PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Pečovatelská služba nejčastěji poskytuje:  

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Tyto služby si uživatel hradí sám, popřípadě lze na jejich úhradu využít příspěvek na péči, 

pokud je přiznán.     

Základní sociální poradenství je poskytováno zdarma.   

ARCHA BOROVANY O.P.S. 

Kontakt: 

Žižkovo nám. 149, 373 12 Borovany 

tel.: 399 499 936, 777 620 973 

e-mail: info@archaborovany.cz 

web: www.archaborovany.cz 

  

mailto:info@archaborovany.cz
http://www.archaborovany.cz/
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LEDAX O.P.S. 

Kontakt: 

Táboritská 1288 /II, 379 01 Třeboň 

tel.: 721 388 673 

e-mail: info@ledax.cz 

web: www.ledax.cz      

OBLASTNÍ CHARITA TŘEBOŇ 

Kontakt: 

Chelčického 2, 379 01 Třeboň 

tel.: 384 721 427, 777 566 972 

e-mail: info@trebon.charita.cz 

web: www.trebon.charita.cz 

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ 

Kontakt: 

Náměstí T.G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí 

tel.: 384 781 143, 725 402 990 

e-mail: pecovatelske.sluzby@meu.suchdol.cz 

web: www.suchdol.cz 

  TEP VESELÍ NAD LUŽNICÍ 

Kontakt: 

Třída Čs. Armády 834, 391 81 Veselí nad Lužnicí 

tel.: 799 506 890 

e-mail: pecovatelna@tep-veseli.cz 

web: www.tep-veseli.cz 

2.2. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

Odlehčovací služba zastupuje pečujícího v době jeho nepřítomnosti, např. když je pečující 

v zaměstnání nebo potřebuje čas na odpočinek nebo na vyřízení svých záležitostí.  

V porovnání s pečovatelskou službou je poskytována většinou po delší časový úsek 

(cca 1–10 hod /den) a v dohodnutém časovém rozmezí od – do.  

  

mailto:info@ledax.cz
http://www.ledax.cz/
mailto:info@charita.trebon.cz
http://www.trebon.charita.cz/
mailto:pecovatelske.sluzby@meu.suchdol.cz
http://www.suchdol.cz/mesto/pecovatelske-sluzby
mailto:pecovatelna@tep-veseli.cz
http://www.tep-veseli.cz/pecovatelska_sluzba.php
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Odlehčovací služba nejčastěji poskytuje: 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• sociálně terapeutické činnosti 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE, O.P.S.  

Kontakt: 

Sv. Čecha 20, 379 01 Třeboň  

Husova ulice č. 156, 377 01 J. Hradec 

tel.: 732 420 471 

e-mail: socialni.sluzby@kleofas.cz 

web: www.hospic.kleofas.cz 

SDÍLENÁ PÉČE ARCHA BOROVANY (PEČOVATELSKÁ SLUŽBA) 

Kontakt: 

Žižkovo náměstí 149, 373 12 Borovany (bývalá škola) 

U Stadionu 195, 378 10 České Velenice 

tel.: 399 499 936 

e-mail: info@archaborovany.cz 

web: www.archaborovany.cz 

2.3. OSOBNÍ ASISTENCE 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám v jejich přirozeném sociálním 

prostředí. 

Je zaměřena na osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení. 

Služby: 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• sociálně terapeutické činnosti 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

mailto:socialni.sluzby@kleofas.cz
http://www.hospic.kleofas.cz/c-71-terenni-odlehcovaci-sluzby.html
mailto:info@archaborovany.cz
http://www.archaborovany.cz/sdilena-pece
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HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE, O.P.S. 

Kontakt: 

1. Sv. Čecha 20, 379 01 Třeboň  

2. Husova ulice č. 156, 377 01 J. Hradec 

tel.: 732 420 471 

e-mail: socialni.sluzby@kleofas.cz 

web: www.hospic.kleofas.cz 

MESADA, Z.S. JINDŘICHŮV HRADEC 

Kontakt: 

Kmentova 90, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 

tel.: 792 307 444, 608 860 010  

e-mail: jhradec@mesada.eu 

web: www.mesada.eu 

2.4. DOMOVY PRO SENIORY 

V domovech pro seniory se poskytují služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Je to 

pobytová sociální služba. 

Služby: 

• poskytování ubytování 

• poskytování stravy 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• sociálně terapeutické činnosti 

• aktivizační činnosti 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

DOMOV PRO SENIORY – TEP CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

VESELÍ NAD LUŽNICÍ 

Kontakt: 

K Zastávce 647, 391 81 Veselí nad Lužnicí  

tel.: 381 209 216, 728702364 

e-mail: socialni@tep-veseli.cz 

web: www.tep-veseli.cz 

  

mailto:socialni.sluzby@kleofas.cz
http://www.hospic.kleofas.cz/c-25-socialni-sluzby.html
mailto:jhradec@mesada.eu
http://www.mesada.eu/osobniasistencejh.html
mailto:socialni@tep-veseli.cz
http://www.tep-veseli.cz/domov.php
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DOMOV SENIORŮ ČESKÉ VELENICE  

(CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB J. HRADEC) 

Kontakt: 

Vitorazská 54, 378 10 České Velenice 

Tel.: 380 130 112, 725 339 651 

e-mail: socialni1@dsvelenice.cz 

web: www.dsvelenice.cz 

DOMOV SENIORŮ TŘEBOŇ (CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB J. HRADEC) 

Kontakt: 

Daskabát 306/II, 379 01 Třeboň 

tel.: 384 389 217, 725 339 647 

e-mail: socialni@dstrebon.cz 

web: www.dstrebon.cz 

2.5. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

Chráněné bydlení je určeno lidem s fyzickým, mentálním, duševním či kombinovaným 

postižením, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a potřebují podporu a péči. Ubytování je 

klientům poskytováno většinou v samostatných bytech, dále také v pokojích po jednom či dvou 

klientech. Byty se nacházejí v bezbariérovém domě, který je v běžné zástavbě a patří 

poskytovateli služby. Pracovníci služby poskytují podporu a péči klientům tak, aby podpořili 

jejich soběstačnost a umožnili jim prožít plnohodnotný, aktivní a důstojný život. Služby jsou 

poskytovány podle individuálních potřeb klientů.  

Služby: 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

• poskytnutí ubytování 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti  

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

• sociálně terapeutické činnosti  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NAPLNO (CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB J. HRADEC) 

Kontakt: 

Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1 

tel.: 384 389 018, 737 236 929 

e-mail: vedouci@chbnaplno.cz 

web: www.chbnaplno.cz 

(Chráněné bydlení v Jindřichově Hradci, Třeboni, Lomnici nad Lužnicí a Lišově.) 

 

about:blank
about:blank
mailto:socialni1@dsvelenice.cz
http://www.dsvelenice.cz/
about:blank
about:blank
mailto:socialni@dstrebon.cz
http://www.dstrebon.cz/
mailto:vedouci@chbnaplno.cz
http://www.chbnaplno.cz/
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DŮM SV. FRANTIŠKA (DIECÉZNÍ CHARITA Č. BUDĚJOVICE) 

Kontakt: 

K Zastávce 646, 391 81 Veselí nad Lužnicí 

tel.: 731 441 761 

e-mail: socialni.veseli@dchcb.charita.cz 

web: www.dchcb.cz 

2.6. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

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 ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.  

HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE, O.P.S.       

Komu je služba určena: 

• osobám nacházejícím se v nepříznivé životní, sociální situaci (nepříznivou sociální 

situací je jakýkoliv osobně vnímaný problém uživatele služby, se kterým si sám 

nedokáže poradit) 

• seniorům a osobám o ně pečujícím 

• osobám se zdravotním postižením a osobám o ně pečujícím 

• nevyléčitelně nemocným a umírajícím osobám 

• blízkým nevyléčitelně nemocných a umírajících osob 

• osobám pečujícím o nevyléčitelně nemocné a umírající 

• osobám pozůstalým 

Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně. 

Kontakt: 

Sv. Čecha 20, 379 01 Třeboň  

Husova ulice č. 156, 377 01 J. Hradec 

tel.: 739 341 087 

e-mail: socialni.sluzby@kleofas.cz 

web: www.kleofas.cz 

OBČANSKÁ PORADNA OBLASTNÍ CHARITY TŘEBOŇ 

Komu je služba určena: 

• občanská poradna poskytuje lidem podporu a pomoc při zvládání a řešení obtížných 

životních situací (např. formou rady, informace vedoucí k porozumění, k orientaci v 

jejich právech, oprávněných zájmech a povinnostech) za účelem podpory začlenění do 

společenského fungování 

• poradna podporuje rozvoj dovedností a schopností člověka tak, aby co nejvíce 

samostatně dokázal řešit či stabilizovat svoji sociální situaci 

• v rámci poradenství je poskytováno také dluhové poradenství 

 

https://www.google.com/maps/place/Diec%C3%A9zn%C3%AD+charita+%C4%8Cesk%C3%A9+Bud%C4%9Bjovice+-+D%C5%AFm+sv.+Franti%C5%A1ka/@49.1775303,14.6904804,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470cb6b9e7cb4c11:0xe4b89d334d023430!8m2!3d49.1775303!4d14.6926691
mailto:socialni.veseli@dchcb.charita.cz
https://www.dchcb.cz/
mailto:socialni.sluzby@kleofas.cz
http://www.kleofas.cz/
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Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně. 

Kontakt: 

Chelčického 2, Třeboň 379 01 

tel.: 775 566 971 

e-mail: poradnatrebon@trebon.charita.cz   

web: www.trebon.charita.cz 

OBČANSKÁ PORADNA ČESKÉ VELENICE 

Komu je služba určena: 

• občanská poradna poskytuje lidem podporu a pomoc při zvládání a řešení obtížných 

životních situací (např. formou rady, informace vedoucí k porozumění, k orientaci v 

jejich právech, oprávněných zájmech a povinnostech) za účelem podpory začlenění do 

společenského fungování 

• poradna podporuje rozvoj dovedností a schopností člověka tak, aby co nejvíce 

samostatně dokázal řešit či stabilizovat svoji sociální situaci 

• v rámci poradenství je poskytováno také dluhové poradenství 

Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně. 

Kontakt: 

Vitorazská 77, 378 10 České Velenice 

tel. 732 895 809 

e-mail: poradnavelenice@trebon.charita.cz 

web: www.jindrichuvhradec.charita.cz 

THEIA – KRIZOVÉ CENTRUM O.P.S. 

Komu je služba určena:      

• Dluhová poradna – poskytnutí včasné a snadno dosažitelné pomoci všem, kteří se 

ocitli v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami řešit a je potřebný zásah 

odborníků. 

• Pomoc v krizi – zejména pomoc při řešení akutní fáze krize, nejčastěji z důvodů 

situace, kdy je klient zasažen mimořádnou událostí, nebo se jedná o krizovou životní 

situaci. 

• Pomoc obětem trestných činů – obětem trestných činů, jejich rodinám a blízkým 

nabízena psychosociální pomoc a poskytnutí právních informací. 

• Musí být agrese součástí tvého života?  Služba je určena pro ženy a muže, kteří se 

chovají ve svém životě agresivně, ať už se jedná o fyzické nebo psychické násilí. Je 

určena pro ty, kteří chtějí toto své chování změnit 

Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně. 

Kontakt: 

Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec 

tel.: 775 202 421 

e-mail: pomoc@theia.cz 

web: www.theia.cz 

 

https://www.google.cz/maps/place/Chel%C4%8Dick%C3%A9ho+2,+T%C5%99ebo%C5%88+II,+379+01+T%C5%99ebo%C5%88/@49.0038691,14.7635129,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477334368e511ea9:0x45d2aa958214d76a!8m2!3d49.0038691!4d14.7657016
mailto:poradnatrebon@trebon.charita.cz
https://trebon.charita.cz/jak-pomahame/obcanska-poradna/
mailto:poradnavelenice@trebon.charita.cz
https://jindrichuvhradec.charita.cz/sluzba/1473/
mailto:pomoc@theia.cz
http://www.theia.cz/
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JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY O.P.S. 

Komu je služba určena: 

• služba je určena osobám se zdravotním postižením a seniorům 

• poradenství v oblasti systému sociálních a zdravotních služeb, sociálních dávek, 

důchodového pojištění, nezávislého života a mobility, péče o osobu blízkou, 

zaměstnání osob se ZP 

• poradenství v oblasti práv a povinností uživatele služby 

Kontakt: 

Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

tel.: 384 361 723, 702 281 484 

e-mail: jindrichuvhradec@jczps.cz 

web: www.jczps.cz 

  

mailto:jindrichuvhradec@jczps.cz
http://www.jczps.cz/
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3. DOPROVODNÉ A NAVAZUJÍCÍ SLUŽBY 

3.1. DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

Dům s pečovatelskou službou není zařízením sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb. 

o sociálních službách, ale jedná se o byty ve vlastnictví obce, o nichž také sama obec 

rozhoduje viz. kontakty na Městské úřady pro bližší informace.  

Byt v domě s pečovatelskou službou je nájemní byt, v němž má nájemce stejná práva a 

povinnosti jako v každém jiném nájemním bytě.  

Výhodou by měla být blízkost pečovatelské služby, kterou však obyvatelé domu nemusí 

využívat. Když se obyvatel rozhodne využívat pečovatelskou službu, má samozřejmě i nadále 

svobodu vybrat si poskytovatele sociálních služeb dle vlastního uvážení. 

Dům s pečovatelskou službou není pobytové zařízení sociálních služeb. 

KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ: 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ, ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

Palackého nám. 46/III, 379 01 Třeboň 

tel.: 384 342 107, 722 113 123 

e-mail: barbora.dedicova@mesto-trebon.cz, posta@mesto-trebon.cz 

web: www.mesto-trebon.cz 

MĚSTYS CHLUM U TŘEBONĚ 

Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně 

tel.: 384 797 677, 384 797 205 

e-mail: davidova@chlum-ut.cz 

web: www.chlum-ut.cz 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÉ VELENICE 

Revoluční 228, 378 10 České Velenice 

Tel.: 384 758 012 

e-mail: jnovackova@meu.velenice.cz, info@meu.velenice.cz 

web: www.velenice.cz 

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOMNICE NAD LUŽNICÍ 

nám. 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí 

tel.: 384 792 201 

e-mail: info@meu.lomnice-nl.cz, podatelna@meu.lomnice-nl.cz 

www: www.lomnice-nl.cz 

 

https://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/organizacni-struktura/odbor-financni-a-majetkovy/bytovy-fond-mesta.html
mailto:davidova@chlum-ut.cz
https://www.chlum-ut.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=5163&id_u=10
https://www.chlum-ut.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=5163&id_u=10
mailto:jnovackova@meu.velenice.cz
mailto:info@meu.velenice.cz
https://www.velenice.cz/mestsky-urad/kontakty
mailto:info@meu.lomnice-nl.cz
mailto:podatelna@meu.lomnice-nl.cz
http://www.lomnice-nl.cz/
http://www.lomnice-nl.cz/
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MĚSTO SUCHDOL NAD LUŽNICÍ 

nám. T.G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí 

tel.: 381 548 150, 725 402 990 

e-mail: kjanku@meu.suchdol.cz, podatelna@meu.suchdol.cz 

web: www.suchdol.cz 

3.2. SOCIÁLNÍ LŮŽKA NEMOCNICE JINDŘICHŮV 

HRADEC 

Komu je služba určena: 

• osobám, které již nepotřebují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné osoby, a proto nemohou 

být propuštěny ze zdravotnického zařízení 

• pobyt na oddělení sociálních lůžek je pouze dočasný 

• služba je poskytována do doby, než je klientovi zajištěno poskytování pobytových 

sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (např. domovy pro seniory, stacionáře, 

domy s pečovatelskou službou), nebo zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo 

zdravotnické zařízení, popřípadě zajištění terénních sociálních služeb (pečovatelská 

služba apod.). 

• služba je zpoplatněná 

Služby: 

• ubytování 

• strava 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• sociálně terapeutické činnosti 

• aktivizační činnosti 

• pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Kontakt: 

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 

U Nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec  

tel.: 384 376 241, 607 671 331, 727 948 597  

e-mail: socialni@nemjh.cz, vaneckova.klara@nemjh.cz. 

web: www.nemjh.cz 

  

mailto:kjanku@meu.suchdol.cz
mailto:podatelna@meu.suchdol.cz
http://www.suchdol.cz/mesto/pecovatelske-sluzby
mailto:socialni@nemjh.cz
mailto:vaneckova.klara@nemjh.cz
http://www.nemjh.cz/soc
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3.3. PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK    

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC  

Služby: 

• půjčovna pomůcek 

• možnost sjednání dopravy a montáže objemných pomůcek 

• bezdrátové dorozumívací zařízení 

• ceník 

Kontakt: 

Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II  

tel.: 605 288 037 

e-mail: technik@cssjh.cz 

web: https://www.cssjh.cz 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TEP VESELÍ NAD LUŽNICÍ 

Služby: 

• půjčovna 

• ceník 

Kontakt: 

K Zastávce 647,391 81 Veselí nad Lužnicí 

tel.: 381 209 212, 723 744 170 

e-mail: princova@tep-veseli.cz 

web: http://www.tep-veseli.cz 

HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE, OPS 

Služby: 

• půjčovna pomůcek 

• doprava a montáž postelí 

• ceník  

Kontakt: 

Václavská 49, 377 01 Jindřichův Hradec (pod lékárnou Dr. Max na poliklinice) 

tel.: 739 341 026 

e-mail: pujcovna@kleofas.cz  

web: www.hospic.kleofas.cz 

  

https://www.cssjh.cz/inc/provozni-rad-pujcovna-pomucek.php
mailto:technik@cssjh.cz
https://www.cssjh.cz/cs/11/section-13/pujcovna-zdravotnickych-pomucek.html
http://www.tep-veseli.cz/pujcovna.php
mailto:princova@tep-veseli.cz
http://www.tep-veseli.cz/pujcovna.php
http://hospic.kleofas.cz/a-113-sazebnik.html
mailto:pujcovna@kleofas.cz
http://hospic.kleofas.cz/a-386-pujcovna-kompenzacnich-pomucek.html


Evropská unie 

Evropský sociální fond 

Operační program Zaměstnanost 

 

 

       

 15  

JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY J. HRADEC  

Služby: 

• půjčovna pomůcek 

• Euroklíče 

• bez dopravy 

• ceník pro příslušenství ke sluchadlům 

• ceník 

Kontakt: 

Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

tel.: 384 361 723, 702 281 484  

e-mail: jindrichuvhradec@jczps.cz 

web: www.jczps.webnode.cz 

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC – LÉKÁRNA 

Služby: 

• krátkodobé zapůjčení pomůcek 

• zapůjčení invalidních vozíků a postelí na poukazy 

• výdej zdravotnických prostředků na poukazy 

• ceník 

Kontakt: 

U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec, budova č. 6, u staré vrátnice 

tel.: 384 376 702, 727 939 127 

e-mail: lekarna-2@nemjh.cz 

web: https://www.nemjh.cz/lek 

OBLASTNÍ CHARITA TŘEBOŇ 

Služby: 

• půjčovna 

• bez dopravy 

• ceník 

Kontakt: 

Chelčického 2, 379 01 Třeboň 

tel.: 777 566 972 

e-mail: info@trebon.charita.cz 

web: www.trebon.charita.cz 

  

https://jczps.webnode.cz/_files/200003496-e4f47e4f49/cen%C3%ADk%20pom%C5%AFcek%20pro%20sluchov%C4%9B%20posti%C5%BEen%C3%A9%20%C4%8CB%202021.pdf
https://jczps.webnode.cz/_files/200003497-a76c5a76c7/Cen%C3%ADk%20p%C5%AFj%C4%8Dovn%C3%A9ho%20%C4%8CB%202021.pdf
mailto:jindrichuvhradec@jczps.cz
https://jczps.webnode.cz/kontakt/pracoviste-ceske-budejovice/poskytovane-sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
https://www.nemjh.cz/lek
mailto:lekarna-2@nemjh.cz
https://www.nemjh.cz/lek
https://trebon.charita.cz/res/archive/007/000871.pdf?seek=1600073618
https://www.google.com/maps/place/Chel%C4%8Dick%C3%A9ho+2,+T%C5%99ebo%C5%88+II,+379+01+T%C5%99ebo%C5%88/@49.0038838,14.7651344,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x477334368e511ea9:0x45d2aa958214d76a!2zQ2hlbMSNaWNrw6lobyAyLCBUxZllYm_FiCBJSSwgMzc5IDAxIFTFmWVib8WI!3b1!8m2!3d49.0038691!4d14.7657016!3m4!1s0x477334368e511ea9:0x45d2aa958214d76a!8m2!3d49.0038691!4d14.7657016
mailto:vedouci.psastra@trebon.charita.cz
https://trebon.charita.cz/jak-pomahame/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
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ZDRAVOTNÍ CENTRUM TŘEBOŇ  

Služby: 

• půjčovna pomůcek 

• doprava a montáž 

• ceník 

Kontakt: 

Svobody 1338, 379 01 Třeboň 

tel.: 727 988 784, 776 638 327, prodejna 608 840 067 

e-mail: info@zdravotnicentrumtrebon.cz 

web:www.zdravotnicentrumtrebon.cz 

3.4. BEZPEČNOSTNÍ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO 

SENIORY 

CENTRUM PRO PEČUJÍCÍ TŘEBOŇ RESIDENT 2000 O.P.S.  

Centrum pro pečující zapůjčuje svým klientům systém skládající se z alarmu a tísňového 

tlačítka (náramku), které signalizuje nouzovou situaci a díky alarmu může pečující s blízkým 

v případě potřeby i mluvit.  

Systém se skládá z alarmu umístěného u klienta doma a z tísňového tlačítka, které má klient 

na ruce. Alarm musí být vždy zapojen do zásuvky, pro případ výpadku proudu má baterii. 

V alarmu je vložena SIM karta, s předplaceným datovým tarifem. Tísňové tlačítko je 

voděodolné, klient je může mít neustále na ruce a nemusí jej sundávat ani při umývání (není 

vhodné do horké vody).  

V případě stisknutí tísňového tlačítka na alarmu, se alarm spojí s přednastaveným číslem 

pečujícího, alarm má mikrofon a reproduktory, je možné s ním telefonovat.  

Společnost RESIDENT 2000 o.p.s. neposkytuje tísňovou péči, pouze zapůjčuje zařízení 

jednotlivým zájemcům, kteří sami zodpovídají za příjem hovorů z alarmu. 

Cena: pro klienty Centra pro pečující Třeboň RESIDENT 2000 o.p.s. je zapůjčení systému 

zdarma, klient pouze hradí náklady na datový tarif a vratnou kauci. 

Kontakt: 

Dukelská 145, 379 01 Třeboň 

tel.: 722 318 313 

e-mail: trebon@resident2000.cz 

web: www.centrumpropecujici.cz 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ  

Město Třeboň provozuje službu tísňové linky s cílem omezení rizik seniorů a osob se 

zdravotním postižením v domácím prostředí, jako je pád nebo náhlé zhoršení zdravotního 

stavu. Služba má usnadnit setrvání uživatelů v domácím prostředí. Uživatelům je zapůjčen 

bezpečnostní náramek, kterým mohou vyslat signál v případě nouze.  

https://www.zdravotnicentrumtrebon.cz/download.php?id=10
mailto:info@zdravotnicentrumtrebon.cz
http://www.zdravotnicentrumtrebon.cz/c-31-pujcovna-pomucek.html
mailto:trebon@resident2000.cz
http://www.centrumpropecujici.cz/


Evropská unie 

Evropský sociální fond 

Operační program Zaměstnanost 

 

 

       

 17  

Provoz linky zajišťuje Městská policie Třeboň, která přijímá signály z náramků, vyhodnotí 

situaci a uživateli zajišťuje pomoc.    

Kontakt: 

Městský úřad Třeboň 

Palackého nám. 46, Třeboň 

tel.: 384 342 109, 720 978 086 

e-mail: posta@mesto-trebon.cz, barbora.dedicova@mesto-trebon.cz 

web: https://mesto-trebon.cz 

3.5. MĚSTSKÉ ÚŘADY 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ, ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

Kontakt: 

Palackého nám. 46/III,379 01 Třeboň 

tel.: 384 342 107, 722 113 123 

e-mail: posta@mesto-trebon.cz 

web: www.mesto-trebon.cz 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÉ VELENICE, HOSPODÁŘSKO – SPRÁVNÍ ODBOR 

Kontakt: 

Revoluční 228, 378 10 České Velenice 

tel.: 384 758 012 

e-mail: jnovackova@meu.velenice.cz, info@meu.velenice.cz 

web: www.velenice.cz  

MĚSTSKÝ ÚŘAD VESELÍ NAD LUŽNICÍ, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A 

ŠKOLSTVÍ 

kontakt: 

nám. T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí 

tel.: 381 548 150 

e-mail: soc@veseli.cz 

web: www.veseli.cz     

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUCHDOL NAD LUŽNICÍ 

Kontakt: 

nám. T.G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí 

tel.: 384 781 143, 725 402 990 

e-mail: podatelna@meu.suchdol.cz 

web:   www.suchdol.cz 

mailto:posta@mesto-trebon.cz
mailto:barbora.dedicova@mesto-trebon.cz
https://mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/organizacni-struktura/odbor-skolstvi-a-socialnich-veci/socialni-veci/neprizniva-socialni-situace-obcana.html
mailto:posta@mesto-trebon.cz
https://www.mesto-trebon.cz/odbor-skolstvi-a-socialnich-veci.html
mailto:jnovackova@meu.velenice.cz
mailto:info@meu.velenice.cz
http://www.velenice.cz/
mailto:soc@veseli.cz
http://www.veseli.cz/
http://www.veseli.cz/
http://www.veseli.cz/
mailto:podatelna@meu.suchdol.cz
http://www.suchdol.cz/mestsky-urad/kontakty
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3.6. ÚŘAD PRÁCE 

ÚŘAD PRÁCE ČR – KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ TŘEBOŇ 

Kontakt: 

Svobody 1012, 379 01 Třeboň II 

tel: 950 124210 

e-mail: podatelna.jh@uradprace.cz 

web: www.uradprace.cz 

ÚŘAD PRÁCE ČR – KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ  

SOBĚSLAV – VESELÍ NAD LUŽNICÍ  

Kontakt: 

náměstí T. G. Masaryka 109, 391 81 Veselí nad Lužnicí 

tel.: 950 165 272 

e-mail: podatelna.ta@uradprace.cz 

web: www.uradprace.cz 

3.7. OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

JINDŘICHŮV HRADEC 

Kontakt: 

Sládkova 332/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

tel.: 384 359 111 

e-mail: posta.jh@cssz.cz 

web: www.cssz.cz 

Oddělení nemocenského pojištění: tel.: 384 359 313 

Oddělení OSVČ: tel.: 384 359 323 

Oddělení důchodové: tel:.384 359 308 

3.8. DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

KONTAKTY PRO SENIORY 

• BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 

- bezplatná pomoc pro oběti a svědky trestných činů. Č. Budějovice 

- tel.: 734 479 644 

- web: www.bkb.cz 

• OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE J. HRADEC 

- působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní 

- tel.: 384 361 138 

- web: www.cervenykriz.eu 

• LINKA PRO SENIORY – ANDĚL NA DRÁTĚ 

- linka důvěry a bezpečí pro seniory, celá ČR 

- tel.: 730 510 230 

- web: www.andelnadrate.cz 

mailto:podatelna.jh@uradprace.cz
http://www.uradprace.cz/
mailto:podatelna.ta@uradprace.cz
https://www.uradprace.cz/web/cz/sobeslav
mailto:posta.jh@cssz.cz
https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/jindrichuv-hradec
https://www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/ceske-budejovice/
https://www.cervenykriz.eu/oblastnispolky/32/os-cck-jindrichuv-hradec
http://www.andelnadrate.cz/pomahame/linka-pro-seniory
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• LINKA SENIORŮ – ELPIDA PLUS 

- bezplatné poradenství a podpora, celá ČR 

- tel.: 800 200 007 

- web: www.elpida.cz 

• LINKA SENIORŮ – ZÁCHRANNÝ KRUH 

- bezplatná linka pomoci 

- tel.: 800 200 007 

- www.zachranny-kruh.cz 

• LINKA – ŽIVOT PLUS 

- tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany, Tábor 

- tel.: 724 182 325 

- web: zivotplus.cz 

• SENIOR TELEFON – ŽIVOT 90 

- bezplatné poradenství a podpora pro seniory, celá ČR 

- tel.: 800 157 157 

- web: WWW.ZIVOT90.CZ 

KONTAKTY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

• APLA JIŽNÍ ČECHY 

- služby pro děti a mládež do 26 let s PAS 

- tel.: 608 666 168 

- web:www.jhradec-kpss.cz 

• ARPIDA 

- centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, Č. Budějovice 

- tel.: 385 777 011 

- www.arpida.cz 

• CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM 

- centrum pro osoby se sluchovým postižením, Praha 

- tel. 235 517 313 

- web: www.tamtam.cz 

• OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE J. HRADEC 

- působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní 

- tel.: 384 361 138 

- web: www.cervenykriz.eu 

• SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE 

- místní organizace J. Hradec 

- tel.: 608 554 117 

- web: svaztp.cz 

• LORM – SPOLEČNOST PRO HLUCHOSLEPÉ 

- odborné sociální poradenství pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením 

- tel.: 777 764 200 

- web: www.jhradec-kpss.cz 

• TYFLOKABINET ČESKÉ BUDĚJOVICE 

- sociální rehabilitace osob se zrakovým a kombinovaným postižením 

- tel.: 386 460 660 , 386 460 661 

- web: www.tyflokabinet-cb.cz 

 

https://www.elpida.cz/linka-senioru
http://www.zachranny-kruh.cz/
https://zivotplus.cz/poskytovane-sluzby/#osobni_kontakt
https://www.zivot90.cz/cs/asistence/senior-telefon
https://jhradec-kpss.cz/detail/asociace-pomahajici-lidem-s-autismem-jizni-cechy-o-s
https://jhradec-kpss.cz/detail/asociace-pomahajici-lidem-s-autismem-jizni-cechy-o-s
https://www.arpida.cz/
https://jhradec-kpss.cz/detail/centrum-pro-detsky-sluch-tamtam-o-p-s
about:blank
http://www.tamtam.cz/
https://www.cervenykriz.eu/oblastnispolky/32/os-cck-jindrichuv-hradec
https://www.cervenykriz.eu/oblastnispolky/32/os-cck-jindrichuv-hradec
https://svaztp.cz/
https://jhradec-kpss.cz/detail/poradenske-centrum-lorm-v-jindrichove-hradci
about:blank
https://jhradec-kpss.cz/detail/poradenske-centrum-lorm-v-jindrichove-hradci
http://www.tyflokabinet-cb.cz/
about:blank
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Projekt CENTRUM PRO PEČUJÍCÍ, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015565,  

je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost Evropského 

sociálního fondu. Projekt vznikl na základě spolupráce společnosti RESIDENT 2000 o.p.s. a 

Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. 

Hlavním cílem fungování Centra pro pečující v Třeboni je co nejvíce ulevit pečujícím, zlepšit 

jejich informovanost a dovednosti v pečování a zajistit pro ně takové podmínky, aby zvládli 

pečování dlouhodobě. 
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