Karty sociálních služeb zapojených
do projektu: Podpora vybraných sociálních
služeb na území Kraje Vysočina, individuální
projekt VI,
reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486

Azylové domy:

Název sociální služby
Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy
Poskytovatel
Diecézní charita Brno
Druh sociální služby
azylové domy
Cílová skupina
rodiče s dětmi, rodiny, samotné ženy
Adresa zařízení
Vltavínská 1402, 674 01 Třebíč
Kontakty pro klienty (tel., email,
web)
776 048 198, dmt@trebic.charita.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)

Posláním sociální služby Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy je poskytovat
ubytování, podmínky pro zajištění stravy a základní hygieny, základní sociální
poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání
osobních záležitostí, a vytvářet podmínky pro rozvoj dětí.

Název sociální služby
Azylový dům pro muže Třebíč
Poskytovatel
Diecézní charita Brno
Druh sociální služby
azylové domy
Cílová skupina
muži bez domova starší 18 let
Adresa zařízení
Heliadova 10, 67401 Třebíč
Kontakty pro klienty (tel., email,
web)
733691521, ad@trebic.charita.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním Azylového domu pro muže v Třebíči je poskytnout účinnou pomoc a
podporu mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci v důsledku ztráty
vlastního bydlení. Těmto mužům nabídnout ubytování, základní sociální
poradenství, podmínky pro přípravu stravy a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Naším cílem je
samostatný klient, který se navrátí na trh práce a převezme odpovědnost za průběh
svého dalšího života.
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Název sociální služby
Domov pro matky (otce) s dětmi
Poskytovatel
Ječmínek, o.p.s.
Druh sociální služby
azylové domy
Cílová skupina
těhotná žena, rodič s nezletilými dětmi
Adresa zařízení
Jiřího z Poděbrad 402/15, Žďár nad Sázavou
Kontakty pro klienty (tel., email,
web)
tel. 566620008, opsjecminek@centrum.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)

Cílem poskytované služby je získání samostatného bydlení, zajištění příjmu ze
zaměstnání nebo sociálního systému, rozvíjení schopností hospodařit s finančními
prostředky, rozvoj dovedností při výchově a péči o děti, zajištění domácnosti a
rozvoj mezilidských vztahů, budování sociálních vazeb v přirozeném prostředí.

Název sociální služby
Azylové ubytování Jihlava
Poskytovatel
SKP - Naděje pro život Jihlava
Druh sociální služby
azylové domy
Cílová skupina
ženy, rodiny s dětmi
Adresa zařízení
Žižkova 2076/108, Jihlava
Kontakty pro klienty (tel., email,
web)
(+420) 561110549, 607004516
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Naším posláním je hledat společně s našimi uživateli jejich cestu k bydlení a naději,
že mohou žít běžným životem, a podporujeme je v jejich snaze a v rozvoji jejich
schopností a odpovědnosti.
Uživatele služby doprovázíme na jejich cestě zajistit si udržitelné bydlení, mít
stabilní finanční příjem, udržovat a budovat smysluplné mezilidské vztahy, zvládat
výchovu a péči o děti a vlastní osobu.
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Název sociální služby
Azylový dům pro muže Jihlava
Poskytovatel
Středisko křesťanské pomoci Jihlava
Druh sociální služby
azylové domy
Cílová skupina
muži
Adresa zařízení
Čajkovského 9, Jihlava
Kontakty pro klienty (tel., email,
567 307 907; 774 724 588,
web)
azylovydum@skpjihlava.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)

Podporujeme muže v zapojení do běžného života hlavně v těchto oblastech
spolupráce: hospodaření a peníze, přiměřené udržitelné bydlení, práce, zaměstnání
nebo podnikání, mezilidské vztahy, stabilizace pomocí sociálních dávek. Cíl
považujeme za splněný, jestliže na konci spolupráce muž řeší situaci bydlení
samostatně, nepotřebuje azylový dům a využívá vlastních zdrojů.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina
Adresa zařízení

Azylová ubytovna pro muže
Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Azylové domy
osoby bez přístřeší
Brodská 1905/33, 591 01 Žďár nad Sázavou 3
Tel: 778 548 487, email:
Kontakty pro klienty (tel., email,
azyl@socsluzbyzdar.cz, web:
web)
socsluzbyzdar.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Mužům bez přístřeší pomáháme v řešení jejich nepříznivé sociální situace, jejíž
příčinou je převážně dlouhodobá nezaměstnanost a dluhy. Pobytová služba nabízí
zázemí a pomoc pro samostatnou přípravu stravy, praní a žehlení, provádění úklidu
apod. Na základě svobodně vyjádřené vůle uživatele jsou ve většině případů muži
motivováni a je jim poskytována pomoc při hledání a udržení si zaměstnání. To jim
pomáhá splácet exekuce a zajišťovat si vlastní prostředky pro živobytí.
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Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Charitní domov
Oblastní charita Havlíčkův Brod
azylové domy

Cílová skupina

• oběti domácího násilí • osoby v krizi
Služba je určena těhotným ženám po
potvrzení těhotenství lékařem, dále zletilým
matkám, v Charitním domově Humpolec i
otcům, kteří jsou schopni komunikovat slovem
i písmem v českém jazyce a mají svěřené do
péče nezaopatřené dítě do 18 let, popřípadě
do 26 let, pokud aktivně studuje.

Adresa zařízení

B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
Školní 730, 396 01 Humpolec

Havlíčkův Brod: 569 431 149, 731 646 843,
domovhb@charitahb.cz
Humpolec: 734 435 227, 731 604 744,
domovhu@charitahb.cz
www.hb.charita.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Kontakty pro klienty (tel., email,
web)

S čím chceme pomáhat: našim posláním je poskytovat rodičům - samoživitelům a
těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení přechodné
ubytování; pomoci jim s aktivním řešením jejich situace tak, aby mohli co nejdříve
bydlet samostatně, zajistit řádnou péči o děti a žít běžný život rodin s dětmi.
Co chceme, aby náš klient zvládl: cílem Charitního domova je, aby klient po
odchodu zvládl samostatné vést domácnost, postarat se o sebe a své děti, měl
vlastní příjem a uměl hospodařit s finančními prostředky, našel vhodné bydlení pro
sebe a své děti, měl v pořádku běžné doklady a dokumenty, navázal běžné vztahy s
rodinou, vrstevníky a sociálním okolím, pokud si to přeje.
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Intervenční centrum:
Název sociální služby

Intervenční centrum

Psychocentrum - manželská a rodinná
poradna Kraje Vysočina, příspěvková
Poskytovatel
organizace
Druh sociální služby
služby sociální prevence
osoby ohrožené domácím násilím a expartner
Cílová skupina
stalkingem
Adresa zařízení
Masarykovo náměstí 47, Jihlava
Kontakty pro klienty (tel., email,
567 215 532, 606 520 546,
web)
ic.vysocina@psychocentrum.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)

Služba intervenční centrum nabízí služby osobám ohroženým domácím násilím a
expartner stalkingem. Cílem je napomoci uživatelům vyřešit domácí násilí. Posílit
jeho samostatnost a bezpečí.
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Dům na půl cesty:
Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Cílová skupina

Adresa zařízení

Dům na půl cesty Havlíčkův Brod
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
Domy na půl cesty
Mladí lidé ve věku 18 - 26 let, odcházející z náhradní
rodinné péče, dětských domovů, výchovných ústavů,
ochranné léčby nebo výkonu trestu, vyrůstající bez
podpory a péče své rodiny, v nepříznivé životní
situaci, která jim znemožňuje nebo ztěžuje vstup do
samostatného života ve společnosti. Služba může být
poskytnuta také rodiči s dětmi. Uživatelé služby jsou
schopni samostatného pohybu bez pomoci druhé
osoby.
Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod (odborné
pracovny); Smetanovo náměstí 1859, 580 01
Havlíčkův Brod; Trčkova 290, 580 01 Havlíčkův Brod
(byty klientů)
Telefon: 569 426 717
Mobil: 775 592 930
E-mail: dpchb@pestalozzi.cz
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095
550361
Web: www.pestalozzi.cz

Kontakty pro klienty (tel.,
email, web)
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)

Dům na půl cesty je pobytová služba, která pomáhá mladým lidem co nejlépe
zvládnout přechod do samostatného života. Pracuje na jejich celkovém
osobnostním rozvoji a zaměřuje se na nácvik pracovních dovedností. Jedná se o
klíčové kompetence v oblastech práce, bydlení, hospodaření s penězi, péče o
domácnost a vztahy. Současně nabízí výchovné a vzdělávací činnosti a
terapeutickou podporu. Výrazně přispívá k prevenci závislostí, předlužení,
kriminality, nezaměstnanosti, bezdomovectví aj. Dům na půl cesty nabízí svou
pomoc ve 2 bytech městské zástavby, aby co nejlépe splňoval podmínky běžného
života. Celková kapacita je 8 lůžek.
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Sociálně terapeutické dílny:
Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Sociálně terapeutické dílny
Benediktus z.s.
sociálně terapeutické dílny

Cílová skupina
Adresa zařízení

lidé s lehkým až středním mentálním
postižením ve věku od 16 let do důchodového
věku
Klášterní 60, 583 01 Chotěboř

Kontakty pro klienty (tel., email,
http://www.benediktus.org, tel. soc. služby: +420 731
646 811; e-mail:benediktus@centrum.cz
web)
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním sociálně terapeutických dílen Benediktus z.s. je rozvoj pracovních
dovedností a návyků u lidí s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby se
stali lépe uplatnitelní alespoň na chráněném trhu práce a zvýšili tak kapacitu
vlastními silami zlepšovat svou životní úroveň. Základním cílem služby je odstranění
bariér a potíží, které zabraňují klientovi v uplatnění se na trhu práce. Dílčí cíle
služby: za pomoci individuálního plánování zvyšovat samostatnost klientů nejen v
práci, ale i v běžném životě, vést klienty k zodpovědnému přístupu k práci, k tomu
co dělám a jak to dělám, vést klienty k obecným pracovním návykům, přes společné
práce, úkoly a společné akce Benediktu rozvíjet jejich schopnost spolupráce a
komunikace s ostatními.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina
Adresa zařízení

Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad
Sázavou
Oblastní charita Havlíčkův Brod
sociálně terapeutické dílny
osoby s kombinovaným postižením,
osoby s mentálním postižením,
osoby s tělesným postižením
Pivovarská 1223, Ledeč nad Sázavou 584 01

Tel.: 569 420 355, Mobil: 731 604 786
E-mail: soc.ter.dilna@charitahb.cz
www.hb.charita.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Kontakty pro klienty (tel., email,
web)

Pracovníci Sociálně terapeutické dílny podporují klienty s mentálním, tělesným nebo
kombinovaným postižením v získání, nácviku, osvojení a upevnění jejich
motorických, pracovních a sociálních dovedností prostřednictvím sociálně pracovní
terapie. Jedná se o dlouhodobé a pravidelné rozvíjení jejich (pracovních)
dovedností, proto aby mohli vykonávat odpovídající – klienty přijatelné – smysluplné
činnosti, dále vstoupit na chráněný, v ideálním případě na otevřený trh práce.
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Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina
Adresa zařízení

Sociálně terapeutická dílna Bludiště
FOKUS Vysočina.z.ú.
sociálně terapeutické dílny
osoby s mentálním a kombinovaným
postižením
FOKUS Vysočina, z.ú. Na Valech 290
583 01 Chotěboř

tel.: 773 497 498, e-mail:
Kontakty pro klienty (tel., email,
lenka.chalupova@fokusvysocina.cz web:
web)
www.fokusvysocina.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Prostřednictvím dlouhodobé a pravidelné podpory formou nácviku vyrábění výrobků,
nácvikem činností péče o sebe a domácnost a činnostmi na zahradě pomáháme
klientům získat, udržet a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti vedoucí k větší
samostatnosti a rozvoji jejich pracovního potenciálu (soustředění, pozornost,
vytrvalost, porozumění zadané práci a samostatnost plnění úkolu), čímž můžeme
zvýšit jejich předpoklady pro zařazení do běžného života. Naším cílem je podpora a
směřování klientů k přechodu na chráněný trh práce.

Sociálně terapeutická dílna - Kavárna
Název sociální služby
Pohodička
Poskytovatel
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
Druh sociální služby
Sociálně terapeutická dílna
Lidé s lehkým, případně středním mentálním
nebo kombinovaným postižením od 18 -ti let
Cílová skupina
věku.
Adresa zařízení
V. Nezvala 115, Náměšť nad Oslavou 675 75
Bc. Marek Klement - vedoucí STD, tel.:739
905 881, kavarna@domovbz.cz,
Kontakty pro klienty (tel., email,
www.domovbezzamku.cz,
web)
www.facebook.com/KavarnaPohodicka
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Cílem sociálně terapeutické dílny je podporovat klienty v samostatnosti a
nezávislosti na pomoci druhých. Rozvíjet sociální dovednosti a získávat pracovní
návyky. S podporou asistentů zvládne klient při své práci v kavárně - uklidit kavárnu
a připravit ji na otevření pro hosty. Dále zvládne připravit objednávku a obsloužit
hosta. Klienti se zde střídají ve 4 hodinových směnách s podporou asistenta.
Součástí kavárny je i její pojízdná varianta, kdy klienti trénují své dovednosti i mimo
kavárnu.
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Název sociální služby

sociálně terapeutické dílny
Domov Kopretina Černovice, příspěvková
organizace
soc. terapeutické dílny, ambulantní forma
18-65 let
Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina
Adresa zařízení
Kontakty pro klienty (tel., email,
web)
565427111, info@domovkopretina.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)

1. pomáháme při osobní hygieně 2. poskytujeme stravu nebo pomoc při zajištění
stravy. Uživatelé si dopolední svačinu přináší z domova. V STD si pak s podporou,
případně s pomocí pracovníka uvaří čaj, kávu, připraví talířky, lžičky, hrnky. Po jídle
pak následuje úklid stolů a mytí nádobí, úklid jídelny a kuchyňky dle rozpisu.
3. Chceme, aby se klient učil dovednostem pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalším činnostem vedoucím k sociálnímu začlenění.
4. podporujeme základní pracovní návyky.
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Sociální rehabilitace:
Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Sociální rehabilitace
Denní centrum Barevný svět, o.p.s.
Sociální prevence
lidé ve věku 16 až 64 let s mentálním,
kombinovaným a jiným zdravotním postižením
Cílová skupina
- lidé s duševním onemocněním
Adresa zařízení
Třebíč 674 01, Okružní 962/13
Kontakty pro klienty (tel., email,
725 993 805, fialova@barevny-svet.eu,
web)
www.barevny-svet.eu
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)

Cílem je poskytnout osobám se zdravotním postižením, především pak lidem s
mentálním a kombinovaným postižením podporu a pomoc směřující k co nejvyšší
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Poskytnout podporu a pomoc k získání
a udržení si vhodného pracovního místa v běžném nebo chráněném prostředí,
odpovídající jejich představám a schopnostem.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Integrační centrum Sasov - sociální
rehabilitace
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú.
sociální rehabilitace SR

Osoby s poruchou autistického spektra,
případně kombinovaným postižením, zejména
Cílová skupina
z Kraje Vysočina, ve věku od 7 do 40 let.
Adresa zařízení
Sasov 15, 586 01 Jihlava
Kontakty pro klienty (tel., email,
tel: +420 727 933 980, email:
web)
rehabilitace@icsasov.cz, web: www.icsasov.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Cílem SR je, aby se uživatel postaral o sebe s co nejmenší mírou podpory,
orientoval se v běžných sociálních situacích, samostatně pracoval a účelně trávil
volný čas.
K tomu slouží nácviky sociálních dovedností: etikety, rozhovorů, práce s emocemi,
neverbální komunikace, péče o vlastní osobu, domácnost, stravování.
Nácviky pracovních dovedností: spolupráce s firmami při práci v běžných
provozech, údržbou prostranství.
Trávení volného času: kuželkový tým, který hraje kuželkářskou ligu, bowling,
sportovní akce – hokej, fotbal a kulturní akce – kina, koncerty.
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Název sociální služby

Sociální rehabilitace
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje
Poskytovatel
Vysočina, o.p.s.
Druh sociální služby
Služby sociální prevence
Cílová skupina
Sluchově postižené osoby
Adresa zařízení
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Kontakty pro klienty (tel., email,
732 817 118, cnn@cnn-vysocina.cz, www.cnnweb)
vysocina.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Prioritou Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. je pomoc
osobám se sluchovým postižením, které jsou ohroženy komunikační a informační
bariérou. Posláním služby Sociální rehabilitace je snaha o plné zapojení neslyšících
a nedoslýchavých osob do ekonomického, sociálního a kulturního života
společnosti. Prostřednictvím individuální podpory těchto osob usilujeme o získání co
nevyšší míry jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina

Klub v 9 - centrum služeb pro podporu
duševního zdraví
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár
nad Sázavou
ambulantní, terénní
osoby s duševním onemocněním
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, pobočka
Bystřice nad Perštejnem, Hornická 643, 593
01 Bystřice nad Pernštejnem; pobočka Velké
Meziříčí, Hornoměstská ul. 366/41, 594 01
Velké Meziříčí

Adresa zařízení
Kontakty pro klienty (tel., email,
web)
777 756 410, 731 646 970
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)

Doprovázíme uživatele při vyřizování nutných pochůzek, k lékaři, na úřad.
Trénujeme činnosti spojené s chodem domácnosti. Poskytujeme poradenství při
řešení běžných záležitostí. Podporujeme uživatele formou rozhovorů. Posilujeme
pracovní dovednosti a smysluplné využití volného času. Podporujeme uživatele ve
zvládnutí režimu dne. Pracujeme s přijetím onemocnění a jeho rizik a
spolupracujeme s osobami blízkými.
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Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Komunitní tým - sociální rehabilitace Havlíčkův
Brod
FOKUS Vysočina, z. ú.
sociální rehabilitace

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním,
18 - 80 let

Adresa zařízení

Havlíčkova 2034, Havlíčkův Brod 580 01; Na
Valech 290, Chotěboř 583 01

tel.: 725 581 891, email:
komunitni.tym.hb@fokusvysocina.cz,
chotebor@fokusvysocina.cz, web:
www.fokusvysocina.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Kontakty pro klienty (tel., email,
web)

Posláním komunitního týmu - sociální rehabilitace je udržení, obnovení nebo
získání schopností a dovedností, které jsou důležité pro zapojení uživatelů do
běžného života. V rámci těchto služeb je uživatelům nabídnuta pomoc při jejich
zapojování do běžného života. Podpora je poskytována ambulantně i v terénu - v
domácnostech uživatelů a v prostředí, kde se běžně pohybují. Součástí služeb jsou
i návštěvy uživatelů během jejich hospitalizace v psychiatrické nemocnici. Služba
zahrnuje podporu návazných služeb.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina
Adresa zařízení

Komunitní tým - sociální rehabilitace Pelhřimov
FOKUS Vysočina, z.ú.
sociální rehabilitace
osoby s chronickým duševním onemocněním,
18 - 80 let
Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov

vedoucí Komunitního týmu, Jan Kučera tel:
725 730 491, e-mail:
Kontakty pro klienty (tel., email,
komunitni.tym.pe@fokusvysocina.cz,
web)
www.fokusvysocina.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním v posílení jejich
samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých
představ. Multiprofesní tým, složený ze sociálních a zdravotních pracovníků
pomáhá klientovi na jeho cestě k zotavení v různých životních oblastech, např.:
zdraví, porozumění onemocnění, sociální dovednosti, bydlení, finance, práce, volný
čas a jiné. Službu poskytujeme v terénu na území okresu Pelhřimov a v našich
prostorách.
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Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Tým podpory v zaměstnávání - sociální
rehabilitace Havlíčkův Brod
FOKUS Vysočina, z. ú.
Sociální rehabilitace

Cílová skupina
Adresa zařízení

Osoby s chronickým duševním onemocněním,
osoby se zdravotním postižením, 18 - 64 let
Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod

774 151 497,
Kontakty pro klienty (tel., email,
milena.necasova@fokusvysocina.cz,
web)
www.fokusvysocina.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním TPZ je poskytovat podporu lidem se zdravotním znevýhodněním v získání
a udržení si vhodného pracovního místa odpovídajícího jejich znalostem,
schopnostem a dovednostem. Cílem TPZ je pomoci uživateli orientovat se na trhu
práce, získat dovednosti potřebné k nalezení zaměstnání, získat a udržet si vhodné
pracovní místo, odpovídající jeho dovednostem a schopnostem.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Paprsek naděje - Centrum služeb pro podporu
duševního zdraví Třebíč
Diecézní charita Brno
sociální rehabilitace, ambulantní a terénní
forma

lidé z regionu Třebíčska ve věku 18 – 70 let
trpící duševním onemocněním, kteří potřebují
získat schopnosti a dovednosti
Cílová skupina
k samostatnému zvládání každodenního života
Adresa zařízení
Gen. Sochora 705/2, 674 01 Třebíč
568 420 200, 776 274 311,
Kontakty pro klienty (tel., email,
paprsek@trebic.charita.cz,
web)
www.trebic.charita.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Cíle služby vychází z nepříznivé sociální situace uživatelů a pomáhají a podporují
uživatele:
• Zvládat dovednosti každodenního života, jako je hospodaření s finančními
prostředky, cestování, orientace v neznámém prostředí, nakupování, vaření,
hygiena, úklid, praní, údržba šatstva, drobná domácí údržba, telefonování, internet
apod.
• Využívat běžně dostupných služeb a uplatňovat svá občanská práva. Zvládat
samostatně komunikovat s úřady a institucemi, využívat společností nabízené
možnosti jako je kulturní a sportovní vyžití, návštěva restaurace, spotřebitelské
služby (kadeřnictví, obchody) atd.
• Zorganizovat svůj denní režim a smysluplně využívat volný čas, rozvíjet svoje
pracovní schopnosti a dovednosti.
• Zastávat různé sociální role jako je zaměstnanec, partner, rodič, kamarád, člen
zájmového klubu, politické strany apod.
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Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Tým podpory v zaměstnávání - sociální
rehabilitace Pelhřimov
FOKUS Vysočina, z. ú.
Sociální rehabilitace

Cílová skupina
Adresa zařízení

Osoby s chronickým duševním onemocněním,
osoby se zdravotním postižením, 18 - 64 let
Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov

Kontakty pro klienty (tel., email,
774 151 498, agenturape@fokusvysocina.cz,
web)
www.fokusvysocina.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním TPZ je poskytovat podporu lidem se zdravotním znevýhodněním v získání
a udržení si vhodného pracovního místa odpovídajícího jejich znalostem,
schopnostem a dovednostem. Cílem TPZ je pomoci uživateli orientovat se na trhu
práce, získat dovednosti potřebné k nalezení zaměstnání, získat a udržet si vhodné
pracovní místo, odpovídající jeho dovednostem a schopnostem.

Název sociální služby

Klub Lebeda
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro
Poskytovatel
zájmové a další vzdělávání
Druh sociální služby
sociální rehabilitace
Osoby s kombinovaným, mentálním a
Cílová skupina
tělesným postižením
Adresa zařízení
Baliny 1, 594 01 Baliny
Kontakty pro klienty (tel., email,
564 034 536, 777 486 955,
web)
klublebeda@chaloupky.cz, www.chaloupky.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Cílem naší sociální služby je zvyšovat samostatnost a soběstačnost
hendikepovaných osob v souladu se stanoveným individuálním plánem podle
potřeb a možností uživatelů služby. Typickým uživatelem je osoba se
znevýhodněním, která již ukončila vzdělávání v praktické nebo speciální škole, ale
na trhu práce je díky svým aktuálním schopnostem obtížně uplatnitelná. Unikátnost
naší služby je v tom, že k dosažením tohoto cíle využíváme metod zahradní terapie,
které jsou založené na těsném kontaktu uživatelů s přírodou a jejím rehabilitačním
účinkem. Služba je poskytována v plně bezbariérovém areálu, jehož součástí je
rozsáhlá terapeutická zahrada. V rámci organizace poskytovatele dále pro uživatele
služby provozujeme prostupný model zaměstnávání, který umožňuje další sociální
integraci uživatelů, u nichž poskytování sociální služby již splnilo svůj účel.
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Název sociální služby

Sociální rehabilitace

Poskytovatel
VOR Jihlava, z. ú.
Druh sociální služby
ambulantní, terénní
Cílová skupina
duševně nemocní lidé
Adresa zařízení
Komenského 36 a, 586 01 Jihlava
Kontakty pro klienty (tel., email,
567 215 019, info@vorjihlava.cz,
web)
www.vorjihlava.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Obecným cílem sociální rehabilitace je pomoci lidem s duševním onemocněním
rozvinout potřebné schopnosti a dovednosti, které jim umožní žít samostatným a
spokojeným životem.
Pomoc je nabízena a realizována podle potřeb člověka, a to nejčastěji v těchto
oblastech: rodina a mezilidské vztahy, zvládání onemocnění, bydlení, finance,
zaměstnání, využití volného času, jednání s úřady a jinými institucemi atd. Služba
směřuje k rozvoji samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti člověka tak, aby se
mohl plnohodnotně navrátit do společnosti a žít obvyklým způsobem života.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Šance ve STŘEDu
STŘED, z. ú.
Sociální rehabilitace
Děti, mládež a mladí dospělí ve věku 12 až 26
let, kteří se ocitli ve složité životní situaci,
kterou sami nedovedou vyřešit
Mládežnická 229, 674 01

Cílová skupina
Adresa zařízení
Kontakty pro klienty (tel., email,
www.stred.info, +420 775 725 553,
dvorakova.lenka@stred.info
web)
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)

Posláním služby je posilovat takové chování dětí a mládeže, které je v souladu se
společenskými normami.
Preventivní program nabízí pomoc jednotlivcům, kteří jsou ohroženi rizikovým
vývojem. Dětem, mládeži a jejich zákonným zástupcům se snažíme poskytnout
podporu při řešení aktuálních obtížných situací, přispět k eliminaci problémového
chování apod.
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Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

TaxiS sociální rehabilitace
Diecézní charita Brno
Sociální rehabilitace

Zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby,
které nemohou získat a nebo si udržet
Cílová skupina
odpovídající zaměstnání.
Adresa zařízení
Blahoslavova 106/1, Třebíč 674 01
Kontakty pro klienty (tel., email,
733 741 779, taxis@trebic.charita.cz,
web)
www.taxis-trebic.cz, www.trebic.charita.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním služby je poskytovat osobám se zdravotním a sociálním
znevýhodněním podporu, díky které získají a budou schopni si udržet odpovídající
zaměstnání. Důležitá je příprava na vstup na trh práce - znalost všech důležitých
informací z pracovní oblasti; příprava na výběrové řízení; reálnost očekávání;
rozvoj dovedností a maximální využití stávajících schopností osob - což má vést k
získání odpovídajícího zaměstnání.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina
Adresa zařízení

Sociální rehabilitace
TyfloCentrum Jihlava, o. p. s.
Sociální rehabilitace
Osoby se zrakovým postižením starší 11-ti let
Brněnská 626/8, Jihlava

tel.: +420 724 865 566,
havlikova@tyflocentrumjihlava.cz,
Kontakty pro klienty (tel., email,
belovova@tyflocentrumjihlava.cz,
web)
www.tyflocentrumjihlava.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení
maximální míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem a
podporou jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků, a
nácvikem výkonu běžných činností využitím zachovaných schopností, potenciálů a
kompetencí. Jedná se především o ovládání speciálních kompezačních pomůcek,
běžné domácí práce a péče o sebe, orientace v prostoru, cestování, podporu
pracovního uplatnění. Služba je poskytována ambulantní či terénní formou. Cílem je
komplexní podpora uživatele služby k dosažení co nejvyšší možné úrovně
soběstačnosti v pracovních a sociálních návycích a dovednostech, a upevňování
dovedností a návyků v návaznosti na různé sociální situace osob se zrakovým
postižením.
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Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina
Adresa zařízení

Vrátka z.s.
Vrátka z.s., L. Pokorného 56/19, Třebíč
sociální rehabilitace
osoby s chronickým onemocněním,
osoby se zdravotním postižením
Bazárek u Zebry - Hasskova 67/9, Třebíč
Chráněná kavárna L. Pokorného 29/42, Třebíč
Volnočasové a rukodělné aktivity
L. Pokorného 56/19, Třebíč

Mgr. Veronika Dvořáková - sociální pracovnice
778 765 600, dvorakova.veronika@vratka.cz
Renata Dušovská - pracovník v soc. službách
Kontakty pro klienty (tel., email,
778 724 720, dusovska.renata@vratka.cz
web)
Ida Svobodová - pracovník v soc. službách
776 600 827, svobodova.ida@vratka.cz
www.vratka.cz
facebook: Sociální rehabilitace Vrátka
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Našim posláním je pomoci posílit osobní kompetence, schopnosti u lidí se
zdravotním znevýhodněním, aby dokázali fungovat v přirozeném a společenském
prostředí a žít svůj život naplno. Smyslem naší práce je dát lidem prostor k rozvíjení
komunikace, seberealizace, pomoci se zapojit do pracovního, kulturního,
společenského dění a tím vést ke zlepšení kvality života a samostatnosti.

18

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:
Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Sociální asistence a poradenství a program Pět
P
STŘED, z. ú.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi. Jedná se
např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně
postiženými osobami, rodiny v krizi (rozvod,
ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy,
exekuce, změna bydliště, neplánované
těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými
problémy, rodiny s dětmi v pěstounské péči
nebo dětmi osvojenými a podobně.

Cílová skupina
Adresa zařízení
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Kontakty pro klienty (tel., email,
tel: 568843732, 775725655, email@stred.info,
web)
www.stred.info
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které nepříznivě
ovlivňují jejich život. Cílem je nabídnout nové možnosti vedoucí ke změně ohrožující
situace rodiny. Posilujeme jejich dovednosti v oblasti péče o děti, výchově, vedení
domácnosti, hospodaření s financemi, s vyřizováním běžných záležitostí na úřadech,
školách, při řešení bydlení, krizových situací apod.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina
Adresa zařízení
Kontakty pro klienty (tel., email,
web)

Klíč - Centrum pro rodinu
Oblastní charita Pelhřimov
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
rodiny s dítětem/dětmi
Pražská 127, Pelhřimov
565 555 321, 725 136 782,
klic@pelhrimov.charita.cz,
www.pelhrimov.charita.cz

Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Pomáháme rodinám ke zlepšení fungování - uvědomit si a naplnit potřeby
jednotlivých členů - rodičů i dětí. Pomáháme: - s výchovou a vzděláváním dětí, s
hospodařením rodiny, s doprovody a telefonáty, s hledáním zaměstnání, vhodného
bydlení, s upevňování hygienických návyků, se zajištěním fakultativní služby
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Název sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Poskytovatel
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.
Druh sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Cílová skupina
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci
Adresa zařízení
Chlumova 3, 586 01 Jihlava
Kontakty pro klienty (tel., email,
web)
734435371, socialnisluzby@centrumrodin.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním naší služby je podpořit rodiny s dětmi ve zvládání složitých životních
situací, v rozvoji osobnostních a rodičovských kompetencí a ve vytváření podmínek
pro zdravý vývoj dětí. Služba pomáhá rodičům zorientovat se ve své nepříznivé
situaci tak, aby se cítili ve své roli jistí a samostatní. Poskytujeme rodinám takovou
podporu, která otevírá možnosti a podněcuje uživatele k vlastní volbě řešení.
Prostřednictvím pomoci rodičům je podpora poskytována také dětem.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Klubíčko Třebíč - Sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi
Diecézní Charita Brno, Třída Kpt. Jaroše 1928/9,
Brno
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny
L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč
Tel: 734 685 379, 731 052 131 Email:
klubicko@trebic.charita.cz www.trebic.charita.cz

Cílová skupina
Adresa zařízení
Kontakty pro klienty (tel.,
email, web)
Popis služby (s čím chceme
pomáhat, co chceme, aby náš
klient dokázal)
Cíle služby: Rodiny a osoby s dětmi znají své možnosti, práva a povinnosti. Rodina
či osoba s dětmi aktivně spolupracuje na řešení své nepříznivé životní situace –
spolupracuje při hledání vhodného bydlení, učí se hospodařit se svými financemi,
má vyřízené sociální dávky, je zaměstnaná nebo zná možnosti svého uplatnění,
pracuje na zmírnění následků svého rizikového chování. Rodina aktivně využívá
možnosti podpory při jednání s úřady a organizacemi. Rodina či osoba s dětmi
aktivně spolupracuje na snížení rizik ohrožujících vývoj dětí - účast na povinné
předškolní a školní docházce, aktivní účast zodpovědné osoby na přípravě dítěte do
školy. Aktivní využívání doporučených služeb ze strany OSPOD týkajících se
podpory při výchově a vzdělávání dětí. Účast na vhodných volnočasových aktivitách.
Aktivní spolupráce na zlepšování životního stylu a životních podmínek. Rodiče znají
možnosti zvýšení své vzdělanosti.
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Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina
Adresa zařízení

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Žďár nad Sázavou
Diecézní charita Brno, organizační jednotka
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
rodiny s dítětem/dětmi
Horní 1679/22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Pavla Polnická, +420 731 646 777,
Kontakty pro klienty (tel., email,
pavla.polnicka@zdar.charita.cz,
web)
www.zdar.charita.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Služba je poskytována jednotlivcům nebo rodině jako celku v jejich přirozeném
prostředí, pomáhá rodinám s nezaopatřenými dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v
důsledku dlouhodobé nepříznivé situace, kterou rodiny nedokáží sami překonat. Dále
služba pomáhá uživatelům s jejich uplatněním na trhu práce, s vyřizováním
záležitostí na institucích, s řešením dluhové problematiky. Služba podporuje obnovu
funkčnosti a stabilitu rodiny jako celku.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Cílová skupina

Adresa zařízení

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Portimo o.p.s.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Rodiny s dítětem/dětmi do 18 let, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci, jež ohrožuje
zdravý vývoj dětí, a rodiče ji nedokážou či
nemohou řešit sami, vlastními silami.
Zahradní 580, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem, Vratislavovo náměstí 12, 592 31
Nové Město na Moravě
Bystřice nad Perštejnem - tel.: 566688227;
Nové Město na Moravě - tel.: 566616121; mobil
- 739 957 800, 773 878 103;
e-mail: sas@portimo.cz; web: www.portimo.cz

Kontakty pro klienty (tel., email,
web)
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je provázení rodin s dětmi,
které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Posilujeme kompetence rodičů tak,
aby se dětem v rodině dobře žilo a zdravě se vyvíjely. Pomáháme zvládnout:
• situace spojené s finanční tísní a vedením domácnosti,
• hledání zaměstnání,
• výchovné problémy a péči o děti,
• školní neúspěšnost dětí,
• rodinné vztahy a nefunkční komunikaci v rodině,
• jednání všude tam, kde potřeba.
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Šipka - sociálně aktivizační služba pro rodiny s
Název sociální služby
dětmi
Poskytovatel
Oblastní charita Havlíčkův Brod
Druh sociální služby
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Cílová skupina
rodiny s dětmi
Adresa zařízení
Rubešovo nám. 171
Kontakty pro klienty (tel., email,
734 267 292, sas@charitahb.cz,
web)
www.charita.hb.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Šipka pomáhá a podporuje rodiny s dětmi, které jsou ohroženy nebo zasaženy
nepříznivou sociální situací. Podpora je zaměřena na posílení rodičovských
kompetencí, na budování pozitivních vztahů v rodině, na komunikaci rodiny s
institucemi a odborníky. Cílem služby je, aby rodina dokázala svoji situaci řešit,
uměla najít odbornou pomoc a spolupracovala s okolím, tak jako ostatní obyvatelé
oblasti, ve které rodina žije.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Cílová skupina

Adresa zařízení

Klubíčko
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Služba je poskytována rodinám s dětmi ve věku
3 až 5 let z Jihlavy a blízkého okolí, které se
nacházejí v dlouhodobě krizové sociální situaci,
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci
překonat, a u kterého existují další rizika
ohrožení jeho vývoje.
Žižkova 108, Jihlava

Vedoucí služby: 736 238 095
Kontakty pro klienty (tel., email,
e-mail: klubíčko@jihlava.charita.cz
web)
web: www.jihlava.charita.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
S klientem pracujeme jak v ambulantní (docházení dítěte do předškolního klubu), tak
i v terénní formě (pracovníci navštěvují rodiny v jejich přirozeném prostředí).
Zaměřujeme se na celou rodinu a práci s ní. Podporujeme klienty, aby
- zvládali péči a výchovu dětí,
- byli ekonomicky soběstační,
- zvládali samostatně běžné úkony,
- samostatně hospodařili,
- měli dobré vztahy s partnerem, přáteli,
- vedli řádný způsob života bez negativních společenských jevů, které ohrožují vývoj
dítěte.
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Osobní asistence:
Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Osobní asistence
Centrum LADA, z.s.
Osobní asistence
Osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným
nebo jiným zdravotním postižením a senioři

Cílová skupina
Adresa zařízení
Nádražní 362, 395 01 Pacov
Kontakty pro klienty (tel., email,
565 391 851, lada@centrumlada.cz,
web)
www.centrumlada.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)

Osobní asistence poskytuje lidem individuální pomoc a podporu při zvládání
běžného života a při zajišťování soběstačnosti a hledání možných cest k jejich
rozvoji a seberealizaci. Centrum LADA poskytuje služby v co nejpřirozenějším
sociálním zázemí v úzké spolupráci s rodinou. Cílem služby je, aby klienti mohli
kvalitně a samostatně, popř. s co nejmenší mírou podpory uspokojovat své zájmy a
osobní potřeby uvnitř běžné společnosti.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina
Adresa zařízení

Osobní asistence
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč
Osobní asistence
od 3 let věku- horní hranice není stanovena
Generála Sochora 705/3, Třebíč, 674 01

Mgr. Ilona Eyer Hobzová, koordinátor-sociální
pracovník, tel. 604 707 395, mail:
Kontakty pro klienty (tel., email,
osasistence@trebic.charita.cz,
web)
www.trebic.charita
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Osobní asistence je určena dětem, dospělým i seniorům, kteří potřebují pomoc
druhého. Snahou je společně s osobním asistentem překonávat překážky
způsobené věkem, zdravotním, mentálním nebo duševním omezením. Služba by
měla takovému člověku umožnit zvládat všechny činnosti, které by za běžných
okolností vykonával sám, ve svém domácím prostředí, při vzdělávání a výkonu
povolání nebo kulturních aktivitách. Cílem osobní asistence je pomáhat uživateli v
době, kdy žije ve svém přirozeném prostředí a nastavit péči podle jeho potřeb. OA
má být nejen pomocnou rukou, uchem, okem, ale i oázou klidu a porozumění.
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Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Osobní asistence Velké Meziříčí
Diecézní charita Brno, organizační jednotka
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Osobní asistence

Cílová skupina
Adresa zařízení

osoby s chronickým onemocněním, s
tělesným, mentálním a zdravotním postižením,
s kombinovaným postižením, se zrakovým a
sluchovým postižením
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí

Jaroslava Pavlíčková, +420 733 755 870,
Kontakty pro klienty (tel., email,
jaroslava.pavlickova@zdar.charita.cz,
web)
www.zdar.charita.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Služba Osobní asistence Velké Meziříčí je terénní službou Oblastní charity Žďár
nad Sázavou pro děti, dospělé a seniory s postižením nebo s dlouhodobým
onemocněním. Posláním služby je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich
potřeb v jejich přirozeném prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života. Služba
je poskytována bez časového omezení.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Osobní asistence Bludiště
FOKUS Vysočina, z.ú.
Osobní asistence
osoby s mentálním, kombinovaným nebo
Cílová skupina
tělesným postižením, starší 7 let
Adresa zařízení
Kosmonautu 262, Chotěboř
Kontakty pro klienty (tel., email,
www.fokusvysocina.cz, tel: 773 497 498, mail:
web)
773 497 498
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním služby osobní asistence je umožnit lidem s postižením žít doma životem,
který se co nejvíce blíží běžnému standardu. Usilujeme o to, aby lidé s postižením
žili důstojný a plnohodnotný život. Nabídka osobní asistence obsahuje úkony
osobní péče, doprovázení a dopravu do denních zařízení, jako je škola nebo denní
stacionář. Pracujeme s bazální stimulací a především zjišťujeme a respektujeme
individuální potřeby a přání každého klienta.

24

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod
Oblastní charita Havlíčkův Brod
Osobní asistence

osoby s tělesným či kombinovaným
postižením od 27 let do 65 let věku, senioři od
Cílová skupina
65 let a více (horní hranice není vymezena)
Adresa zařízení
Bělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův Brod
Kontakty pro klienty (tel., email,
777 630 447, 734 267 518, 569 333 282,
web)
asistence@charitahb.cz, www.charitahb.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Naše služba pomáhá lidem s tělesným či kombinovaným postižením a seniorům s
činnostmi, které kvůli svému omezení již nejsou schopni vykonávat sami. Osobní
asistentky pomáhají s úkony osobní hygieny, s doprovody na nákup nebo k lékaři,
na volnočasové aktivity, na které byli naši klienti zvyklí celý život. Společně s našimi
klienty chceme dosáhnout toho, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném
domácím prostředí.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Osobní asistence
Portimo, o.p.s.
Osobní asistence

Cílová skupina
Adresa zařízení

osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
senioři
Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě

telefon: 733747069
Kontakty pro klienty (tel., email,
e-mail: oa@portimo.cz
web)
web: www.portimo.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Pomáhat a podporovat uživatele i další pečující osoby
Uživatelům:
- umožnit zůstat v domácím prostředí
- podporovat zachování schopností, dovedností a zvyklostí + vést uživatele k max.
samostatnosti
- pomáhat utvářet, zachovávat a uplatňovat sociální vztahy a kontakty
- zajistit důstojný a plnohodnotný život
Dalším pečujícím osobám:
- poskytnout prostor pro potřebný odpočinek a pro vyřízení vlastních záležitostí
- poskytnout možnost neopouštět zaměstnání
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Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina

Charitní osobní asistence
Oblastní charita Pelhřimov
Osobní asistence
Následující osoby (1 rok a více), které se ocitli
v nepříznivé sociální situaci a žijí na
Pelhřimovsku, Počátecku a Žirovnicku: osoby
s chronickým onemocněním, osoby se
zdravotním postižením, senioři

Adresa zařízení

Solní 1814, Pelhřimov
detašované pracoviště - Žižkova 394,
Žirovnice
vedoucí služby - mob. 728752743,
vedouci.oa.ps@pelhrimov.charita.cz
soc. pracovnice - mob. 604222027,
soc.prac.pe@pelhrimov.charita.cz
mob. 732258159,
soc.prac.zir@pelhrimov.charita.cz
web: www.pelhrimov.charita.cz

Kontakty pro klienty (tel., email,
web)

Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Pomáháme s hygienou a péčí o sebe, s údržbou a chodem domácnosti, s aktivizací
těla i paměti, s nácvikem chůze. Jsme schopni zajistit doprovod do školy, k lékařům,
na nákupy a procházky nebo za zájmovými aktivitami. Naše služby poskytneme
každý den včetně víkendů a svátků, 24 hod. denně.
Cílem naší služby je dopřát klientovi pobyt v domácím prostředí a mezi blízkými,
dokud to půjde. S naší pomocí je schopen zvládnout veškeré činnosti, bez kterých
se v běžném životě neobejde.

Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby
Cílová skupina
Adresa zařízení
Kontakty pro klienty (tel., email,
web)

Osobní asistence
ŽIVOT 99 - Jihlava, z. ú.
Osobní asistence
osoby se zdravotním postižením, senioři
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

606 054 931, osobniasistence@zivot99jihlava.cz, www.zivot99-jihlava.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Osobní asistence je terénní forma pomoci, určená zdravotně postiženým a
seniorům, která jim umožňuje žít v jejich přirozeném prostředí tak dlouho, jak to
jejich zdravotní stav dovolí.
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