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ÚVODNÍ SLOVO  
MÍSTOSTAROSTKY MĚSTA HUMPOLEC
Vážené dámy, vážení pánové, 

otevřeli jste katalog poskytovatelů sociálních 
služeb působících na Humpolecku, jehož 
hlavním smyslem je přinést vám komplexní 
přehled odborné pomoci, kterou můžete v pří-
padě těžké životní situace využít. Z  vlastní 
zkušenosti vím, že se obvykle o sociální péči 
aktivně nezajímáme a domníváme se, že se 
nás netýká, ovšem dokud se sami nedosta-
neme do úzkých. Stále chodíme do zaměst-
nání, ale zároveň se potřebujeme postarat o 
stárnoucí rodiče a přitom nás potřebují i naše 
dospívající děti a vnoučata, do našeho života 
vkročí člověk s postižením, který vyžaduje více 
či méně intenzivní péči, dostaneme se do ne-
bezpečí dluhového kolotoče nebo finanční tís-
ně, setkáme se s domácím násilím... A samo-
zřejmě se nemusí jednat „jen“ o nás, problémy 
zažívají i naši příbuzní či přátelé. Důležité je si 
v takové chvíli uvědomit, že všechno má své řešení a že na cestě k jeho nalezení ne-
jsme sami. Na druhé straně, i když máte sebeobětavější rodinu nebo přátele, existují 
situace, kdy bez odborné sociální pomoci budete své překážky překonávat možná 
o dost pomaleji, možná neefektivně a možná ani úplně překonat nepůjdou. Proto 
byste měli znovu nahlédnout do tohoto katalogu a bez jakýkoliv obav se obrátit na 
sociální službu. Vždyť je tu pro vás. 

Velmi mě těší, že systém sociální pomoci je v našem městě historicky dobře na-
stavený. Pokrývá jak péči pro seniory, rodiny s dětmi i jednotlivce, děti a dospívající, 
tak i péči o lidi s hendikepem. Zároveň mohu prozradit, že město přehodnocuje fi-
nancování těchto služeb tak, aby bylo ještě transparentnější a skutečně odpovídalo 
reálným nákladům na kvalifikovanou práci sociálních pracovníků a pracovníků v so-
ciálních službách. Jejich práce není rozhodně jednoduchá, vyžaduje nejen zákon-
né požadavky na vzdělávání, ale také lidské kvality jako trpělivost, empatii či lásku 
a pochopení k druhému člověku. Spolupráce města Humpolce, místního městského 
úřadu a Místní akční skupiny Společnosti pro rozvoj Humpolecka na Střednědobém 
plánu rozvoje sociálních služeb pro region Humpolecka na období 2019—2021, je-
hož součástí je i tento katalog, přinesla řadu podnětů, jak dobře fungující podporu 
sociální péče a prevence v našem regionu ještě zdokonalit a efektivněji zacílit. Měs-
to si váží všech, kteří v sociální oblasti pracují, a chce se podílet na tom, aby sociální 
služby a jejich pracovníci měli co možná nejstabilnější podmínky pro svou práci, kte-
rou je péče o potřebné. A potřebným může být v některé životní fázi kdokoliv z nás. 

ÚVODNÍ SLOVO 
PŘEDSEDY MAS
Vážení uživatelé katalogu poskytovatelů soci-
álních a doprovodných služeb Humpolecka!

Dostáváte do ruky první takto ucelený se-
znam organizací, které vám jsou připraveny 
pomoci ve vaší obtížné situaci. Všechny 
působí na Humpolecku, i když některé mají 
sídlo mimo náš region. 

Pro snazší orientaci jsou na začátku ka-
talogu popsány jednotlivé životní situace, 
které katalog pokrývá. Najděte si tu, nejvíce 
se přibližující tomu, co právě řešíte. Hned uvidíte organizace, nabízející konkrétní 
pomoc. Na uvedené stránce vedle jejího názvu pak najdete bližší popis, jak daný 
subjekt funguje, a hlavně kontakty na konkrétní osoby. Neváhejte se jim ozvat. Jsou 
to velmi příjemní a milí lidé, kteří se vám budou osobně a diskrétně věnovat. Všech-
ny organizace uvedené v tomto katalogu splňují standardy v poskytování sociálních 
služeb, do čehož spadá i citlivé zacházení s osobními údaji. 

Veškeré informace jsou aktuální k datu vydání katalogu. Pokud se vám však dostává 
do ruky již delší dobu po vydání a nemůžete se na kontaktní osobu dovolat, ověřte 
raději spojení na uvedených webových stránkách samotné organizace. I v nezisko-
vých organizacích dochází k obměně pracovníků. A i když jméno kontaktní osoby se 
může časem změnit, kvalita a spolehlivost služby zůstává! 

Věřím, že vám tento katalog pomůže lépe se orientovat v nabídce neziskových orga-
nizací, působících v našem regionu.

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.
Předseda MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

Zmíněný střednědobý plán přináší řadu zajímavých podnětů a plánů, kam v nejbližší 
budoucnosti může sociální oblast směřovat. A já věřím, že bude směřovat k  těm 
cílům, které v sobě skloubí zdravý rozum, skutečnou potřebu obyvatel Humpolecka 
v dané době, stabilní financování a vidinu perspektivního rozvoje sociálních služeb. 

Děkuji všem, kteří se na tvorbě strategického plánu i tohoto katalogu aktivně podíleli. 

S úctou vaše 

Mgr. Alena Kukrechtová, 
místostarostka Humpolce pro sociální oblast, školství, kulturu a sport
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SEZNAM POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH  
SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE

1) BYDLENÍ
Máte problémy s bydlením? Přišli jste o byt nebo dům? Nemáte kde žít? Máte 
problémy se splácením nájemného? Ukončili jste ústavní výchovu, zletili jste? 
Pomohou vám následující organizace:

• Azylový dům, Sociální služby města Žďár nad Sázavou (str. 14)
• Azylový dům pro muže, Středisko křesťanské pomoci Jihlava (str. 15)
• Bezplatná právní poradna, Město Humpolec (str. 16)
• Dům na půl cesty Havlíčkův Brod, Centrum JJ Pestalozziho, o.p.s (str. 30)
• Dávky pro ZTP, Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Humpolec (str. 63)
• Charitní domov Humpolec, Oblastní charita Havlíčkův Brod (str. 34)
• Kurátor pro dospělé, Městský úřad Humpolec (str. 38)
• Přidělování bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou,  
 Město Humpolec (str. 46)
• Orgán sociálně-právní ochrany dětí, Městský úřad Humpolec (str. 51)

2) DLUHY
Jste ve finanční tísni? Máte problémy s rodinným rozpočtem? Nejste schopni 
splácet půjčky? Hrozí vám exekuce? Potřebujete pomoc s insolvencí? Pomo-
hou vám tyto organizace:

• Bezplatná právní poradna, Město Humpolec (str. 16)
• Háta, o. p. s. (str. 32)
• Kurátor pro dospělé, Městský úřad Humpolec (str. 38)
• Občanská poradna, Oblastní charita Havlíčkův Brod (str. 43)
• Středisko charitní pomoci (Šatník), Oblastní charita Havlíčkův Brod (str. 58)

3) DOBROVOLNICTVÍ
Hledáte možnost jak smysluplně využít svůj volný čas? Jste nezaměstnaný/á, 
maminka na mateřské dovolené, student/ka, aktivní senior/ka, máte chuť se 
společensky angažovat? Chtěli byste pomoci lidem zdravotně znevýhodně-
ným, seniorům, osobám sociálně slabým nebo pomoci při péči o děti, mládež 
a rodiny v jejich volném čase? Obraťte se na:

• Dobrovolnické centrum Humpolec, FOKUS Vysočina, z. ú. (str. 22)

4) DOMÁCÍ NÁSILÍ
Stali jste se vy nebo vaši blízcí oběti domácího násilí? Domníváte se, že by 
k tomu mohlo dojít? Ubližuje vám někdo? Jste osobou násilnickou? Nečekejte 
a okamžitě vyhledejte pomoc v těchto organizacích:

• Bílý kruh bezpečí (str. 17) 
• Charitní domov Humpolec, Oblastní charita Havlíčkův Brod (str. 34) 
• Kurátor pro dospělé, Městský úřad Humpolec (str. 38) 
• Kurátor pro mládež, orgán sociálně-právní ochrany dětí, Městský úřad 
 Humpolec (str. 52)
• Intervenční centrum Jihlava (str. 49)

5) DROGY, ALKOHOL A JINÉ ZÁVISLOSTI
Máte vy nebo lidé ve vašem okolí problémy se závislostmi? Chcete se do-
zvědět více informací o závislostech? Chcete někomu pomoci se závislostí? 
Kontaktujte následující organizace:

• Centrum U Větrníku, Oblastní charita Jihlava (str. 21)
• Kurátor pro dospělé, Městský úřad Humpolec (str. 38)
• Kurátor pro mládež, orgán sociálně-právní ochrana dětí, Městský úřad 
 Humpolec (str. 52)

6) NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
Jste jiné národnosti? Máte problémy se vstupem do naší země? Neznáte naší 
řeč? Potřebujete pomoct s vyřizováním na úřadech. Pomohou vám následující:

• Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina (str. 57)
• Poradce pro národnostní menšiny, Městský úřad Humpolec (str. 45)

7) NEZAMĚSTNANÍ
Přišli jste o zaměstnání? Potřebujete pomoc s hledáním práce? Chcete  
změnu v zaměstnání? Potřebujete poradit ohledně problémů v práci?  
Obraťte se na tyto organizace:

• Tým podpory v zaměstnávání Pelhřimov, FOKUS Vysočina, z. ú. (str. 62)
• Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Humpolec (str. 63)

• Dobrovolnické centrum Oblastní charity Havlíčkův Brod (str. 23)
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8) OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM  
     A MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Jste vy nebo někdo z vašich blízkých zdravotně znevýhodněný?  
Potřebujete pomoc nebo radu týkající se určitého handicapu?  
Obraťte se na tyto organizace:

• Bezplatná právní poradna, Město Humpolec (str. 16)
• Centrum denních služeb Barborka, Háta, o. p. s (str. 18)
• Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod, Oblastní charita Havlíčkův Brod 
 (str. 19)
• Centrum sociálních služeb Petrklíč, Oblastní charita Havlíčkův Brod (str. 20)
• Dávky pro ZTP, Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Humpolec (str. 63)
• Domácí hospicová péče, Oblastní charita Havlíčkův Brod (str. 24)
• Domov Jeřabina, Pelhřimov, p. o. (str. 26)
• Domov ve Věži, p. o. (str. 29)
• Chráněné bydlení Pelhřimov, Fokus Vysočina, z. ú. (str. 36)
• Chráněné bydlení Havlíčkův Brod (komunitní forma), Fokus Vysočina, z. ú. 
 (str. 35)
• Komunitní tým Pelhřimov, Fokus Vysočina, z. ú. (str. 37, 62)
• Medou, z. s. (str. 41)
• Parkovací průkazy pro osoby ZTP a ZTP/P, Městský úřad Humpolec (str. 44)
• Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Humpolec,  
 Oblastní charita Havlíčkův Brod (str. 50)
• Přidělování bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou,  
 Město Humpolec (str. 46)
• Sociálně terapeutická dílna, Oblastní charita Havlíčkův Brod (str. 55)
• Středisko rané péče, Oblastní charita Havlíčkův Brod – pro děti (str. 59)
• Tým podpory v zaměstnávání Pelhřimov, Fokus Vysočina, z.ú. (str. 62)
• Veřejné opatrovnictví, Městský úřad Humpolec (str. 65)
• Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, Městský úřad Humpolec 
 (str. 67)

9) OSOBY TRESTNĚ STÍHANÉ, OSOBY VE VÝKONU  
     TRESTU A OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ

Ocitli jste se v těžké životní situace trestního stíhání? Byli jste propuštěni 
z vězení a nevíte co dál? Pomoc vám poskytnou zde:

• Al paso Vysočina, Oblastní charita Třebíč (str. 12)

• Bezplatná právní poradna, Město Humpolec (str. 16)
• Dům na půl cesty Havlíčkův Brod, Centrum JJ Pestalozziho, o.p.s (str. 30)
• Kurátor pro dospělé, Městský úřad Humpolec (str. 38)
• Probační a mediační služba ČR, pobočka Pelhřimov (str. 48)
• SOS centrum, Diakonie českobratrské církve evagelické (str. 56)

10) RODINY S DĚTMI, MLÁDEŽ
Jste rodina, která se ocitla v těžké životní situaci? Nevíte si rady s dětmi a nemáte 
se kam obrátit? Přestáváte si doma rozumět? Můžete se obrátit na tyto služby:

• Bezplatná právní poradna, Město Humpolec (str. 16)
• Hmotná nouze, Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Humpolec (str. 63)
• Charitní domov Humpolec, Oblastní charita Havlíčkův Brod (str. 34)
• Občanská poradna, Charita Havlíčkův Brod (str. 43)
• Orgán sociálně-právní ochrany dětí, Městský úřad Humpolec (str. 51)
• Potravinová banka Vysočina, z.s. (str. 47)
• Sociální bazar ve společnosti Háta, o.p.s. (str. 32)
• Středisko charitní pomoc (Šatník), Oblastní charita Havlíčkův Brod (str. 58)
• Středisko rané péče, Oblastní charita Havlíčkův Brod (str. 59)
• Šipka – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, Oblastní charita 
 Havlíčkův Brod (str. 60)
• Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p. o. (str. 61)
• Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Dětský domov Nová Ves  
 u Chotěboře (str. 66)

11) SENIOŘI
Máte problémy se zvládáním základních životních potřeb? Nedokážete se 
o sebe postarat jako dřív? Nemáte nikoho, kdo by vám pomohl? Cítíte se osa-
moceni? Pomohou vám následující:

• Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci, Oblastní charita 
 Havlíčkův Brod (str. 13)
• Bezplatná právní poradna, Město Humpolec (str. 16)
• Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod, Oblastní charita Havlíčkův Brod 
 (str. 19)
• Dávky pro ZTP, Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Humpolec (str. 63)
• Domácí hospicová péče, Oblastní charita Havlíčkův Brod (str. 24)
• Domov blahoslavené Bronislavy (str. 25)
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Marcela Benešová, DiS.

Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

marcela.benesova@mesto-humpolec.cz

565 518 152

www.mesto-humpolec.cz

Žádná ze situací vám nevyhovuje? Nevíte si rady? Obraťte se na:

• Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o. (str. 26)
• Domov pro seniory Onšov (str. 27)
• Domov pro seniory, Domov pro seniory Humpolec (str. 28)
• Charitní pečovatelské služby, Oblastní charita Havlíčkův Brod (str. 33)
• Parkovací průkazy ZTP, ZTP/P, Městský úřad Humpolec (str. 44)
• Přidělování bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou,  
 Město Humpolec (str. 46)
• VČELKA, Senior Care, pečovatelská služba, o. p. s. (str. 64)
• Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, Městský úřad  
 Humpolec (str. 67)
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Mgr. Jaroslav František Žák, vedoucí služby
Bc. Marta Mašková, DiS., sociální pracovník – koordinátor

Karlovo nám. 41/30, 674 01 Třebíč 

jaroslav.zak@trebic.charita.cz,  
marta.maskova@trebic.charita.cz,
alpaso@trebic.charita.cz

608 808 025 / 731 644 168

www.trebic.charita.cz/nase-sluzby/al-paso-vysocina

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Pachatelé trestné činnosti a osoby s trestní minulostí starší 18 let žijící nebo 
vracející se do Kraje Vysočina, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženi.

Osoby v  krizi tj. partneři a členové rodin pachatelů trestné činnosti a  osob 
s  trestní minulostí, starší 18 let z Kraje Vysočina, kteří v důsledku uvěznění 
osoby blízké nebo jejího rizikového způsobu života vedou sami rizikový způ-
sob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, nedokážou si poradit, 
vyhledat odbornou pomoc, mají obavu ze stigmatizace či postihu a krizová 
situace celé rodiny je tak více prohlubována.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Klient, který je informovaný o svých právech, povinnostech a možnostech.
– Klient, který je schopen minimalizovat rizika jeho způsobu života.
– Klient, který je schopen získat náhled na své dřívější nežádoucí chování.
– Klient, který je kompetentní k samostatnému rozhodování a plánování.
– Klient, který je schopen volit životní strategie tak, aby nebyly  
 v rozporu se zákonnými normami státu.

KONTAKT

AL PASO VYSOČINA, OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ
terénní program pro osoby propuštěné z výkonu trestu,  
osoby s trestní minulostí a blízké osoby v krizi

TR
ES

TN
É 

ČI
N

Y

Bohuslava Medová
Tereza Romanovská, DiS – sociální pracovnice

Školní 730, 396 01 Humpolec

astra@charitahb.cz

777 736 069 / 735 745 670

www.hb.charita.cz

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Astra – denní centrum pro seniory poskytuje svoji službu seniorům a lidem 
se zdravotním postižením. Pomáháme našim uživatelům v jejich nepříznivé 
životní situaci tak, aby si co nejdéle udrželi stávající schopnosti a doved-
nosti. Mohli prožívat důstojné stáří, nebyli zcela osamělí a měli podporu při 
vyřizování běžných záležitostí.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Uživatel, který není zcela osamělý.
– Uživatel, který má zajištěny všechny potřebné úkony péče o svoji osobu, 
 které si již nemůže zajistit sám.
– Uživatel, u kterého se podařily z části nebo zcela zachovat stávající dovednosti  
 a schopnosti.
– Uživatel, který má zajištěny svoje běžné záležitosti.

KONTAKT

ASTRA – DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY
SEN
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I
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Brodská 33, 591 01 Žďár nad Sázavou

azyl@socsluzbyzdar.cz

 778 548 489

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Posláním azylového domu je zajištění dočasného ubytování mužům města 
Žďáru nad Sázavou (v případě volné kapacity i občanům z jiných míst ČR), 
kteří se ocitli v tíživé sociální situaci a nemají kde bydlet. Muži bez přístřeší 
a v tíživé sociální situaci, kterou nejsou schopni sami bez cizí pomoci řešit, 
muži starší 18 let, soběstační.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Cílem služby je podpora samostatnosti v běžných denních činnostech (úklid, 
praní, žehlení, osobní hygiena, příprava stravy, hospodaření s finančními pro-
středky apod.), pomoc vedoucí k začleňování do běžného života, motivace 
k získání zaměstnání a bydlení. 

KONTAKT

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE, SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU P.O.BY
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David Rydlo, DiS.

socialniprace@skpjihlava.cz,  
azylovydum@skpjihlava.cz

567 307 907, 774 724 588, 561 116 752

www.skpjihlava.cz

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Službu můžete využít, jste-li osoba mužského pohlaví starší 18 let, potřebuje-
te a chcete řešit svou nepříznivou situaci v oblasti bydlení. Služba je určena 
pro muže: bez přístřeší, v bytové nouzi či v nevyhovujících podmínkách byd-
lení, v krizi či jiném nevyhovujícím stavu s dopadem na bydlení (např. rozvod 
či rozchod).

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
V případě muže a jeho začlenění do společnosti považujeme za významné 
následující cíle:
– Pomáhat mužům v začlenění do společnosti zlepšením jejich  
 hospodaření a nakládání s penězi.
– Zajištěním vhodného, přiměřeného a udržitelného ubytování.
– Získáním zaměstnání nebo zahájením podnikání.
– Vyřízením sociálních dávek a pomoci jako prostředků ke stabilizaci.
– Zlepšení mezilidských a rodinných vztahů.

KONTAKT

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE, STŘEDISKO 
KŘESŤANSKÉ POMOCI JIHLAVA P.O.

BYDLEN
Í
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JUDr. Ladislava Lebedová, Mgr. Martin Lebeda, 
Ph.D. Mgr. Petr Hladký

Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec 
(budova Komerční banky 2. patro)

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Tato služba je určena mj. i seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodi-
nám s dětmi, osobám sociálně vyloučeným atd. s nízkými příjmy.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Umožnit klientům s nízkými příjmy nebo i osobám sociálně vyloučeným 
 bezplatné právní poradenství.
– Právní poradna slouží klientům soc. odboru i široké veřejnosti.
– Zabezpečuje zejména první kontakt a základní poradenství, u složitějších 
 případů je nutné se obracet přímo na advokátní kancelář v Ledči  
 nad Sázavou.

KONTAKT

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA 
– v samostatné působnosti Města Humpolec

Kontakt pouze osobní návštěvou vždy v pondělí od 15.00 – 17.00 hod.
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Mgr. Antonín Křoustek – jednatel regionální pobočky 
BKB v Jihlavě

Žižkova 13, 586 01 Jihlava

bkb.jihlava@bkb.cz

606 631 551

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Obětem všech druhů kriminality, svědkům této trestné činnosti a pozůstalým 
po násilné trestné činnosti. Tedy nejenom obětem domácího násilí.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Poskytnout nejdříve psychologickou podporu ke zvládnutí tíživé životní situa-
ce a následně pak poskytnout právní informace k úspěšnému zvládnutí celého 
trestního řízení, včetně doprovodu na policii a k soudnímu jednání. Pomáháme 
i k získání peněžité pomoci v případech ublížení na zdraví.

KONTAKT

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, Z.S.
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www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/jihlava

https://www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/jihlava/ 
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Háta, o.p.s

Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou

 hata.ops@seznam.cz

730 177 740

www.hata-ops.cz

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Háta, o.p.s. byla založena s cílem stát se významným poskytovatelem sociál-
ních služeb nejen v ledečském regionu, ale i v Kraji Vysočina.
 
Centrum denních služeb BARBORKA nabízí uživatelům sociálních služeb 
možnost navázat sociální kontakty mimo domov. Poskytuje péči v oblasti so-
ciální, integrační a výchovně vzdělávací za účelem nalézt porozumění, podpo-
ru, zázemí a tím dosáhnout co největší míru nezávislosti handicapovaných na 
pomoci okolí v běžném životě.

Cílová skupina: Děti, mládež a dospělí od 7 let do 80 let s mentálním a kom-
binovaným postižením.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
– Pomoc při zajištění stravy.
– Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
– Sociálně terapeutické činnosti.
– Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a pomoc při vyřizování 
 osobních záležitostí.
– Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

KONTAKT

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB BARBORKA  
– HÁTA, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST
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CENTRUM OSOBNÍ ASISTENCE HAVLÍČKŮV 
BROD, OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD

Bělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův Brod 
Školní 730, 396 01 Humpolec

asistence@charitahb.cz

569 426 070, 777 630 447

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Služba je poskytována okruhu osob, kteří se dostali do nepříznivé životní si-
tuace – nejsou schopni si zajistit základní životní úkony péče o vlastní osobu 
vlastními silami a chtějí zůstat ve svém domácím prostředí. Jedná se o oso-
by s tělesným postižením, kombinovaným postižením od 27 do 65 let věku 
a o seniory od 65 let, horní věková hranice není omezena. 

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Klient žije důstojným životem ve svém domácím prostředí a je zde  
 spokojen.
– Dovednosti a schopnosti klienta se udržují na stávající úrovni 
 nebo se zvyšují.
– Klient má zachované sociální vazby – s rodinou, přáteli, okolím.

KONTAKT

Věra Kratochvílová, DiS.
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Barborka 1324, 584 01 Ledeč nad Sázavou
 
vedouci.petrklic@charitahb.cz

569 731 557, 777 736 067

www.hb.charita.cz

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Centrum sociálních služeb Petrklíč poskytuje službu osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu věku nebo lehkého, středního, těžkého i hlubokého 
zdravotního postižení (mentální, tělesné a kombinované postižení) ve věku od 
3 let s neomezenou horní hranicí převážně z Ledče nad Sázavou a okolí do 40 
km. Pokud uživatel bydlí ve větší vzdálenosti než 40 km, musí se do zařízení 
dopravit sám, nebo může být domluveno stanoviště v dojezdové vzdálenosti.

Služba  není  poskytovaná osobám, jejichž stav vyžaduje zdravotní péči ve 
zdravotnickém zařízení, osobám s úplnou ztrátou zraku, osobám, které vyža-
dují znakovou řeč.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Uživatel, který 
– Díky získaným nebo udrženým schopnostem a dovednostem zůstává  
 ve svém přirozeném prostředí.
– Dokáže rozvinout, nebo alespoň udržet své schopnosti, zejména v oblasti  
 péče o vlastní osobu.
– Má zajištěnou potřebnou péči.
– Má navázané nebo je schopen navázat mezilidské vztahy.

KONTAKT

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PETRKLÍČ

Mgr. Miroslav Sklenář
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CENTRUM U VĚTRNÍKU

U Větrníku 862/17, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

kacko@jihlava.charita.cz

736 523 675

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, v různém stupni závislosti v důsledku 
zneužívání nelegálních nealkoholových drog a osoby jim blízké. Cílovou skupinu 
můžeme rozdělit podle následujících kritérií:
– Dle způsobu užívání (i.v., p.o., sniff, kouření aj.).
– Dle délky a pravidelnosti užívání (závislí, pravidelní, příležitostní  
 uživatelé, experimentátoři aj.).
– Dle primární drogy (stimulanty, opioidy, canabinoidy, halucinogeny,  
 taneční drogy aj.).
Pracujeme i s osobami užívajícími alkohol v kombinaci s OPL, osobami 
užívajícími medikamenty a gamblery.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Cílem zařízení je podílet se na ochraně veřejného zdraví a informovanosti 
v oblasti nealkoholových závislostí následujícími způsoby:
– Minimalizací potenciálních rizik a škod, které aktivním uživatelům,  
 osobám blízkým a veřejnosti mohou v důsledku užívání nelegálních  
 nealkoholových drog nastat.
– Předcházením sociálnímu úpadku u uživatelů drog – podpora a udržení  
 socializace, případná resocializace.
– Motivací a podporou v abstinenci.
– Poskytováním poradenství osobám blízkým.

KONTAKT

www.jihlava.charita.cz/zavislosti/kacko
www.facebook.com/kacko.jihlava

ZÁVISLO
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM HUMPOLEC  
A SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – FOKUS  
VYSOČINA, Z. Ú.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Všem zájemcům o dobrovolnickou činnost (nad 15 let) a organizacím, které 
chtějí využít pomoci dobrovolníků.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Informovat veřejnost o možnostech dobrovolnictví.
– Pomáhat organizacím získat nové dobrovolníky nebo udržet stávající.
– Vyhledávat, školit a systematicky podporovat dobrovolníky.
– Zapojovat dobrovolníky do pomoci lidem, kteří to potřebují a koordinovat  
 jejich činnosti.

KONTAKT

Helena Štěpánková – koordinátorka dobrovolníků

5. května 319, 396 01 Humpolec 

dc.humpolec@fokusvysocina.cz

778 888 663

www.fokusvysocina.cz 
http://www.facebook.com/Dobrovolnick%C3%A9-cen-
trum-v-regionu-Humpolec-a-Sv%C4%9Btl%C3%A-
1-nad-S%C3%A1zavou-1809683402668195/
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KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Dobrovolnické centrum vysílá své dobrovolníky do projektů, jak Oblastní cha-
rity Havlíčkův Brod, tak do přijímacích organizací (Chráněného bydlení Jeřa-
bina v Humpolci a ONPaR v Nemocnici Havlíčkův Brod).

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Vyhledávání dobrovolníků, jejich školení, koordinace a podpora při jejich dob-
rovolnické činnosti. Smyslem jejich práce je pomoci lidem, kteří se z různých 
důvodů ocitli v těžké životní situaci. Věnováním svého volného času pomá-
hají klientům žít co nejnormálnější život a podílejí se na pohodovém chodu 
všech přijímajících projektů. Dobrovolnické centrum také pomáhá zajišťovat 
dobrovolníky na jednorázové akce.

KONTAKT

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM OBLASTNÍ  
CHARITY HAVLÍČKŮV BROD

Bc. Veronika Pavlasová

Bělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův Brod

dobrovolnik@charitahb.cz

 731 604 743

www.facebook.com/dobrovolnictvi.hb.charita
www.hb.charita.cz
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http://www.facebook.com/Dobrovolnick%C3%A9-centrum-v-regionu-Humpolec-a-Sv%C4%9Btl%C3%A1-nad-S%C3%A1zavou-1809683402668195/
http://www.facebook.com/Dobrovolnick%C3%A9-centrum-v-regionu-Humpolec-a-Sv%C4%9Btl%C3%A1-nad-S%C3%A1zavou-1809683402668195/
http://www.facebook.com/Dobrovolnick%C3%A9-centrum-v-regionu-Humpolec-a-Sv%C4%9Btl%C3%A1-nad-S%C3%A1zavou-1809683402668195/
https://www.facebook.com/dobrovolnictvi.hb.charita/


24 25

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE  
– OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Služba je poskytována osobám s chronickým onemocněním bez omezení 
věku. Domácí hospicová péče pomáhá klientům prožít poslední chvíle života 
v prostředí, které jim samotným není cizí, ve kterém se cítí příjemně, a které 
pro ně vždy bylo symbolem vzájemné úcty, lásky, porozumění a přístavem. 
Prožití posledních chvil v domácím prostředí je často klíčovým faktorem dů-
stojného odchodu z tohoto světa. Vychází jednoznačně z přání a potřeb ne-
mocného a jeho rodiny. Domácí hospicová péče v sobě kombinuje lékařskou 
péči s ošetřovatelskou a taktéž s pomocí v oblasti sociálně-právní, psycholo-
gické či duchovní. Nabízí nejenom všestrannou a účinnou oporu příbuzným 
a přátelům umírajících, ale pomáhá zvládat i jejich zármutek po smrti blízké-
ho člověka.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Snažíme se umožnit prožití posledních chvil života v domácím prostředí.
– Klientovi pomáháme dodržovat jeho navyklý způsob stravování.
– Klientovi pomáháme dle jeho zvyklostí udržovat jeho hygienické potřeby.
— Klienta podporujeme v zachování jeho dovedností a schopností.
– Klienta podporujeme v zachování sociálních vazeb – kontakt s rodinou,  
 přáteli a okolím.

KONTAKT

domacipece@charitahb.cz; kolarova@charitahb.cz
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DOMOV BLAHOSLAVENÉ BRONISLAVY

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Domov blahoslavené Bronislavy se sídlem v Humpolci je nestátní nezisko-
vé zařízení pro seniory (65+), kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu 
stavu nejsou schopni žít ve svém prostředí nebo by v něm zůstali izolováni. 
Domov poskytuje svým klientům individuální pomoc a podporu tak, aby vedli 
pokud možno co nejdéle běžný způsob života, a pomáhá jim při udržování 
rodinných a společenských vazeb. Společně tak vytváří prostředí domova.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Cílem Domova je poskytovat kvalitní sociální služby na základě společně 
dohodnutých postupů (způsobů) při naplňování individuálních potřeb 
jednotlivých klientů. Tento cíl poznáme podle toho, že:

– S každým klientem je pravidelně plánována služba a poskytování  
 podpory vychází z jeho osobních cílů a individuálních potřeb. 
– Domov podporuje během celého roku příjemné prostředí klientů  
 v pokojích s vlastním sociálním zařízením. 
– Klienti mají možnost odebírat stravu podle jejich potřeb – je nabízena 
 žlučníková a diabetická dieta, klienti nemusí odebírat celodenní stravu. 
– Domov zajišťuje celoročně kvalitní, odbornou a bezpečnou  
 ošetřovatelskou péči.
– Služby poskytuje tým zaměstnanců, který je profesionálně proškolován 
 a jedná s klienty s maximální možnou mírou empatie.

KONTAKT

Mgr. Jan Výborný

Školní 681, 396 01 Humpolec 

reditel@domovbronislavy.cz

777 603 554

www.domovbronislavy.cz
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DOMOV JEŘABINA PELHŘIMOV P.O.,  
DOMOV PRO SENIORY ONŠOV

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Pobytová služba je určena pro seniory, kteří potřebují řešit svoji nepříznivou 
zdravotní či sociální situaci.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Respektovat individualitu každého uživatele.
– Podporovat seniory v maximální možné míře soběstačnosti.
– Pomáhat při rozvíjení osobních zájmů a schopností.
– Podporovat při začleňování do prostředí domova a pomáhat jim rozvíjet  
 a udržovat přirozené mezilidské vztahy.

KONTAKT

Bc. Jaroslava Fialová – vedoucí oddělení domov 
pro seniory Onšov

Onšov 1, 395 01 Pacov 

 fialova.j@domovjerabina.cz

734 186 376, 565 498 150

www.domovjerabina.cz
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KOMU JE SLUŽBA URČENA?
– Dospělé osoby s mentálním postižením, popř. s přidruženým tělesným  
 nebo smyslovým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost  
 z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc  
 jiné fyzické osoby. 
– Dospělé osoby s autismem, které mají sníženou soběstačnost z důvodu  
 tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
 fyzické osoby. 
– Dospělé osoby s mentálním postižením a problémovým chováním, které  
 mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace 
 vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
– Dospělým osobám s mentálním postižením, případně v kombinaci  
 s postižením tělesným nebo smyslovým, kteří mají sníženou soběstačnost  
 z důvodu zdravotního postižení a osobám s autismem, o které je jinak  
 pečováno v jejich přirozeném prostředí, nebo využívají pobytovou službu.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě.
– Posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti.
– Rozvoj pracovních dovedností a návyků, které umožní klientu uplatnit se  
 na trhu práce.
– Zachování či rozvoj přirozených mezilidských vztahů.
– Účast na veřejném životě, ve spolcích, na kulturních akcích, využívání  
 vnějších zdrojů a služeb.

KONTAKT

DOMOV JEŘABINA PELHŘIMOV, P.O.

Bc. Aneta Dohnalová, DiS.

U Elektrárny 1965, 393 01 Pelhřimov

dohnalova.a@domovjerabina.cz

733 618 293 

www.domovjerabina.cz
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KOMU JE SLUŽBA URČENA?
– Seniorům, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod a k zajištění  
 svých potřeb potřebují pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.
– Osobám, které jsou starší 60 let, pobírají starobní nebo invalidní důchod 
 a v důsledku svého tělesného postižení potřebují pravidelnou pomoc  
 a podporu jiné fyzické osoby.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Zajištění potřebné pomoci, podpory a péče s ohledem na individuální  
 potřeby klientů. 
– Poskytnutí takové podpory klientům, která povede k zachování nebo 
 rozvoji jejich stávajících schopností a dovedností.
– Prohlubování a upevňování mezigenerační solidarity mezi klienty 
 zařízení a širokou veřejností.
– Poskytování sociální i ošetřovatelské služby za pomoci týmu, který  
 průběžně prohlubuje jak svoje vzdělání odborné, tak i v oblasti  
 osobnostního rozvoje a sebepoznání.

KONTAKT

DOMOV PRO SENIORY HUMPOLEC,  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Mgr. Petr Vaněk

Máchova 210, 396 01 Humpolec

dduchhumpolec@email.cz

603 177 239, 565 532 023

www.ddhum.cz
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DOMOV VE VĚŽI P.O.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Pobytová služba – domov se zvláštním režimem pro klienty s chronickým 
duševním onemocněním.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Poskytnout pobytovou službu osobám s chronickým duševním onemocně-
ním mužům a ženám od 19 let věku s neomezenou horní hranicí věku, kteří 
pro svůj zdravotní a sociální stav nejsou schopni žít v přirozeném sociálním 
prostředí. Cílová skupina klientů je popsána na našich webových stránkách.

KONTAKT

Věž 1, 582 56 Věž

602 134 446

www.domov-vez.cz

reditel@domov-vez.cz
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KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Dům na půl cesty pomáhá mladým lidem zpravidla ve věku 18–26 let 
odcházejícím ze zařízení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče, lidem:

 – vyrůstajícím bez podpory a péče své rodiny,
– odcházejícím ze zařízení ochranné léčby,
– odcházejícím z výkonu trestu odnětí svobody,
– v nepříznivé životní situaci, která jim znemožňuje nebo ztěžuje vstup 
 do samostatného života ve společnosti,
– kteří nehledají pouze ubytování,
– kteří jsou schopni samostatného pohybu bez pomoci druhé osoby,  
 bez závislosti na alkoholu, drogách, gamblingu, bez duševního či  
 infekčního onemocnění.

Služba může být poskytnuta rodiči s dítětem či páru (počet dětí je vázán na 
aktuální kapacitu pokoje či celkovou kapacitu služby DPC).

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Posláním pobytové služby Dům na půl cesty Havlíčkův Brod je poskytovat od-
borným způsobem podporu mladým lidem bez rodinného zázemí, aby doká-
zali lépe uspět v samostatném životě a to s respektem k právům a s přihléd-
nutím k individuálním potřebám. Cílem služby je podporovat samostatnost 
mladých lidí, zvyšovat jejich sebevědomí, pomoci jim obstát v podmínkách 
běžného života a předcházet osamělosti a rizikovému chování.

KONTAKT

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD, 
CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO, O. P. S.

Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod

dpchb@pestalozzi.cz

569 426 717, 775 592 930

www.pestalozzi.czTR
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Odborným působením odstraňovat traumata a obtíže vzniklé následky nedo-
statečné nebo nepřiměřené péče, zanedbáváním či dlouhodobým pobytem 
v zařízení ústavní péče. V rámci každodenní spolupráce s uživatelem sleduje 
Dům na půl cesty tyto základní cíle:

Krátkodobé cíle:
– řešení akutní krizové situace,
– využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
– rozvoj nebo udržení sociálních dovedností,
– budování, rozvoj a zvyšování pracovních návyků a dovedností.

Dlouhodobé cíle:
 – integrace osob dlouhodobě umístěných v zařízeních ústavní výchovy,
– odborné a intenzivní působení na osobnostní rozvoj,
– trénink, rozvoj a zvyšování odpovědnosti a samostatnosti,
– prevence sociálně-patologických jevů,
– řešení bytové otázky,
– podpora v navazování mezilidských vztahů, obnovení nebo upevnění  
 kontaktu s rodinou,
– zvládání a práce s emocemi.
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KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Háta, o.p.s.
Háta, o.p.s. byla založena s cílem stát se významným poskytovatelem soci-
álních služeb nejen v ledečském regionu, ale i v Kraji Vysočina. 

Sociální bazar
Slouží jako materiální pomoc pro lidi v sociální nouzi. Spolupracuje s různý-
mi zařízeními, které poskytují sociální péči, sociálními odbory celého kraje 
i krajským úřadem.

Centrum denních služeb BARBORKA 
Nabízí uživatelům sociálních služeb možnost navázat sociální kontakty mimo 
domov. Poskytuje péči v oblasti sociální, integrační a výchovně vzdělávací za 
účelem nalézt porozumění, podporu, zázemí a tím dosáhnout co největší míry 
nezávislosti handicapovaných na pomoci okolí v běžném životě.

KONTAKT

HÁTA, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

Háta, o.p.s

Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou

hata.ops@seznam.cz

730 177 740

www.hata-ops.cz
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KONTAKT

KONTAKT – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Jana Řádová, DiS.

Školní 730, 396 01 Humpolec

pecovatelkyhu@charitahb.cz

777 736 047, 565 532 108

Bělohradská 1128, 580 01  Havlíčkův Brod

domacipece@charitahb.cz, kolarova@charitahb.cz

569 333 680

CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY  
– OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Lidem, kteří si nejsou schopni sami zajistit základní úkony péče o vlastní 
osobu, ale chtějí zůstat ve svém domácím prostředí. Jedná se o seniory od 
65 let a osoby s chronickým a tělesným postižením od 40 do 65 let.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Klient žijící důstojným životem ve svém domácím prostředí, kde je spokoje-
ný; mající naplněné fyzické, duševní, sociální a duchovní potřeby. Dovednosti 
a schopnosti klienta jsou udržovány na stávající úrovni nebo se zvyšují a má 
zachovány sociální vazby – s rodinou, přáteli, okolím.

www.hb.charita.cz

Domácí hospicová péče pomáhá klientům prožít poslední chvíle života ve 
známém prostředí, ve kterém se cítí příjemně a které pro ně vždy bylo sym-
bolem vzájemné úcty, lásky, porozumění a přístavem. Služba v sobě kombi-
nuje lékařskou a ošetřovatelskou péči a zahrnuje též sociálně-právní pomoc, 
psychologickou či duchovní podporu. Nabízí všestrannou a účinnou oporu 
příbuzným a přátelům klienta.
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Školní 730, 396 01 Humpolec

domovhu@charitahb.cz

731 604 744, 734 435 227

www.hb.charita.cz

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Sociální služba je určena zletilým matkám nebo otcům s dětmi nebo zletilým 
těhotným ženám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrá-
tou bydlení.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Cílem našich služeb je, aby klienti po odchodu z Charitního domova zvládli: 
– samostatně vést domácnost, 
– postarat se o sebe a své děti,
– měli vlastní příjem a uměli hospodařit s finančními prostředky, 
– najít vhodné bydlení pro sebe a své děti, 
– mít v pořádku běžné doklady a dokumenty, 
– navázat běžné vztahy s rodinou, vrstevníky a sociálním okolím, pokud si 
 to klient přeje.

KONTAKT

CHARITNÍ DOMOV HUMPOLEC – OBLASTNÍ 
CHARITA HAVLÍČKŮV BROD

Mgr. Adéla Bělunková
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KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Služba je určena lidem s duševním onemocněním ve věku 18 až 64 let, kteří 
nikdy samostatně nebydleli nebo potřebují v tomto směru určitou podporu. 
Ve službě jsou přítomní pracovníci 6 dní v týdnu a v případě potřeby zajišťují 
i vyšší míru podpory. Služba disponuje kapacitou 14 lůžek.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Zvýšit soběstačnost při vedení domácnosti a péči o sebe.
– Motivovat k aktivnímu trávení volného času.
– Podpořit uživatele při využívání běžně dostupných míst a služeb.
– Podpořit uživatele v navazování a udržování vztahů.
– Zvýšit samostatnost v rozhodování a sebevědomí uživatele.
– Snížit potřebnost ústavní péče a podpořit uživatele v procesu zotavení.

KONTAKT

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ HAVLÍČKŮV BROD, 
FOKUS VYSOČINA, Z. Ú.

Mgr. Martin Lukáš

5. května 311, 580 01 Havlíčkův Brod

martin.lukas@fokusvysocina.cz

 778 701 284

www.fokusvysocina.cz
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KONTAKT

Pavlína Hejsková, DiS.

Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov

pavlina.hejskova@fokusvysocina.cz
komunitni.tym.pe@fokusvysocina.cz

774 094 151

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PELHŘIMOV,  
FOKUS VYSOČINA, Z. Ú.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Lidem s duševním onemocněním z okruhu psychóz, v případě potřebnosti 
i osobám s neurotickými poruchami ve věku 18–64 let. Služba disponuje 
kapacitou 2 lůžka v běžné bytové zástavbě.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Zvýšit soběstačnost při vedení domácnosti a péči o sebe.
– Podpořit člověka se zkušeností s duševním onemocněním při využívání  
 běžně dostupných míst a služeb.
– Zvýšit samostatnost v rozhodování a sebevědomí člověka.
– Motivovat k aktivnímu trávení volného času.
Posláním chráněného bydlení je umožnit lidem s duševním onemocněním – 
zvláště těm, kteří nikdy samostatně nebydleli nebo potřebují v tomto směru 
určitou míru podpory – získat vlastní zkušenost se samostatným bydlením.

www.fokusvysocina.cz
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KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Dospělým osobám s duševním onemocněním, popřípadě osobám 
ohroženým rozvinutím duševního onemocnění.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Podpořit člověka s duševním onemocněním:
– v posílení samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohl vést plnohodnotný 
 život podle svých představ,
– při naplňování vlastních přání a potřeb,
– ve využívání veřejných míst a služeb,
– v iniciativě při využívání volného času,
– ve využívání specializovaných zdravotních služeb,
– při uplatňování vlastních práv a nároků,
– při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
– při kontaktu s komunitou,
– při řešení obtížných nebo krizových situací. 

Podpořit rodiny a blízké při zvládání situací související s duševním onemoc-
něním v rodině. Posláním Komunitního týmu je udržení, obnovení nebo zís-
kání schopností a dovedností, které jsou důležité pro zapojení člověka se 
zkušeností s duševním onemocněním do běžného života.

KONTAKT

KOMUNITNÍ TÝM PELHŘIMOV, FOKUS 
VYSOČINA, Z. Ú.

Jan Kučera, DiS. – vedoucí komunitního týmu

Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov

jan.kucera@fokusvysocina.cz
komunitni.tym.pe@fokusvysocina.cz

725 730 491

www.fokusvysocina.cz
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KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Tato agenda je zaměřena zejména na: 
– občany propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody,
– občany, proti nimž je vedeno trestní řízení,
– občany, kterým byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen,
– občany závislé na alkoholu nebo jiných toxikomaniích, závislostech  
 na alkoholu, hracích automatech,
– občany žijící nedůstojným způsobem života, 
– občany ohrožené bezdomovectvím,
– občany propuštěné ze školských zařízeních pro výkon ústavní  
 a ochranné výchovy po dosažení zletilosti,
– občany jako oběti domácího násilí a zejména agresory – poradenství  
 a věcná pomoc,
– občany, kterým byl ustanoven opatrovník dle § 192 o.s.ř. a § 16/2 spr. řádu,
– občany s dluhovou problematikou, v exekučních řízeních.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– kurátor pro dospělé zajišťuje péči o občany, kteří potřebují zvláštní  
 pomoc: péče o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných 
 poměrech nebo v nich žijí,
– v rámci základního sociálního poradenství poskytuje klientům  
 informace potřebné k překonání jejich nepříznivé životní situace,  
 aplikuje metody sociální práce,

KONTAKT

Ing. Bc. Josef Fiala – vedoucí odboru

Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

josef.fiala@mesto-humpolec.cz

565 518 150

KURÁTOR PRO DOSPĚLÉ,  
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC

www.mesto-humpolec.cz
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– usiluje o vytvoření optimálního socioterapeutického vztahu s klientem,
– usiluje o vytvoření optimálního socioterapeutického vztahu s klientem  
 a pomáhá mu formulovat cíle spolupráce a nabízí klientovi alternativy 
 strategií k jejich dosažení,
– v rámci odborného sociálního poradenství pomáhá klientům 
 zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, snaží se zabránit  
 sociální izolaci klientů, pomáhá jim při uplatňování práv a oprávněných  
 zájmů, je klientům nápomocen při obstarávání osobních záležitostí  
 a realizuje sociálně terapeutické činnosti, které se zaměřují na obnovení  
 vztahů klientů s jejich okolím, jejich praktických schopností a dovedností,
– kontaktuje klienty ve věznicích, ve školských zařízeních zajišťujících  
 ústavní a ochrannou výchovu, v léčebnách, nouzových nocležnách  
 a dalších zařízeních poskytujících sociální služby. Společně s odborníky  
 v těchto zařízeních připravuje plynulý přechod klientů do života mimo  
 tato zařízení a napomáhá jejich následné adaptaci,
– vykonává kontinuální sociální práci s pachateli trestné činnosti, tj.  
 návštěvy ve věznicích a vazebních věznicích během vazby, výkonu trestu  
 odnětí svobody a před propuštěním z výkonu trestu,
– pomáhá zmírnit dopad vlivu rizikových skupin na klienta,
– vypracovává program individuálního motivačního postupu při řešení  
 aktuální situace klientů, kteří se ocitli v hmotné nouzi tak, aby došlo  
 k odvrácení sociálního vyloučení těchto klientů,
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– vyjednává v zájmu klientů, je-li k tomu klienty zmocněn, především  
 záležitosti spojené s ubytováním, zaměstnáním, zdravotním a materiálním  
 zabezpečením po návratu do běžného života, a pomáhá mu formulovat  
 cíle spolupráce a nabízí klientovi alternativy strategií k jejich dosažení,
– na požádání poskytuje klientům asistenci při různých jednáních,
– vyhledává zájemce o sociální služby v jejich přirozeném prostředí,
– součinnost s dávkovými systémy při poskytování jednorázových věcných 
 nebo peněžitých dávek,
– jednání s organizacemi, správními orgány, soudy, účast na jednáních, 
 spolupráce s městskými a obecními úřady,
– na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení podává zprávy na  
 občany, kteří se dopustili trestního jednání na základě pohovorů s občany,  
 šetření jejich poměrů v souladu s informacemi, které podávají obecní  
 a městské úřady,
– účast na úkonech v přípravném řízení (výslechy, seznámení s výsledky  
 vyšetřování) na Policii ČR, veřejného zasedání u soudů,
– pomáhá propuštěným z výkonu trestu se začleněním zpět do společnosti,  
 s tím souvisí jednání s organizacemi, úřady práce, podnikateli, provázení  
 klientů do návazných služeb,
– poskytuje odbornou specializovanou pomoc formou odborného  
 sociálního poradenství a terénní sociální práce včetně depistáže,
– pro práci s klientem zpracovává sociální anamnézu a individuální  
 socioterapeutický plán, 
– vede evidenci společensky nepřizpůsobivých občanů, kteří byli propuštěni  
 z výkonu trestu,
– zajišťuje Komunitní plánování sociálních služeb pro oblast osob 
 v přechodné krizi.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Cílovou skupinou jsou osoby s  tělesným, mentálním nebo kombinovaným 
postižením a lidé s autismem ve věku 6 do 60 let, kteří jsou v souvislosti 
s životem s postižením ohroženi rizikem vzniku nepříznivé sociální situace 
či se již v této situaci nachází. Nepříznivou sociální situací rozumíme napří-
klad: možnou izolaci člověka od společenství vrstevníků, odloučení dospělé-
ho od rodiny, znevýhodnění v nabídce aktivit pro volný čas (např. výtvarných, 
sportovních, hudebních).

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Zachovat a zlepšovat si stávající dovednosti používané v běžných  
 činnostech.

KONTAKT

Mgr. Zuzana Žaloudková

Svatopluka Čecha 665, Humpolec 396 01

medou@post.cz

606 669 229

Mgr. Helena Kratochvílová

U Nemocnice 692, Humpolec 396 01

medou@post.cz

607 771 227

MEDOU Z.S.

www.medou-humpolec.cz

www.medou-humpolec.cz

Forma poskytování: ambulantní, kapacita: 16 osob
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– Potřebná podpora při sebeobsluze – péče o zdraví a hygienu.
– Trávit čas dle svých přání a možností. Prožití dne dle svých představ  
 a možností včetně toho být užiteční pro své okolí.
– Uspokojivé vztahy s lidmi v blízkém okolí a na veřejnosti.
– Potřebná podpora s institucemi (úřady, lékař, škola). Podpora uživatelů 
 ve využívání místních institucí a běžně dostupných služeb.
– Rozhodnout se a prosazovat vlastní vůli a přání samostatně nebo  
 s naší pomocí.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Služby Občanské poradny jsou určeny osobám v krizi: poradenství je posky-
továno lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace 
hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni 
vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Dále je určena lidem hle-
dajícím informace, rady a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů 
a práv.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Především poskytovat odborné sociální poradenství a umožnit lidem, kteří 
se dostali do nepříznivé sociální situace nebo jim taková situace hrozí, řešit 
ji prostřednictvím poskytování bezplatných, nestranných, nezávislých a dis-
krétních informací, rad a případné další pomoci.

KONTAKT

OBČANSKÁ PORADNA,  
OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD

Vendula Prokšová, Dis.

Máchova 1607, Humpolec

poradna@charitahb.cz

777 736 048, 569 425 630, 731 604 742

www.hb.charita.cz
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KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Osobám těžce zdravotně postiženým a rodinám, které je dopravují.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Výdej nových průkazů v souvislosti s přiznáním mimořádných výhod  
 osobám zdravotně postiženým.
– Výměna parkovacích průkazů po přeposouzení posudkovým lékařem  
 po skončení jejich platnosti.
– Evidence parkovacích průkazů a poskytování základního poradenství  
 při jejich vydávání.

KONTAKT

PARKOVACÍ PRŮKAZY PRO OSOBY ZTP, 
ZTP/P, MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC

Hana Křížová / Marcela Benešová, Dis.

Horní náměstí 300, 396 01  Humpolec

hana.krizova@mesto-humpolec.cz
marcela.benesova@mesto-humpolec.cz

 565 518 151 / 565 518 152

www.mesto-humpolec.cz
www.mesto-humpolec.cz/marcela-benesova/o-158 
18/p1=43426
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KONTAKT

Hana Křížová

Horní náměstí 300, 396 01  Humpolec

hana.krizova@mesto-humpolec.cz

 565 518 151

PORADCE PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, 
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Osobám jiných národnostních menšin žijících a pracujících na Humpolecku.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Zajišťuje komunikaci a řešení spolupráce romských a dalších 
 komunit na území regionu s orgány správy, samosprávy a jinými orgány 
 a organizacemi, včetně návrhů příslušných opatření směřujících  
 ke včleňování těchto komunit do sociálních vazeb měst a obcí.
– Provádění poradenské a konzultační činnosti k romské problematice.
– Řešení zásadních problémů a konfliktních případů jednotlivých  
 romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti,  
 vzdělání, sociální a dalších.
– Navrhování řešení jednotlivých problémů zástupcům orgánů státní 
 správy a samosprávy, př. jiným orgánů a organizacím.
– Sleduje problematiku národnostních menšin podle kritérií 
 demografických, socioekonomických, vzdělanostních a rodových,  
 podle způsobu života.
– Udržuje kontakty s mluvčími a rodovými autoritami národnostních menšin.
– Úzce spolupracuje se školami, které navštěvují romské děti, hledá cesty  
 k naplnění volného času romských dětí a mládeže.
– Organizuje a vytváří součinnost se státními orgány při řešení  
 problematiky azylantů.

www.mesto-humpolec.cz
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KONTAKT

Ing. Bc. Josef Fiala – vedoucí odboru

Horní náměstí 300, 396 01  Humpolec

 josef.fiala@mesto-humpolec.cz

565 518 150

PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ  
V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU –  
V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI MĚSTA HUMPOLEC

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Tato agenda je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením schop-
ným samostatného bydlení s potřebou bezbariérového bytu a dostupností 
pečovatelské služby, byty jsou určeny pro jednotlivce (velikost 1+0) i manžel-
ské páry (velikosti 1+1).

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Umožnit seniorům a osobám ZTP bydlení v bezbariérovém bytě dle 
 svých potřeb daných věkem a zdravotním stavem.
– Zajistit dostupnost pečovatelské služby a zároveň zvýšit její efektivitu, 
 jedná se o nájemní byty zvláštního určení s navázanou pečovatelskou 
 službou, její využívání je podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy.
– V objektu DsPS je dále Denní stacionář Astra určený pro volnočasové  
 a terapeutické aktivity seniorů.
– Zájemci o byt v DsPS jsou vedeni v databázi možných žadatelů, 
 k možnému nájmu bytu jsou pak automaticky vyzýváni bez nutnosti  
 sledovat oznámení o uvolnění bytu v DsPS na úřední desce či webových 
 stránkách města.

https://www.mesto-humpolec.cz/ing-bc-josef-fiala/ 
o-2483/p1=43426

BY
DL

EN
Í

ZD
RA

VO
TN

Ě 
PO

ST
IŽ

EN
Í

SE
N

IO
Ř

I

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Posláním potravinových bank je pomáhat s odstraněním chudoby, hladu 
a předcházet plýtváním potravinami. Potravinová banka shromažďuje potra-
viny zdarma, skladuje a rozděluje potravinovou pomoc organizacím, které 
jsou poskytovateli služeb v oblasti řešení sociálního vyloučení. Jedná se 
o organizace, jejichž posláním je doprovázet osoby v těžkých situacích, aby 
mohly znovu najít své místo ve společnosti. Cílová skupina: Děti, mládež 
a dospělí od 7 let do 80 let s mentálním a kombinovaným postižením.

KONTAKT

POTRAVINOVÁ BANKA, Z.S.

Háta, o.p.s

Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou

hata.ops@seznam.cz

730 177 740

www.hata-ops.cz
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https://www.mesto-humpolec.cz/ing-bc-josef-fiala/o-2483/p1=43426
https://www.mesto-humpolec.cz/ing-bc-josef-fiala/o-2483/p1=43426
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KONTAKT

Mgr. Zuzana Pechová – vedoucí střediska a zástupce 
krajského vedoucího

Pražská 127, 393 01 Pelhřimov

zpechova@pms.justice.cz

565 323 415 (fax), 734 362 966 (gsm) 

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA  
STŘEDISKO PELHŘIMOV

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Poškozeným/obětem trestných činů, jejich blízkým a rodinám,  
pachatelům trestných činů

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění 
 obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího  
 porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení  
 respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění 
 a seberealizaci.
– Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží  
 o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení 
 jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.
– Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně 
 společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů  
 spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace  
 uložených alternativních trestů a opatření.

www.pmscr.cz

TR
ES

TN
É 

ČI
N

Y

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Osobám ohroženým domácím násilím od 16-ti let.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Pomoci zajistit bezpečí osobám ohroženým domácím násilím, koordinovat 
pomoc osobám ohroženým.

KONTAKT

PSYCHOCENTRUM – MANŽELSKÁ A RODINNÁ  
PORADNA KRAJE VYSOČINA,  
PRACOVIŠTĚ INTERVENČNÍ CENTRUM

Mgr. Jana Volná

Masarykovo náměstí 47, 586 01 Jihlava

ic.vysocina@psychocentrum.cz, www.psychocentrum.cz

606 520 546, 567 215 532

www.psychocentrum.cz
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KONTAKT – PŮJČOVNA HUMPOLEC

Věra Habichová

Školní 730, 396 01 Humpolec

734 435 488

PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH  
A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK,  
OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek nabízí zapůjčení pomů-
cek pro nemocné, lidi po úrazech, po operaci, seniory nebo pro zdravotně 
postižené občany. Jedná se např. o polohovací postele – elektrické i me-
chanické invalidní vozíky, WC křesla, chodítka, antidekubitní matrace a dal-
ší pomůcky. Pro zapůjčení pomůcek není nutné jejich předepsání lékařem.  
Po seznámení s nabídkou půjčovny, podmínkami zapůjčení a vybrání vhodné 
pomůcky je sepsána smlouva o zápůjčce. Po zaplacení zálohy je možné si 
pomůcku odvézt. Doba zapůjčení není časově omezena.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Cílem je zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby, jak pro samotné 
nemocné, tak pro osoby o ně pečující, díky používání vhodných rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek nahradit domácky vyrobené provizorní pomůcky 
pomůckami adekvátními.

www.hb.charita.cz
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KONTAKT – SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ,  
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC

Ing. Bc. Josef Fiala, vedoucí odboru

Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

josef.fiala@mesto-humpolec.cz

565 518 150

Mgr. Ladislava Petráková

Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

 ladislava.petrakova@mesto-humpolec.cz

565 518 156

www.mesto-humpolec.cz 
www.mesto-humpolec.cz/ing-josef-fiala/o-2483/p1=43426

www.mesto-humpolec.cz,
www.mesto-humpolec.cz/mgr-ladislava-petrakova/o-485 
7/p1=43426
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KONTAKT – SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ  
A NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

KONTAKT – SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ  
A KURATELA PRO MLÁDEŽ 

Mgr. Ivana Kukeně

Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

ivana.kukene@mesto-humpolec.cz

565 518 159

Mgr. Petra Tomanová

Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

petra.tomanova@mesto-humpolec.cz

565 518 154

www.mesto-humpolec.cz,
www.mesto-humpolec.cz/mgr-ivana-kukene/o-15781/
p1=43426

www.mesto-humpolec.cz
http://www.mesto-humpolec.cz/mgr-petra-tomano-
va/o-4457/p1=43426

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Sociálně-právní ochrana dětí je určena rodinám s nezletilými dětmi 
ohroženými nepříznivou životní situací, rozchodem rodičů, zanedbáváním  
a nemravným způsobem života.
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CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Sociálně-právní ochrana dětí:
– Spolupracujeme na zajišťování soc. služeb pro rodiny s nezaopatřenými dětmi  
 v rámci agendy SPOD s nestátními, neziskovými a církevními organizacemi –  
 sanace rodiny.
– Provádíme sociální depistáž – terénní sociální práci v rodinách, školských  
 a zdravotnických zařízeních apod. ve věci týkající se výchovy, výživy, chování  
 dětí, získává informace o rodině. Zajišťujeme informace a odborné podklady  
 včetně jejich zpracování, stanoví diagnózu pro další řízení před soudem, policií,  
 st. zastupitelstvím apod.
– Poskytujeme sociálně právní poradenství, vykonáváme sociální práci 
 s problémovými rodinami.
– Navrhujeme soudu vydání předběžného opatření dle §76 a osř. o umístění dítěte 
 do náhradní výchovy, účastní se dle potřeby výkonu rozhodnutí, zajišťujeme 
 umístění dítěte do zařízení pro okamžitou pomoc.
– Zastupujeme nezletilé děti u notářství, soudu v postavení opatrovníka.
– Poskytujeme poradenskou pomoc rodičům, dětem, těhotným ženám v jejich  
 obtížných rodinných a sociálních i osobních situacích, vymáhání nákladů na 
 výbavičku, výživné, dále všem rodičům v řízení o výchově a výživě dětí před  
 i po rozvodu manželství, při vymáhání výživného od povinných osob, při řešení  
 výchovných a jiných problémů, provádí pohovory s dětmi.
– Zprostředkováváme pomoc odborných poradenských, zdravotnických a jiných  
 pracovišť.
– Řešíme nedostatečnou péči o děti a problematiku dítěte zneužívaného, 
 týraného,  zanedbávaného, podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů  
 nebo osob odpovědných za výchovu dětí při podezření na spáchání trestního  
 činu proti dítěti – zastupujeme dítě v postavení poškozeného v trestním řízení.
– Poskytujeme poradenství ve věcech určení otcovství a zastupuje dítě až do 
 vyřešení sporu.
– Jsme zařazeni do systému vyrozumění, sloužíme pohotovost pro případ pomoci  
 ohroženému dítěti.

Náhradní rodinná péče
– Zajišťujeme agendu náhradní rodinné péče – pěstounská péče a osvojení.
– Vyhledáváme a navrhujeme právně volné děti pro náhradní rodinnou výchovu.
– Sepisujeme souhlas rodičů s osvojením dítěte.
– Svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů.
– Sepisujeme návrhy týkající se nezl. dětí v NRV, se žadateli o osvojení nebo  
 pěstounskou péči.
– Pravidelně spolupracujeme s rodinami, kde jsou děti svěřeny do péče budoucích 
 osvojitelů, dohlížíme na výkon pěstounské péče, provádíme kontroly, 
 poskytujeme sociálně právní poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.
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Kuratela pro mládež
– Protidrogová prevence ve spolupráci se školami ve spádovém území,  
 organizacemi zabývajícími se volnočasovými aktivitami mládeže a dalšími  
 organizacemi.
– Vykonáváme sociální práci s problémovými dětmi, jednotlivci a rodinami,  
 úzce spolupracujeme s řadou odborníků a zprostředkováváme odborná vyšetření.
– Vykonáváme sociální práci s rodinami a jedinci, kde je stanoveno výchovné  
 opatření.
– Provádíme výchovná opatření u obtížně vychovatelných dětí a mladistvých,  
 sledujeme jejich účinnost.
– Působíme na zlepšení podmínek v rodinách, obtížně vychovatelných dětí  
 s cílem umožnit jejich návrt zpět do rodiny, pracujeme s nezletilými  
 a mladistvými propuštěnými z ústavní nebo ochranné výchovy, z výkonu trestu,  
 pomáhá jim, aby se co nejvhodněji začlenili do společnosti.
– Spolupracujeme s dětskými domovy, výchovnými ústavy, kontrolujeme  
 dodržování práv dětí a mladistvých, provádíme kontroly v těchto zařízeních.
– Zastupujeme děti s poruchami chování v řízení a zúčastňujeme se trestního  
 stíhání proti mladistvým.
– Účastníme se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu 
 se zákonem o přestupcích.
– Ukládáme rodičům povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Sociálně terapeutická dílna je určena pro osoby ve věku od 18 do 62 let, kte-
ré mají mentální, tělesné, smyslové nebo kombinované postižení a zároveň 
jsou v nepříznivé sociální situaci, kvůli které se nemohou bez pomoci dru-
hých dostat na chráněný nebo otevřený trh práce.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Cílem je uživatel, který:
– má základy sociálních dovedností a návyků,
– se dokáže domluvit při běžné komunikaci i při komunikaci na pracovišti, 
– je schopný plnit pracovní povinnosti,
– umí vyhotovit použitelný výrobek 
 nebo poskytnout službu,
– zvládá péči o svoji osobu  
 a vnější vzhled,
– je schopný navazovat kontakty  
 s vrstevníky a se zaměstnanci  
 na pracovišti.

KONTAKT

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA,  
OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD

Jana Koubková, DiS.

Pivovarská 1223, Ledeč nad Sázavou 584 01

soc.ter.dilna@charitahb.cz

www.hb.charita.cz
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KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Služba SOS centra je určená osobám od 16 let. Pomáháme jednotlivcům, pá-
rům, rodinám, které prožívají krizi nebo obtížnou životní situaci nebo se s ní 
setkávají ve svém okolí. Osobám mladším 16 let je služba poskytnuta pouze 
v případě, když se jedná o rodinnou konzultaci, nebo telefonické a emailové 
kontakty.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
Posláním SOS centra je poskytovat lidem v obtížné či krizové životní situaci 
odbornou pomoc, podporu, informace, pomáhat jim obdobným situacím 
předcházet a podporovat je v řešení problému vlastními silami.
Nabízíme:
 – Pomoc v obtížné či krizové situaci.
– Krizovou intervenci.
– Sociálně právní poradenství.
– Telefonickou krizovou intervenci.
– Internetovou linku důvěry.
– Chatové poradenství.

KONTAKT

SOS CENTRUM – DIAKONIE ČCE – SKP V PRAZE

PhDr. Anna Stodolová – vedoucí krizového centra

Varšavská 37, Praha 2, 120 00

sos@diakonieskp.cz

777 734 173, 222 514 040

www.soscentrum.cz

Po – Pá 9:00 – 20:00
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KONTAKT

Bc. Lucie Škrdlová, DiS. 

Tolstého 15, 586 01 Jihlava

icjihlava@suz.cz

567 212 257, 778 401 089

SPRÁVA UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA 
VNITRA – CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE  
CIZINCŮ PRO KRAJ VYSOČINA

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající  
na území České republiky:
– mající povolení k dlouhodobému pobytu,
– mající povolení k trvalému pobytu,
– mající dlouhodobé vízum,
– mající povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU,
– jsou v řízení u udělení víza za účelem strpění pobytu na území,
– jsou v řízení o udělení povolení k dlouhodobému pobytu,
– jsou v řízení o udělení povolení k trvalému pobytu,
– jsou v řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného 
 příslušníka občana EU.
Osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající 
doplňkové ochrany).

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Pomoc a podpora cizinců, kteří se obtížně orientují v prostředí a systémech ČR.
– Pomoc při orientaci v právním systému ČR, zvýšení právního povědomí.
– Pomoc při výběru vhodné školy. 
– Pomoc při hledání vhodného kurzu českého jazyka.
– Pomoc při vyplňování formulářů pro úřady atd.
– Poskytnutí informací o nabídce volnočasových aktivit.
– Informace o sociálních dávkách v ČR apod.

www.integracnicentra.cz/kraj-vysocina/
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KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Zaměstnáváme lidi dlouhodobě nezaměstnané v  evidenci Úřadu práce ČR 
a pomáháme jim při upevňování pracovních návyků. Lidem v nepříznivé soci-
ální situaci poskytujeme oblečení, obuv, nutné vybavení domácnosti, nábytek 
i potravinovou pomoc. Myslíme i na životní prostředí tím, že třídíme a recyklu-
jeme oděvy a textilní materiál k dalšímu použití.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Poskytnutí pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci a zabránit jejich  
 sociálnímu vyloučení.
– Poskytnutí materiální a potravinové pomoci lidem ve finanční  
 a hmotné nouzi.
 – Podpora lidí v tíživé situaci při hledání adekvátní pomoci ve spolupráci  
 s organizacemi a institucemi v regionu (např. městský úřad, domovy 
 pro seniory, nemocniční zařízení, věznice apod.).
– Podpora dlouhodobě nezaměstnaných a snaha připravit je zpět  
 na trh práce.
– Propagace a osvěta sociální práce s nezaměstnanými.

KONTAKT

STŘEDISKO CHARITNÍ POMOCI (ŠATNÍK), 
OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD

Lenka Hložková

Máchova 1607, 396 01 Humpolec

pomoc@charitahb.cz

735 152 976

www.hb.charita.cz
www.facebook.com/satnikhumpolec
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KONTAKT

PhDr. Irena Salaquardová

Horní 3188, 580 01 Havlíčkův Brod

ranapece@charitahb.cz

777 741 449

STŘEDISKO RANÉ PÉČE HAVLÍČKŮV BROD, 
OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Raná péče je určená rodinám dětí od narození do 7 let věku, jejichž vývoj je 
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ohrožen (nezralost, předčasný po-
rod, nerovnoměrný vývoj, opožděný vývoj, úrazy), se zdravotním postižením 
(tělesným, mentálním, kombinovaným), se smyslovým postižením, s  poru-
chou autistického spektra.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Poskytování takové podpory a pomoci, která vede ke zlepšení kvality 
 života dítěte a jeho rodiny.
– Zmírnění důsledků zdravotního postižení či ohrožení.
– Začleňování uživatelů do společnosti a do školských zařízení dle  
 jejich možností a schopností.
 – Rodina s vyřešenou sociální situací.

www.hb.charita.cz
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KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Sociálně-aktivizační služba je určena rodinám s  dětmi, které jsou zasaženy 
nebo ohroženy nepříznivou sociální situací.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Poskytování podpory a pomoci v nepříznivých sociálních situacích.
– Podporování rodičovských kompetencí.
– Pomoc při upevňování vztahů mezi rodiči a dětmi.
– Podporování ve zdravém vývoji dítěte (podpora dítěte i rodiny).
– Ochrana práv rodičů i dětí.
– Zabránění sociálnímu vyloučení dítěte i rodiny.

KONTAKT

ŠIPKA – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO 
RODINY S DĚTMI, OBLASTNÍ CHARITA HB

Bc. Jitka Muzikářová, DiS.

Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod

sas@charitahb.cz

734 267 292

www.hb.charita.cz
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KONTAKT

Mgr. Jana Fárová – ředitelka

Vítězslava Nováka 305, 394 70 Kamenice nad Lipou

 farova@ddkamenicenl.cz

728 867 461

TROJLÍSTEK – CENTRUM PRO DĚTI A RODINU  
KAMENICE NAD LIPOU, P.O. – ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI 
VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP)

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu  
a pomoc dítěti:

– které se ocitlo bez jakékoliv péče, bez péče přiměřené jeho věku, 
– jsou-li jeho život, příznivý vývoj či zdravotní stav ohroženy, 
– jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, 
 které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem   
 ohrožena jeho základní práva.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Kvalitně zajišťovat uspokojování základních životních potřeb.
– Spolupracovat s biologickou rodinou.
– Podporovat vztahy a kontakty s rodiči.
– Spolupracovat s příslušným orgánem sociálně právní ochrany dítěte.

www.ddkamenicenl.cz
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KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Lidem se zdravotním znevýhodněním, které chtějí získat a udržet si vhodné 
pracovní místo odpovídající jejich znalostem, schopnostem a dovednostem.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Podpora při orientaci na trhu práce.
– Pomoc při získání dovedností potřebných k nalezení zaměstnání.
– Pomoc při získání a udržení si vhodného pracovního místa.

KONTAKT

TÝM PODPORY V ZAMĚSTNÁVÁNÍ  
PELHŘIMOV, FOKUS VYSOČINA, Z.Ú.

Bc. Milena Nečasová, DiS.

Humpolecká 736, Pelhřimov 393 01

milena.necasova@fokusvysocina.cz

 774 151 497

www.fokusvysocina.cz/tym-podpory-v-zamestnavani-pelhrimov
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NA ÚŘADU PRÁCE VYŘÍDÍTE:
– Zprostředkování zaměstnání – evidence uchazečů a zájemců  
 o zaměstnání, poskytování podpory v nezaměstnanosti, podpory při  
 rekvalifikaci a kompenzace při nevyplacení odstupného, odchodného  
 a odbytného.
– Státní sociální podpora – porodné, přídavek na dítě, rodičovský  
 příspěvek, příspěvek na bydlení, pohřebné, dávky pěstounské péče.
– Hmotná nouze – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná  
 okamžitá pomoc.
– Sociální služby – příspěvek na péči.
– Dávky pro osoby se zdravotním postižením – příspěvek na mobilitu,  
 příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením.

KONTAKT

Příčná 1525, 396 01 Humpolec

podatelna.pe@uradprace.cz

950 145 201 (zprostředkování zaměstnání)
950 145 205 (státní sociální podpora)
950 145 207 (hmotná nouze)
950 145 252 (sociální služby, příspěvek na péči)
950 145 252 (dávky pro osoby se zdravotním p.)

ÚŘAD PRÁCE ČR – KRAJSKÁ POBOČKA  
V JIHLAVĚ, KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ HUMPOLEC

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/humpolec/kontakty

(přízemí, budova Územního pracoviště Humpolec, Finančního úřadu pro 
Kraj Vysočina, bezbariérový přístup)
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KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Naše organizace pečuje o seniory i o ostatní občany, kteří bez cizí pomoci 
nejsou schopni žít důstojným plnohodnotným životem ve svém přirozeném 
prostředí.

POSKYTUJEME:
– Pečovatelskou službu.
– Osobní asistenci.
– Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

KONTAKT

VČELKA, SENIOR CARE SOCIÁLNÍ  
SLUŽBY O.P.S.

Kateřina Žáčková

Horní nám. 441, 396 01 Humpolec

humpolec@senior-care.cz

 725 526 907

www.senior-care.cz
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KONTAKT

Hana Křížová

Horní náměstí 300, 396 01  Humpolec

hana.krizova@mesto-humpolec.cz

565 518 151

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ, MĚSTSKÝ  
ÚŘAD HUMPOLEC

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Pro osoby omezené ve způsobilosti k právním úkonům.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Zajištění ochrany práv opatrovance jeho zastupováním, pomoc  
 uplatnit zákonné nároky klienta.
– Realizace zajištění důstojného způsobu života, zdravotní péče, pracovní  
 rehabilitace.
– Správa majetku a finančních záležitostí opatrovance.
– Pravidelné podávání zpráv soudu ohledně správy majetku, návrhů  
 na změnu stavu.
– Součinnost se zdravotními zařízeními a ústavními zařízeními při řešení 
 záležitostí opatrovanců.
– Vyhledávání osob, které vzhledem k věku, zdravotnímu a zejména  
 duševnímu stavu nežijí standardním způsobem života.
– Podávání návrhů soudu na omezení způsobilosti k právním úkonům,  
 spolupráce s širší rodinou a institucemi.

www.mesto-humpolec.cz
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KOMU JE SLUŽBA URČENA?
ZDVOP je určen dětem, které se ocitly v situaci bezprostředního ohrožení živo-
ta, zdraví nebo nepříznivého vývoje, zejména děti týrané, zanedbávané či děti 
bez jakékoliv péče.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Plné přímé zaopatření dítěte – ubytování, stravování a ošacení.
– Poskytování výchovné péče.
– Zprostředkování zdravotní služby.
– Poskytování poradenství dítěti a jeho rodičům nebo osobám odpovědným  
 za výchovu dítěte.
– Zajišťování pomoci při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí 
 do školy.
– Vytváření podmínek pro zájmovou činnost dětí.
– Poskytování odborné péče prostřednictvím sociálního pracovníka,  
 psychologa aj.
– Spolupráce s rodinou dítěte a poskytování pomoci rodině při vyřizování 
 záležitostí týkajících se dítěte.

KONTAKT

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU 
POMOC PŘI DĚTSKÉM DOMOVĚ, 
NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE

Bc. Etela Coufalová – ředitelka DD/ZDVOP

Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73 Nová Ves u Chotěboře

ddnv@chot.cz

724 047 506

www.ddnv.cz

RO
DI

N
A,

 D
ĚT

I A
 M

LÁ
DE

Ž

KONTAKT

Ing. Bc. Josef Fiala – vedoucí odboru

Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

josef.fiala@mesto-humpolec.cz

565 518 150

ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DÁVKY DŮCHODOVÉHO 
POJIŠTĚNÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Tato agenda je určena rodinným příslušníkům a dalším osobám, jejichž oso-
ba blízká není z důvodu zdravotního či duševního stavu schopna přebírat dáv-
ku důchodového pojištění a hospodařit s ní.

CÍLEM NAŠICH SLUŽEB JE:
– Umožnit, aby dávka důchodového pojištění byla využívána ve prospěch 
 příjemce a na účely, ke kterým má sloužit.
– Zamezit poškozování zájmů osob, které je důchodce povinen vyživovat.
– Kontrolovat využívání důchodu, zda zvláštní příjemce plní své povinnosti.

www.mesto-humpolec.cz
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ABECEDNÍ REJSTŘÍK ORGANIZACÍ
Seznam všech organizací v katalogu setříděný dle abecedy s číslem stránky, 
kde je její profil.

AL PASO VYSOČINA, OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ – terénní program pro osoby  

propuštěné z výkonu trestu, osoby s trestní minulostí a blízké osoby v krizi............... str. 12

ASTRA – DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY ..................................................................... str. 13

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE, SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU .......... str. 14

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI JIHLAVA ................ str. 15

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA HUMPOLEC ................................................................ str. 16

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, Z.S. .................................................................................................. str. 17

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB BARBORKA – HÁTA, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ  

SPOLEČNOST .................................................................................................................... str. 18

CENTRUM OSOBNÍ ASISTENCE HAVLÍČKŮV BROD, OBLASTNÍ CHARITA  

HAVLÍČKŮV BROD ............................................................................................................. str. 19

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PETRKLÍČ .................................................................. str. 20

CENTRUM U VĚTRNÍKU .................................................................................................... str. 21

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM HUMPOLEC – FOKUS VYSOČINA, Z. Ú. ....................... str. 22

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ...................... str. 23
DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE, OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD ........................ str 24

DOMOV BLAHOSLAVENÉ BRONISLAVY ......................................................................... str. 25

DOMOV JEŘABINA PELHŘIMOV, P.O. .............................................................................. str. 26

DOMOV JEŘABINA PELHŘIMOV P.O., DOMOV PRO SENIORY ONŠOV ........................ str. 27

DOMOV PRO SENIORY HUMPOLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ............................. str. 28

DOMOV VE VĚŽI P.O. ......................................................................................................... str. 29

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD, CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO, O. P. S. ... str. 30

HÁTA, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST .................................................................. str. 32

CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD ....... str. 33

CHARITNÍ DOMOV HUMPOLEC – OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD ............... str. 34

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ HAVLÍČKŮV BROD, FOKUS VYSOČINA, Z. Ú. ............................. str. 35

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PELHŘIMOV, FOKUS VYSOČINA, Z. Ú. ....................................... str. 36

KOMUNITNÍ TÝM PELHŘIMOV, FOKUS VYSOČINA, Z. Ú. .............................................. str. 37

KURÁTOR PRO DOSPĚLÉ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC .............................................. str. 38

MEDOU Z.S. ........................................................................................................................ str. 41

OBČANSKÁ PORADNA, OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD ................................ str. 43

PARKOVACÍ PRŮKAZY PRO OSOBY ZTP, ZTP/P, MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC ......... str. 44

PORADCE PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC .................. str. 45

PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU  

– V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI MĚSTA HUMPOLEC ................................................. str. 46

POTRAVINOVÁ BANKA, Z.S. ............................................................................................. str. 47

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA STŘEDISKO PELHŘIMOV ......................................... str. 48

PSYCHOCENTRUM – MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA KRAJE VYSOČINA, 

PRACOVIŠTĚ INTERVENČNÍ CENTRUM ......................................................................... str. 49

PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK, OBLASTNÍ  

CHARITA HAVLÍČKŮV BROD ............................................................................................ str. 50

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC ............................ str. 51
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA, OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD ............. str. 55

SOS CENTRUM – DIAKONIE ČCE – SKP V PRAZE ........................................................ str. 56

SPRÁVA UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA – CENTRUM  

NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ PRO KRAJ VYSOČINA ......................................... str. 57

STŘEDISKO CHARITNÍ POMOCI (ŠATNÍK), OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD str. 58

STŘEDISKO RANÉ PÉČE HAVLÍČKŮV BROD, OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV  

BROD  .................................................................................................................................. str. 59

ŠIPKA – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI, OBLASTNÍ  

CHARITA HAVLÍČKŮV BROD ............................................................................................ str. 60

TROJLÍSTEK – CENTRUM PRO DĚTI A RODINU, KAMENICE NAD LIPOU, P.O.  

– ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP) ........................... str. 61

TÝM PODPORY V ZAMĚSTNÁVÁNÍ PELHŘIMOV, FOKUS VYSOČINA, Z.Ú. ................. str. 62

ÚŘAD PRÁCE ČR – KRAJSKÁ POBOČKA V JIHLAVĚ, KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ 

HUMPOLEC ........................................................................................................................ str. 63

VČELKA, SENIOR CARE SOCIÁLNÍ SLUŽBY O.P.S. ......................................................... str. 64

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC ........................................... str. 65

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC PŘI DĚTSKÉM DOMOVĚ,  

NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE ................................................................................................ str. 66

ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD  

HUMPOLEC ........................................................................................................................ str. 67







Zpracování: Sociální podnik PTL, s.r.o.


