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" ...neděláme si právo na zastupování všech, chceme dělat věci,  

z nichž mohou mít užitek všichni..." 
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                 VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ 
 

 

Asociace nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji 
je nepodnikatelským zájmovým sdružením právnických osob - spolek, který byl 
založen na začátku roku 2010 jako výsledek dlouhého procesu posilování spo-
lupráce neziskového sektoru, započatého počátkem 90. let. 

Prostřednictvím svých členů sdružuje, prosazuje a obhajuje společné zájmy a po-
třeby celého neziskového sektoru. Vytváří prostor pro komunikaci a partnerství všech 
nestátních neziskových organizací s ostatními společenskými subjekty, tzn. s veřejnou 
správou, parlamentem, krajskými a obecními samosprávami, podnikateli, odbory 
apod. Asociace NNO pomáhá svým členům i dalším NNO také v adaptaci na podmínky 
Evropské unie. 

Jihočeská asociace je členem Asociace nestátních neziskových organizací v České 
republice, stejně jako většinově krajské všeoborové asociace, řada oborových sdruže-
ní, jakož i některé jednotlivé nestátní neziskové organizace. 

 

Co chce: 
a) napomáhat rozvoji občanské společnosti 
b) společný postup při jednání s orgány státní správy i samosprávy, legislativní-

mi orgány a zástupci politických stran 
c) koordinovat společné zájmy v oblasti finanční, legislativní a informační 
d) prohlubovat vzájemnou informovanost 
e) vybudovat informační a poradenský servis pro nestátní neziskové organizace 

působící v Jihočeském kraji 
f) společnou prezentaci vůči veřejnosti a podnikatelskému sektoru 
g) motivovat členy Asociace NNO JČK ke vzdělání v oblasti zajištění nestátních 

neziskových organizací 
 

http://annojck.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Tato publikace vznikla za podpory Jihočeského kraje 



Slovo na úvod 
Meziodborový katalog ne-

státních neziskových organizací 
Jihočeského kraje je rozdělený 
do sedmi oblastí. První z nich je 
Vzdělávání a poradenství, pak 
následují Regionální rozvoj 
a cestovní ruch; Děti a mládež; 
Tělovýchova a sport; Kultura, 
umění a památky; Sociální věci 
a zdravotnictví a Ekologie a ži-
votní prostředí. 

Právě oblast vzdělávání 
a poradenství je jednou z těch 
stěžejních, které mohou napo-
moci školám a ostatním vzdělá-
vacím organizacím a institucím 
napomoci v jejich činnosti. Nezi-
skový sektor má mnoho odbor-
níků, kteří mají co nabídnout. 
Stačí si jen vybrat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Vážení přátelé, 
   právě nyní dostává-

te do rukou i tištěnou po-
dobu  nového mezioboro-
vého katalogu nestátních 
neziskových organizací 
Jihočeského kraje. Je to 
práce na hodně dlouhou 
trať (téměř nekonečnou), 
ale náš tým zpracovatelů 
se nedá odradit. První 
vlaštovka je už tady. Přesto 
hlavní úsilí bude zaměřené 
na tvorbu elektronické 
podoby, protože ta lze lépe 
aktualizovat. 

   Všechna data se ně-
kolikrát  prověřují, i když 
víme,  že takovýto katalog 
je hodně živý organizmus, 
který má své zákonitosti…  

Osobně jsem rád, že 
jsme u jeho zrodu. 

 
Jiří Riki Řeháček 
předseda ANNO JČK 



 
JIHOČESKÝ 

KRAJ 
Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje z.s. 
Člen Asociace NNO České republiky  
Farského 887,  
390 02 Tábor 
IČO: 72063271  
tel.: 381218217 
info@icmtabor.cz 
http://annojck.cz 
Účel – poslání:   Asociace nestátních 
neziskových organizací Jihočeského 
kraje se podílí se na přípravě 
a realizaci Krajského akčního plánu 
vzdělávání. Sdružuje, prosazuje 
a obhajuje společné zájmy a potřeby 
neziskového sektoru v Jihočeském 
kraji. Vytváří prostor pro komunikaci 
a partnerství všech nestátních nezis-
kových organizací s ostatními spole-
čenskými subjekty. Podílí se na pří-
pravě a realizaci Krajského akčního 
plánu vzdělávání.  

 
Národní síť Místních akčních  
skupin České republiky, z.s.  
- Krajské sdružení  
NS MAS ČR Jihočeského kraje 
Dukelská 145,  
379 01 Třeboň 
IČO: 72535369 
tel.: 384 385 690, 774 742 095 
 mas@mas-trebonsko.cz 
 www.mas-trebonsko.cz 
Účel – poslání:   Místní akční skupiny 
sledují různé oblasti rozvoje regio-
nu – vzdělávání, zaměstnanost, soci-
ální služby či kulturní vyžití a volno-
časové aktivity, podle toho vytváří 
skutečně potřebné projekty a dohlíží 
na jejich naplňování.  Podílí se na 
přípravě a realizaci Krajského akční-
ho plánu vzdělávání. Členové Kraj-
ského sdružení NS MAS ČR Jihočeské-
ho kraje   
MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.,  
MAS Česká Kanada o.p.s.,  
MAS Krajina srdce, z.s.,  
MAS Lužnice, z.s.,  
MAS Lužnicko o.p.s.,  
MAS Rozkvět, z.s.,  
MAS Sdružení Růže z.s.,  
MAS Strakonicko, z.s.,  
MAS Šumavsko, z.s.,  
MAS VLTAVA, z.s.,  
MAS Vodňanská ryba, z.s.,  
MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.,  
MAS Blatensko, o.p.s.,  
MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s.,  
MAS Pomalší o.p.s.,  
MAS Střední Povltaví z. s.,  
MAS Třeboňsko o.p.s. 
 

mailto:mas@mas-trebonsko.cz
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/120/MAS-BRANA-PISECKA-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/157/MAS-Ceska-Kanada-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/90/MAS-Krajina-srdce-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/23/MAS-Luznice-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/154/MAS-Luznicko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/91/MAS-Rozkvet-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/72/MAS-Sdruzeni-Ruze-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/54/MAS-Strakonicko-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/87/MAS-Sumavsko-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/37/MAS-VLTAVA-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/148/MAS-Vodnanska-ryba-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/41/Mistni-akcni-skupina-Blansky-les-Netolicko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/76/Mistni-akcni-skupina-Blatensko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/46/Mistni-akcni-skupina-Hlubocko-Lisovsko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/68/Mistni-akcni-skupina-Pomalsi-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/135/Mistni-akcni-skupina-Stredni-Povltavi-z-s
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/79/Mistni-akcni-skupina-Trebonsko-ops
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Asociace vzdělavatelů pedagogů 
volného času  
Kněžská 357/28,  
370 01 České Budějovice  
IČO: 27033392 
tel.: 389 033 529 
info@avpvc.cz 
www.avpvc.cz 
Účel – poslání:  AVPVČ je dobrovol-
ným neziskovým sdružením jednotliv-
ců a právnických osob, jehož cílem je 
přispět k rozvoji pedagogiky volného 
času jako vědního a studijního oboru.  
 
Vysoká škola evropských 
a regionálních studií, o.p.s.,  
České Budějovice 
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje 
Žižkova 6,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 26033909 
tel.: 386 116 817 
info@vsers.cz 
http://vsers.cz 
Účel – poslání:   Provozujeme sou-
kromou vysokou školu s nabídkou 
bakalářských studijních programů v 
oblasti mezinárodních teritoriálních 
studií a regionálních studií 
a bezpečnostně-právní činnosti.  
 
Střední škola informatiky 
a právních studií o.p.s.  
České Budějovice 
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje 

Žižkova třída 4,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 2518 4181 
tel.: 386 116 8149, 724 757 613 
stredniskola@stredniskola.cz,  
panova@stredniskola.cz 
www.stredniskola.cz 
Účel – poslání:   Studijní obory – In-
formační technologie, bezpečnostně 
právní činnost.   
 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje z.s.  
člen České rady dětí a mládeže 
Husova tř. 622/45,  
370 05 České Budějovice 
IČO: 26516519 
tel.: 775 644 003, 775 644 101 
info@radambuk.cz   
www.radambuk.cz 
Účel – poslání:   Sdružovat členy na 
základě suverenity a rovnoprávnosti 
a za předpokladu plného respektová-
ní práv a zájmů organizací působí-
cích nebo majících sídlo na území 
Jihočeského kraje, prosazovat pod-
mínky pro práci organizací působí-
cích v oblasti práce s dětmi a mládeží, 
organizovat vzdělávání pracovníků 
s dětmi a mládeží za účelem zkvalit-
nění jejich práce ve prospěch dětí 
a mládeže, a organizovat další semi-
náře a kurzy, konzultace a poraden-
ství ve prospěch organizací působí-
cích v oblasti volnočasových aktivit 
dětí a mládeže.  
 

mailto:stredniskola@stredniskola.cz
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CEVRO Institut, o.p.s.,  
středisko Český Krumlov 
Linecká 43,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 275 90 101  
tel.: 774427401 
info@vsci.cz,  
petra.haitmannova@vsci.cz 
 www.cevroinstitut.cz 
Účel – poslání:  V Jihočeském kraji 
nabízí vysoká škola CEVRO Institut, 
o.p.s. dva bakalářské a tři navazující 
magisterské obory. Všechny nabízené 
obory lze v Českém Krumlově studo-
vat pouze v kombinované formě. 
Zájemci o prezenční studium však 
tyto obory mohou studovat v Praze.  
 
Jihočeský institut celoživotního  
učení České Budějovice, spolek 
Kališnická 1296/3, Č. Budějovice 6,  
370 08 České Budějovice 
IČO: 27026779  
tel.: 381 003 556, 604 344 866 
mirek@jicu.cz  
www.jicu.cz 
Účel – poslání:   Jihočeský institut 
celoživotního učení je sdružením 
založeným odborníky v oblasti an-
dragogiky a pedagogiky za účelem 
zlepšování úrovně vzdělávání v jiho-
českém regionu i širším okolí.   
 
AISEC ČR,  
pobočka České Budějovice 
Studentská 787/13,  
370 05 České Budějovice 

IČO: 02362562 
tel.: 773 656 354, 739 316 987   
hynek.salak@aiesec.cz,  
sarka.hulova@aiesec.cz 
 http://aiesec.cz/cbudejovice 
Účel – poslání:  Organizační jednotka 
mezinárodní nevládní organizace. 
Výměny studentů a absolventů pro 
firemní sféru, podpůrné činnosti ve 
vzdělání. 
 
Attavena, o.p.s. České Budějovice   
Husova 45,  
370 05 České Budějovice 
IČO: 25197185  
tel.: 385 340 579, 776 895 312 
info@attavena.cz,  
zdenek.klouda@attavena.cz 
www.attavena.cz 
Účel – poslání:  Posláním společnosti 
je vzdělávání, podpora osobního roz-
voje a uplatnění osob, které mají 
přístup k těmto službám omezen 
z důvodů sociálních, kulturních, ro-
dinných, věkových nebo zdravotních 
a podpora činnosti a rozvoje nezisko-
vých organizací v České republice.  
 
Rozvojová a vzdělávací o.p.s.,  
České Budějovice 
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje 
Žižkova 390/12,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 25187856   
tel.: 386 321 292 
RAV-ops@v-studio.cz 

mailto:info@vsci.cz
mailto:hynek.salak@aiesec.cz
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www.rozvojovaavzdelavaci-ops.cz 
Účel – poslání:   Posláním společnosti 
je rozvoj a vzdělávání jednotlivců, 
společností, regionů, firem včetně 
zavádění nových vzdělávacích systé-
mů či jejich úprava v ČR i v zahraničí. 
V rámci těchto činností vykonává 
Rozvojová a vzdělávací, o.p.s. řadu 
souvisejících činností.  
 
Institut pro památky a kulturu,  
o.p.s. 
Putim 71,  
397 01 Písek 
IČO: 28072219 
tel.:: 732 533 033 
info@instituteu.cz 
www.instituteu.cz 
Účel – poslání:   Vzdělávání a organi-
zování setkávání veřejnosti a odbor-
níků. Spolupráce při obnově, financo-
vání a využívání památek.  
Poradenská a analytická činnost.   
 
Sdružení obrany spotřebitelů – 
Asociace – JČK, z.s..  
Spotřebitelské informační  
centrum SOS České Budějovice 
partner Asociace nestátních nezisko-
vých organizací Jihočeského kraje 
Senovážné nám. 13,  
370 01 České Budějovice  
IČO: 22832793 
tel.: 387 201 915, 608 032 385 
jck@asociace-sos.cz, 
oulehlova@asociace-sos.cz,  
www.spotrebitel.info  

Účel – poslání:  Občanská poradna 
hájí oprávněné zájmy spotřebitelů ve 
všech oblastech činností, zvláště 
v těch případech, kde síly jednotlivce 
nestačí, provádí osvětovou činnost 
pro mladistvé, studenty, seniory 
a zdravotně postižené, zajišťuje mi-
mosoudní i soudní řešení spotřebitel-
ských sporů a čistotu obchodních 
podmínek pro podnikatele; také 
ochrana spotřebitelů v oblasti zdra-
votnictví a bydlení 
 
Středisko pro rodinu a mezilidské 
vztahy a Linka důvěry České Bu-
dějovice o.p.s. 
Nádražní 105/47,  
370 06 České Budějovice  
IČO: 25193660  
tel.: 387 438 703 
spramv@gmail.com, 
ldcb@seznam.cz 
www.rodinnaporadnacb.cz 
Účel – poslání:  Posláním Střediska je 
poskytovat odborné psychologické 
a sociální poradenství a další odborné 
služby partnerům, manželům, rodi-
nám i jednotlivcům, včetně dětí 
a mladistvých, při řešení jejich osob-
ních, rodinných a vztahových problé-
mů a životních krizí.  
 
In IUSTITIA, o.p.s.,  
pobočka České Budějovice  
Senovážné nám. 248/2,  
370 01 České Budějovice  
IČO: 26569655  

mailto:jck@asociace-sos.cz
mailto:spramv@gmail.com
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tel.: 773 177 196 
poradna@in-ius.cz 
www.in-ius.cz 
Účel – poslání:   Poskytujeme právní 
pomoc konkrétním fyzickým osobám 
vystaveným násilí z nenávisti. Zamě-
řuje se na zlepšení jejich přístupu ke 
spravedlnosti. Orientuje se přitom na 
oblast trestního, správního a občan-
ského práva. Významnou pozornost 
věnuje náhradě škody vzniklé v dů-
sledku násilí z nenávisti.  
 
Bílý kruh bezpečí ČR, z.s.,  
poradna České Budějovice 
Riegrova 51,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 47607483  
tel.: 387 200 094, 734 479 644 
bkb.cbudejovice@bkb.cz 
www.bkb.cz 
Účel – poslání:  Bezodkladná kombi-
novaná pomoc Bílého kruhu bezpečí 
obětem kriminality obsahuje poskyt-
nutí právních informacím psycholo-
gické poradenství, sociální poraden-
ství, praktické rady a informace. 
 
Evoluce  
- Jihočeské centrum ČZJ, z.s.  
Novohradská 1156,  
370 08 České Budějovice 6  
IČO: 227 66 219 
tel.: 736 437 029  
evoluce3@gmail.com 
www.evoluce3.cz 
Účel – poslání:   Pořádání individuál-

ních, skupinových, intenzivních 
a výběrových kurzů českého znakové-
ho jazyka.  
 
Jihočeská Lambda  
České Budějovice 
Labská 1153,  
370 11 České Budějovice 
IČO: 60090065 
tel.: 774 563 390 
jihoceska.lambda@volny.cz 
www.klucicb.cz 
Účel – poslání:   Sociální, zdravotní 
a psychologická pomoc osobám 
zejména s lesbickou, gay, bisexuální 
a transgender orientací (LGBT): kon-
zultace s právníkem, psychologem 
a sexuologem, sociální a zdravotní 
pomoc osobám postiženým AIDS, 
prevence HIV/AIDS, kontakt s GLBT 
komunitou, občanská poradna 
 
Jihočeská rozvojová o. p. s. 
Riegrova 51,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 26077540 
tel.: 724 748 399 
info@jr-spolecnost.cz,  
hanouskova@jihoceskarozvojova.cz 
www.jihoceskarozvojova.cz 
účel poslání: Poskytujeme obecně 
prospěšné služby v následujících ob-
lastech - podpora sociálního a eko-
nomického rozvoje Jihočeského kraje 
– podpora podnikání, podpora ces-
tovního ruchu v Jihočeském kraji 
a přeshraniční meziregionální spolu-

mailto:info@jr-spolecnost.cz
http://www.jihoceskarozvojova.cz/
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práce – navazování kontaktů, společ-
né akce, výměna informací, komunitní 
rozvoj a podpora rozvoje občanské 
společnosti v Jihočeském kraji, podpo-
ra rozvoje lidských zdrojů. 
 
Jihočeská rozvojová o. p. s.  
- Občanská poradna  
při Jihočeské rozvojové o. p. s. 
člen Asociace občanských poraden,  
Riegrova 51,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 26077540 
tel.: 387 222 838, 606 720 095 
poradna@jihoceskarozvojova.cz 
www.obcanskeporadenstvi.cz 
účel poslání: Odborné sociální pora-
denství v těchto problematikách - 
dluhová, bytová, pracovně právní, 
majetkoprávní, rodinná, spotřebitel-
ská aj. Posláním  poradny je pomoci 
klientům lépe se orientovat v jejich 
právech a povinnostech, aby dokázali 
efektivně vyjádřit své potřeby a přání 
a ve spolupráci s občanskou porad-
nou nebo prostřednictvím sítě do-
stupných služeb nalezli řešení své 
situace. Poradna podporuje každého 
člověka, který je v nepříznivé sociální 
situaci nebo mu taková situace hrozí 
a neví jakým způsobem tuto situaci 
řešit. Podporuje samostatnost a nezá-
vislost klientů. Toto poslání naplňuje 
poskytováním emoční podpory, in-
formací, rad, aktivní pomoci. Služba 
stojí na principech bezplatnosti, dis-
krétnosti, nezávislosti a nestrannosti. 

Společnost přátel Itálie o.p.s.,  
jihočeská pobočka 
U Lesa 1481/2,  
370 05 České Budějovice  
IČO: 75149192  
tel.: 721 106 833 
amicidellitalia@centrum.cz  
http://prateleitalie-jc.webnode.cz 
Účel – poslání:   Jihočeská pobočka 
Společnosti přátel Itálie je v součas-
nosti jednou z regionálních součás-
tí celorepublikového občanského 
sdružení. Cílem SPI-jč je sdružovat 
všechny milovníky Itálie a zájemce 
o italskou kulturu na jihu Čech, pěs-
tovat vzájemné česko-italské vztahy 
a prohlubovat znalosti o Itálii, její 
kultuře a životním stylu. Svým členům 
a příznivcům nabízí pravidelně pestrý 
kulturní program v podobě italských 
večerů na různorodá témata. 
 
Francouzská aliance  
Jižní Čechy z.s.  
nám. Přemysla Otakara II. 79/21,  
370 01 České Budějovice  
IČO: 26517434  
tel.: 386 352 449 
jiznicechy@alliancefrancaise.cz 
www.alliancefrancaise.cz/jiznicechy 
Účel – poslání:   Jazykové kurzy fran-
couzštiny 
 
Jihočeská agentura pro podporu 
inovačního podnikání o.p.s.  
Na Zlaté stoce 1619,  
370 05 České Budějovice 
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IČO: 26091143 
tel.: 385  310 032 
info@jaip.cz 
www.jaip.cz 
Účel – poslání:  Zajišťujeme podporu 
výzkumu, vývoje a inovací v regionu 
a poskytuje veřejnosti obecně pro-
spěšné služby v dané oblasti. Nabízí 
projektové poradenství, nalezení 
zdrojů financování podnikatelských 
záměrů a výzkumně-vývojových pro-
jektů. 
 
Jihočeská asociace podnikatelek 
a manažerek Č. Budějovice, z.s. 
Úsilné 144,  
370 10 České Budějovice 
IČO: 26516934 
tel.: 607 767 251 
japm@wib.cz 
www.wib.cz 
Účel – poslání:  Podporujeme a vytvá-
říme podmínky pro úspěšné profesio-
nální uplatnění žen. Pořádáme setká-
ní členek v rámci regionu a besedy 
s lidmi. Rozvíjíme vzdělávací a publi-
kační aktivity. 
 
Centrum pro komunitní práci 
Jižní Čechy 
Dvořákova 381/21,  
370 01 České Budějovice  
IČO: 68520913 
tel.: 777 793 720, 777 793 723 
jizni.cechy@cpkp.cz,  
daniel.rosecky@cpkp.cz 
www.cpkp.cz 

Účel – poslání:   Vzdělávání, podpora 
a posilování nestátních neziskových 
organizací. Podpora místně udržitel-
ného rozvoje i regionálního rozvoje 
ČR. Hlavním cílem tohoto projektu je 
realizace odborného vzdělávání 
a stáží pro Denní a týdenní stacioná-
ře, Domovy pro seniory a Domovy pro 
osoby se zdravotním postižením. 
 
Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb České republiky z.s.  
Vančurova 2904,  
390 01 Tábor  
IČO: 60445831 
tel.: 381 213 332, 725 392 749  
prezident@apsscr.cz,  
tajemnice@apsscr.cz 
www.apsscr.cz 
Účel – poslání:  Nezávislé sdružení 
právnických a fyzických osob sledující 
jako základní cíl rozvoj a zvyšování 
úrovně sociálních služeb. Sdružení 
zastupuje a hájí zájmy svých členů. 
Zprostředkovává rozšiřování vědec-
kých a výzkumných poznatků. Vyvíjí 
studijní, informační, dokumentační, 
vzdělávací a expertní činnost. 
 
Český červený kříž - Oblastní spo-
lek České Budějovice 
Husova 20,  
370 23 České Budějovice  
IČO: 00425 851 
tel.: 387 318 521, 602 485 235 
ceskebudejovice@cervenykriz.eu 
www.cckcb.cz 

mailto:jizni.cechy@cpkp.cz
mailto:prezident@apsscr.cz
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Účel – poslání:   Od roku 2003 je 
v souvislosti se vznikem krajů OS ČČK 
České Budějovice pověřen krajskou 
agendou ČČK v Jihočeském kraji. 
Naplňování poslání a úkolů Českého 
červeného kříže shodně s účelem 
a posláním ČČK  jako hlavního spolku, 
a to v rámci vymezené věcné a územ-
ní působnosti Oblastního spolku Čes-
kého červeného kříže dle Stanov Čes-
kého červeného kříže a Registrace 
Oblastního spolku Českého červeného 
kříže. Školicí středisko. 
 
Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, o.p.s.   
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje, Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb, 
České rady sociálních služeb, Asociace 
poraden pro osoby se zdravotním 
postižením ČR, Asociace poskytovate-
lů osobní asistence 
SNP 559,  
383 01 Prachatice 
pobočky České Budějovice, Český 
Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, 
Prachatice, Strakonice, Tábor 
IČO: 26594463 
tel.: 721 001 422 
reditelka@jczps.cz 
http://jczps.webnode.cz 
Účel – poslání:  Poskytování registro-
vaných sociálních i doprovodných 
služeb pro osoby se zdravotním posti-
žením, seniory a jejich rodiny v Jiho-
českém kraji. 

Jihočeské centrum rovných  
příležitostí Prachatice, z.ú, 
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje, Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb, 
České rady sociálních služeb Asociace 
poraden pro osoby se zdravotním 
postižením ČR, Asociace poskytovate-
lů osobní asistence 
SNP 559,  
383 01 Prachatice 
Pracoviště Písek, Prachatice a Stra-
konice    
IČO: 03482952 
tel.: 721 001 422 
email: reditelka@jczps.cz 
www.jczps.cz 
Účel – poslání:  Organizace, kterou 
založila Národní rada osob se zdra-
votním postižením z.ú. a jejíž cílem je 
poskytování sociálních, vzdělávacích 
a informačních služeb nejen pro oso-
by se zdravotním postižením a senio-
ry, ale i pro veřejnost např. pro za-
městnavatele nebo další neziskové 
organizace. 
 
Sdružení jihočeských celiaků z.s. 
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje 
Alešova 336/13,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 26666791 
tel.: 777 133 269 
skopkova@celiakie-jih.cz 
www.celiakie-jih.cz 
Účel – poslání:  Jediná sociálně akti-
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vizační služba pro pacienty postižené 
celiakií, Duhringovou dermatitidou 
a alergií na lepek na území Jihočeské-
ho kraje. Poskytování poradenství pro 
pacienty s bezlepkovou dietou, kon-
zultace pro nově diagnostikované 
pacienty, pořádání edukačních akcí 
apod. 
 
Rada seniorů, Krajská rada  
seniorů Jihočeského kraje  
Žižkova 12/309,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 63829797 
tel.: 387 718 313 
Jc.rscr@seznam.cz 
www.rscr.cz 
Účel – poslání:  Poskytujeme telefo-
nickou krizovou pomoc, odborné 
sociální občansko-právní poradenství 
a expertní bytové poradenství pro 
seniory.  
 
Poradenské centrum RODINA  
při Jihočeské rozvojové, o.p.s. 
Riegrova 51,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 26077540 
tel.: 387 222 838 
rodina@pcrodina.cz 
www.pcrodina.cz 
Účel – poslání: Poradenství pro rodi-
ny a Služby pro pěstouny. Pověření 
k výkonu sociálně právní ochrany 
dětí: uzavíraní dohod o výkonu pěs-
tounské péče a poskytování výchovné 
a poradenské péče osobě pečující, 

s níž byla uzavřena dohoda o výkonu 
pěstounské péče. Dobrovolnický pro-
gram „Kamarád do deště“ 
 
Akademický klub třetího věku  
Aktiv z.s. 
Jirsíkova 2,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 22881085 
tel.: 381 302 053, 799 506 453,  
777 048 879, 774 989 991 
klub.aktiv@gmail.com 
www.klubaktiv.cz 
Účel – poslání:   Provozujeme univer-
zitu třetího věku. Organizujeme vzdě-
lávací programy, zájmové kurzy, 
výlety a exkurze. Sdružujeme občany 
starší 50 let, invalidní a občany starší 
18 let, kteří se chtějí aktivně zapojit 
do vzdělávacích, společenských, zá-
jmových a kulturních akcí. 
 
Národní síť podpory zdraví, z.s.  
- Poradna podpory zdraví  
a zdravého životního stylu,  
nestátní zdravotnické zařízení  
České Budějovice 
Poliklinika JIH MEDIPONT,  
Matice školské 17,  
370 01České Budějovice 
IČO: 26668254 
tel.: 737 121 376 
tichakova@centrum.cz,  
marie.tichakova@nspz.cz  
www.podpora-zdravi.cz; ww.nspz.cz 
Účel – poslání: Poradenství v oblasti 
snižování nadváhy, rizika srdečné 

mailto:rodina@pcrodina.cz
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cévních chorob, odvykání kouření; 
přednášky o správné výživě a zdra-
vém životním stylu, vzdělávání pro 
laickou i odbornou veřejnost; inter-
venční programy v oblasti zdravého 
životního stylu, pořádání akcí pro 
podporu zdraví široké veřejnosti. 
 
Sdružení nájemníků ČR  
- Regionální poradenské centrum 
SON ČR se sídlem v Českých Budě-
jovicích - Poradna pro bydlení 
a služby spojené s bydlením 
Česká 52,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 48133281 
tel.: 386 360 262, 602 148 876,  
732 420 223 
soncb@seznam.cz 
www.son.cz 
Účel – poslání: Odborné sociální po-
radenství v oblasti bydlení. 
 
Společnost Parkinson z. s.  
- Parkinson Klub Č. Budějovice 
Volejbalistů 9, 3 
70 01 České Budějovice 
IČO: 60458887 
tel.: 777 941 517 
Bsindelarova@seznam.cz,  
pk-c.budejovice@spolecnost-
parkinson.cz  
www.parkinsoncb.estranky.cz 
Účel – poslání: Pravidelný rehabili-
tační tělocvik v tělocvičně i v bazénu, 
odborné přednášky, besedy na dané 
téma, rekondiční pobyty, společné 

výlety a další akce pro zlepšení zdra-
votního stavu nemocných PN. 
 
Národní institut pro integrace 
osob s omezenou schopností po-
hybu a orientace České republiky, 
Krajské konzultační středisko 
Jihočeský kraj, o.s. 
Staroměstská 2608,  
370 04 České Budějovice  
Místní pracoviště České Budějovice, 
Český Krumlov, Jindřichův Hradec, 
Písek, Tábor 
IČO: 44269722 
tel.: 386 353 940 
ks-jihocesky@nipi.cz 
www.nipi.cz 
Účel – poslání: Poskytujeme pomoc 
a konzultace osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Orga-
nizujeme osvětové, informační a vzdě-
lávací akce a kampaně spojené s vyu-
žíváním technických opatření pro 
tělesně postižené.  
 
THEIA – krizové centrum o.p.s.  
Mánesova 11/3b,   
370 001 České Budějovice 
Poradny České Budějovice, Český 
Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek 
IČO: 26562731 
tel.: 724 243 726, 775 202 421 
email: info@theia.cz,  
pomoc@theia.cz 
www.theia.cz 
Účel – poslání: Pomoc lidem, kteří se 
ocitají v situacích, které již nemohou 

mailto:Bsindelarova@seznam.cz
mailto:pk-c.budejovice@spolecnost-parkinson.cz
mailto:pk-c.budejovice@spolecnost-parkinson.cz
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řešit vlastními silami nebo za pomoci 
svých blízkých. Nabízíme poradenství, 
terapie, právní a odbornou pomoc. 
 
PREVENT 99 z.ú. Strakonice  
Heydukova 349, ¨ 
386 01Strakonice  
Adiktologická poradna České Budě-
jovice, Blatná, poradna pro nelátko-
vé závislosti České Budějovice, kon-
taktní centrum České Budějovice, 
Prachatice, Strakonice 
IČO: 69100641 
tel.: 383 323 920, 727 885 787 
prevent@prevent99.cz,  
nemec@prevent99.cz 
www.prevent99.cz 
Účel – poslání: Základní zdravotní, 
sociální a právní poradenství, kon-
taktní práce, informace o zařízeních 
následné péče (infekční oddělení, 
Kontaktní centra, detoxy, léčebny…), 
distribuce informačních materiálů. 
Poradenství a zprostředkování testo-
vání na žloutenku B, C, HIV a Syfilis, 
krizová intervence - pomoc v krizi 
a těžkých životních situací, motivační 
trénink - usiluje o změnu, která pove-
de nejen k bezpečnějšímu, ale také 
spokojenějšímu a úspěšnějšímu život-
nímu stylu klienta, zprostředkování 
detoxu a léčby závislostí, sociální 
práce a asistence – poradenství 
a asistence při jednání s úřady, hle-
dání práce, ubytování atd. Registro-
vaná služba – terénní programy. 
 

Auticentrum, o.p.s.,  
České Budějovice 
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 1036/3,  
370 11 České Budějovice 
IČO: 22865799 
tel.: 777 328 211 
autiste.jihu@atlas.cz 
www.autiste-jihu.cz 
Účel – poslání: Naše společnost vznik-
la díky aktivitám rodičů dětí s různý-
mi poruchami autistického spektra 
a snaží se poskytovat účinnou pomoc 
rodinám, pečujícím o dítě s autis-
mem na území Jihočeského kraje. 
 
APLA Jižní Čechy, z. ú. 
Farského 887,  
390 02 Tábor 
kontaktní centrum Tábor a České 
Budějovice 
IČO: 28552288 
Tel.: 608 519 000 
info@aplajc.cz, bartosova@aplajc.cz 
www.aplajc.cz 
Účel – poslání: Podporujeme lidi 
s autismem a jejich rodiny k životu ve 
svém přirozeném prostředí poskyto-
váním odborných služeb a předává-
ním speciálních metod práce v celém 
jihočeském kraji. 
 
Arpida, centrum pro rehabilitaci 
osob se zdravotním postižením 
z.ú., České Budějovice  
U Hvízdala 1402,  
370 11 České Budějovice 
IČO: 65053079 

mailto:prevent@prevent99.cz
mailto:info@aplajc.cz
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tel.: 385 777 111 
info@arpida.cz,  
wohlgemuthm@arpida.cz 
www.arpida.cz 
Účel – poslání: Poskytujeme kom-
plexní koordinovanou péči v duchu 
uceleného systému rehabilitace (pro-
středky léčebné, sociální, pedagogické 
a pracovní) osobám s tělesným (mo-
torickým) a kombinovaným postiže-
ním. Mateřská škola, Základní škola 
a Praktická škola při centru. 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, 
o.p.s. Prachatice 
Neumannova 144,  
383 01 Prachatice 
IČO: 70853517 
tel.: 388 311 726  
info@hospicpt.cz 
www.hospicpt.cz 
Účel – poslání: Poskytování paliativní 
lékařské péče -  specializovaná hospi-
cová lůžka  pro pacienty z celé České 
republiky, půjčovna pomůcek, pora-
denské služby - odborné sociální po-
radenství, respitní pobyty - odlehčo-
vací služby, domácí hospicová péče. 
Registrovaná služba – odborné soci-
ální poradenství. Zřizovatel Domácí-
ho hospice sv. Veroniky České Budějo-
vice, Domova Matky Vojtěchy Pracha-
tice, Vzdělávacího institutu sv. Jana 
N. Neumanna.  
 
 
 

Fokus České Budějovice z.ú.  
Bezdrevská 1,  
370 11 České Budějovice 
Středisko Český Krumlov 
IČO: 27023583 
tel.: 383 136 220 
fokus@fokus-cb.cz  
www.fokus-cb.cz 
Účel – poslání: Poskytování pomoci 
a podpory lidem s duševním onemoc-
něním v místě bydliště nebo v prosto-
rách sdružení, podpora rozvoje do-
vedností a schopností (komunikace, 
soustředění, sebeobsluha, cestování, 
domácnost, péče o děti. Registrovaná 
služba – Komunitní tým, Sociálně 
terapeutické dílny, chráněné bydlení, 
terapeutické dílny 
 
Fokus – Písek z.ú. 
Kollárova 485,  
397 01  Písek  
pobočky Strakonice a Sušice 
IČO: 26538 776 
tel.: 773 607 769, 382 224 297 
info@fokus-pisek.cz 
www.fokus-pisek.cz 
Účel – poslání: Sdružení pomáhá 
duševně nemocným spoluobčanům 
a jejich blízkým zkvalitnit jejich život. 
Sociální rehabilitace – terénní a am-
bulantní služby  - výchovné, vzděláva-
cí a aktivizační činnosti, nácvik do-
vedností pro zvládání péče o vlastní 
osobu, soběstačnosti a dalších činnos-
tí vedoucích k sociálnímu začlenění.  
 

mailto:info@arpida.cz
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MESADA z.s., centrála Písek   
člen Asociace pro osobní asistenci,  
České rady sociálních služeb, Asociace 
nestátních neziskových organizací 
Jihočeského kraje 
Velké náměstí 119/13,  
397 01 Písek 
Pobočky Jindřichův Hradec, Vimperk  
IČO: 26587955 
tel.: 382 222 246, 724 057 926 
pisek@mesada.eu 
www.mesada.eu 
Účel – poslání: Respektujeme a pro-
sazujeme práva lidí s handicapem, 
podporujeme je při integraci do spo-
lečnosti. Zákon č. 435/2004 Sb., za-
městnanost  –  poradenská činnost 
 
Krasec, z.s., Krajská Síť Environ-
mentálních Center  
člen Oborové platformy Zeleného 
kruhu 
Fráni Šrámka 1168/35,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 27056538  
tel.: 734 578 560 
predseda@krasec.cz 
www.krasec.cz 
Účel – poslání: Podporujeme ekolo-
gické poradenství, environmentální 
výchovu, vzdělávání a osvětu v Jiho-
českém kraji.  
 
Centrum ekologické a globální 
výchovy Cassiopeia,  
základní článek  
Hnutí Brontosaurus FOREST 

člen Krajské Sítě Environmentálních 
Center 
Jizerská 4,  
370 11 České Budějovice 
IČO: 62536991 
tel.: 385 520 951, 725 515 994 
info@cegv-cassiopeia.cz 
www.cegv-cassiopeia.cz 
Účel – poslání: Posláním organizace 
je vychovávat, vzdělávat Posláním 
organizace je vychovávat, vzdělávat 
a poskytovat osvětu dětem, mládeži 
i veřejnosti a vést je k odpovědnému 
jednání vůči společnosti a životnímu 
prostředí.  
 
Energy Centre  
České Budějovice z.s. 
nám. Přemysla Otakara II. 87,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 68550375  
tel.: 387 312 580, 773 512 580 
ivana@eccb.cz 
www.eccb.cz 
Účel – poslání: Poradenské středisko, 
které svou činnost zaměřuje přede-
vším na Jihočeský kraj. Ve středu 
zájmu ECČB stojí hospodárné využí-
vání energie a zvyšování podílu obno-
vitelných zdrojů energie na celkové 
energetické spotřebě 
 
Asociace svazů chovatelů koní  
v ČR z.s. 
U Hřebčince 479,  
397 01 Písek 
IČO: 00551643 
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tel.: 731 477 915, 731 482 476 
jaradrazan@seznam.cz,  
info@aschk.cz 
http://dev.aschk.cz 
Účel – poslání: Zastupujeme a prosa-
zujeme zájmy sdružených svazů, vy-
dáváme časopis KONĚ, organizujeme 
a realizujeme výstavní, propagační, 
osvětovou, poradní a vzdělávací čin-
nost.  
 
Asociace chovatelů  
miniaturních koní, z.s. 
U Hřebčince 479,  
397 01 Písek 
IČO: 27042481 
tel.: 602 659 938 
kadlec.jar@tiscali.cz 
www.achmk.cz 
Účel – poslání: Zaměřujeme se na 
chov a propagaci plemene miniatur-
ních koní. Pořádáme výstavy a semi-
náře.  
 
Centrum uznávání celoživotního 
učení Jihočeského kraje o.p.s.  
Sezimovo Ústí 
náměstí Tomáše Bati 418,  
391 02 Sezimovo Ústí  
IČO: 25187007 
tel.: 381 407 401 
petru@copsu.cz 
www.cujk.cz 
Účel – poslání: Vzdělávání rozšířením 
kompetencí učitelů, další vzdělávání 
pedagog. pracovníků středních škol 
v oblasti kariérového poradenství. 

 

 

ČESKO- 
BUDĚJOVICKO 

MAS Sdružení Růže z.s.,  
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Žižkovo náměstí 107,  
373 12 Borovany 
IČO: 26656906 
tel: 386 327 055, 724 643 050 
info@mas.sdruzeniruze.cz 
www.mas.sdruzeniruze.cz 
Účel – poslání: Sdružení  je nositelem 
Místního akčního plánu vzdělávání – 
Trhové Sviny. Všestranný rozvoj 
a obnova kulturního a přírodního 
dědictví regionu Sdružení Růže. Roz-
víjení místního partnerství soukro-
mého a veřejného sektoru na přísluš-
ném území, podpora komunitně ve-
deného místního rozvoje.  Vzdělávání 

mailto:jaradrazan@seznam.cz
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/72/MAS-Sdruzeni-Ruze-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/72/MAS-Sdruzeni-Ruze-zs
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dospělých, zvýšení znalostí a zaměst-
nanosti občanů, podpora aktivního 
trávení volného času… 
 
MAS VLTAVA, z.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Hartmanice 22,  
373 65  Dolní Bukovsko 
IČO: 266 63 414 
tel: 380 421 377   
mas.vltava@seznam.cz 
www.vltavotynsko.cz 
Účel – poslání: MAS VLTAVA, z.s., je 
nositelem Místního akčního plánu 
vzdělávání – Týn nad Vltavou. Ochra-
na nejvýznamnějších hodnot na úze-
mí působnosti MAS Vltava, kterými 
jsou zejména zachovalá příroda, 
estetická krajina, kulturní bohatství 
a zdravé životní prostředí, zeměděl-
ství. Podpora rozvoje občanských 
iniciativ na místní a regionální úrov-
ni, zvláště pak na území působnosti 
MAS Vltava. Zvýšení ekonomické 
prosperity a kvality života v tomto 
území, včetně podpory malého 
a středního podnikání, zemědělství, 
bydlení, školství, využití volného času, 
rozvoje veřejné dopravy, turistického 
ruchu, péče o památky, informatiky… 
 
Místní akční skupina  
Hlubocko - Lišovsko o.p.s.,  
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Masarykova 1,  

373 41 Hluboká nad Vltavou  
IČO: 260 83 426 
tel: 773 644 373 
manager@mashl.cz  
www.mashl.cz 
Účel – poslání: Podpora rozvoje ven-
kova v rámci jednotné strategie, a to 
například v oblastech péče o kulturní 
a hospodářský rozvoj, cestovního 
ruchu, ochrany životního prostředí, 
meziregionální a mezinárodní spolu-
práce, rozvoje multifunkčního země-
dělství a podpory malého a středního 
podnikání. Realizace vzdělávacích 
aktivit, akcí a programů… 
 
Centrum interdisciplinárních stu-
dií a jazyková škola s právem stát-
ní zkoušky při VŠERS, o.p.s.,  
České Budějovice  
Lidická tř. 136/5,  
370 01 České Budějovice  
IČO: 26093821  
tel.: 383 839 551, 608 300 336   
machovj@vsers.cz 
http://vyukajazyka.cz 
Účel – poslání: Jazyková škola, výuka 
českého jazyka pro cizince. 
 
M-Centrum pro mladou rodinu z.s. 
Ant. Barcala 1263/2,  
370 05 České Budějovice  
IČO: 65010710 
tel.: 720 252 816, 606 933 494 
mcmaj@seznam.cz,  
admin.mcmaj@seznam.cz 
www.mc-maj.com 

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/37/MAS-VLTAVA-zs
mailto:mas.vltava@seznam.cz
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/37/MAS-VLTAVA-zs
mailto:mcmaj@seznam.cz
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Účel – poslání: Nabízíme volnočasové 
a vzdělávací aktivity pro rodiče 
s dětmi.  
 
Baby club Šikulka, z.s. 
Člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje  
Rudolfovská tř. 634,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 01884298  
tel.: 387 312 000, 387 311 469 
sikulka@sikulka.com 
www.sikulka.com 
Účel – poslání: E-learningové vzdělá-
vací kurzy pro dospělé. Jazykové kur-
zy pro děti od 3 let. kurzy plavání dětí 
od dvou měsíců věku dítěte. Baby 
školička - krátkodobé i celodenní 
hlídání dětí s programem.   
 
M – tes z.s. 
U Výstaviště 1429,  
370 05 České Budějovice 
IČO: 26641089 
tel.: 385 310 201 
info@m-tes.cz 
www.m-tes.cz 
Účel – poslání: Nabízíme kroužky pro 
děti a mládež, jazyky a doučování. 
Škola lyžování a snowboardingu. 
Poradenství, informační a poradenský 
servis. 
 
Kulturně vzdělávací centrum 
Pansofie, o.p.s.,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 38, 
370 01 České Budějovice 

IČO: 26063174 
tel.: 724 545 581 
pansofie@sky.cz 
www.pansofie.cz 
Účel – poslání: Nabízíme služby pro 
rodiny či kulturně vzdělávací a soci-
ální aktivity v oblasti rodičovství, 
pedagogiky, psychologie, umění, jazy-
ků a zdraví. Zaměřujeme se na výcho-
vu dětí, ošetřovné dítěte nebo nemoc-
ného člena rodiny a těhotenský tělo-
cvik. Pořádáme setkání nad nadčaso-
vou a duchovní tematikou. 
 
Novohradská  
občanská společnost  z.s. 
Pod Vodárnou 349,  
373 33 Nové Hrady 
IČO: 69092869 
tel: 386 362 577 
novnos@tiscali.cz 
www.novnos.cz 
Účel – poslání: Rozvoj kulturního, 
společenského a sportovního života 
v oblasti Novohradských hor. Vývoj 
a realizace vzdělávacích programů 
pro další profesní vzdělávání. Organi-
zace a zajištění vzdělávacích a vý-
chovných aktivit pro děti a mládež. 
Organizace a zajištění vzdělávacích 
aktivit pro dospělé. 
 
Spolek pro rozvoj regionu 
Jiráskova 84,  
375 01 Týn nad Vltavou 
IČO: 27017320 
tel.: 380 421 378, 601 299 140 
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info@spolekprorozvojregionu.cz 
www.spolekprorozvojregionu.cz 
Účel – poslání: Rozvoj mikroregionů 
Vltavotýnska a Lužnice. Poradenská 
a konzultační činnost, zpracování 
odborných studií a posudků. Péče 
o kulturní a hospodářský rozvoj regi-
onu, vytváření podmínek pro nejširší 
spolupráci při obnově a rozvoji regio-
nu, zajištění propagace regionu, zajiš-
tění spolupráce s partnery z EU, pod-
pora rozvoje občanských iniciativ. 
 
Impuls Třebíč, spolek 
Dům techniky Plzeňská 2136/2,  
370 04 České Budějovice 
IČO: 26652366 
tel.: 608 967 286 
heidinger@volny.cz 
www.impulstrebic.cz 
Účel – poslání: Sdružení pro vzdělá-
vání a rekvalifikace. Aktivní pomoc 
při zvyšování zaměstnatelnosti obča-
nů a pomoc při vstupu do procesu 
celoživotního vzdělávání. Realizace 
rekvalifikačních kurzů a vzdělávání 
pedagogů ESF všech typů škol s cílem 
rozvinout jejich profesní dovednosti. 
 
TCM INSTITUT z.s.   
Hluboká nad Vltavou 
nám. Čsl. Armády 26,  
373 41 Hluboká nad Vltavou 
IČO: 27036341 
tel.: 387 312 649, 387 965 132 
seminare@tcminstitut.cz 
www.tcmbohemia.cz 

Účel – poslání: Vzdělávání v tradiční 
čínské medicíně.  Organizace vzdělá-
vání, školení a rekvalifikací, pořádání 
odborných školení, seminářů, kurzů a 
rekvalifikací. 
 
TVOR z.s., České Budějovice 
J. Š. Baara, Jírovcova 9/A,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 22859772 
tel.: 775 931 053 
ateliertvor@email.cz 
www.ateliertvor.cz 
Účel – poslání: Zaměřujeme se na 
pořádání kurzů, dílen, besed, akcí 
a pedagogických projektů v oblasti 
kultury a environmentálního vzdělá-
vání s cílem podpořit rozvoj mladé 
generace prostřednictvím kulturních 
aktivit a akcí. Pořádáme výtvarné 
kurzy pro děti i rodiče a příměstské 
letní tábory. 
 
ARS  IUVENUM, o.p.s.,  
České Budějovice  
K. Weise 1214/5,  
370 04 České Budějovice  
ČO: 28092988 
tel.: 732 447 666 
ars.iuvenum@seznam.cz 
www.arsiuvenum.com 
Účel – poslání: Pomáháme mladým 
umělcům v rozšiřování jejich již zís-
kaných znalostí a dovedností, a to 
prostřednictvím neformální výuky, 
např. pobytových kursů se zaměřením 
na uměleckou tvorbu.  
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Buddhistická  
kulturní společnost Jivno 
Jivno 19,  
373 71 Rudolfov 
IČO: 69557357 
tel.: 608 101 108, 724 285 031  
info.bks@gmail.com 
http://vyhlidky.bdc.cz 
Účel – poslání: Nabízíme pravidelné 
veřejné meditace, literaturu o budd-
hismu a pořádání přednášek českých 
a zahraničních učitelů. Zaměřujeme 
se také na kurzy a výstavy umění 
tibetského buddhismu. Vyučujeme 
metody práce s myslí a další. 
 
Farní charita Týn nad Vltavou  
- Nízkoprahové zařízení  
pro děti a mládež Bongo 
Hlinecká 746,  
375 01 Týn nad Vltavou 
IČO: 73632945 
tel.: 385 731 553, 731 402 991 
info@farnicharita.cz,  
reditelka@farnicharita.cz 
http://tyn.charita.cz 
Účel – poslání: Zaměřujeme se na děti 
a mládež od 6 do 26 let ohrožené 
nežádoucími společenskými jevy. 
Provádíme kontaktní práce, infor-
mační servis, sociálně terapeutickou 
činnost. Fungujeme také jako porad-
na, výchovní, vzdělávací a aktivizační 
činitelé. Možnost doprovodu klienta 
k lékaři nebo na úřad. 
 
 

SVĚTLO SLUNCE 
Na Sadech 2036/18,  
370 01 České Budějovice  
IČO: 70857997  
tel.: 777 204 028 
 info@svetloslunce.cz 
 www.svetloslunce.cz 
Účel – poslání: Škola přírodní léčby 
Michaely Sklářové. Pohybově - vzdě-
lávací program zahrnuje kultivaci 
těla, mysli a energie. 
Akreditované  studium pro lektory, 
zájmové studium pro veřejnost, se-
berozvojové tao ženy nebo tao muže.   
 
Občanské sdružení PYRAMIDAS 
Pohůrecká 19,  
370 06 České Budějovice 
IČO: 22724257 
tel.: 774 073 083, 777 165 065 
pyramidas@seznam.cz,  
prevence.pyramidas@gmail.com 
www.prevence-info.cz 
Účel – poslání: Komplexní program 
primární prevence určený pro ZŠ, SŠ 
prováděný formou přednášek, prožit-
kových seminářů, panelových diskuzí, 
intervenčních programů. Témata 
prevence -  drogové závislosti, šikana 
a projevy rasismu, xenofobie a násilné 
chování, základní právní povědomí 
pro žáky ZŠ, vztahy a přijímání auto-
rit, vztahy v kolektivu, sebepoškozo-
vání, závislosti na moderních infor-
mačních technologiích, sekty, extré-
mistická hnutí a uskupení, další téma-
ta dle domluvy. 

mailto:info@svetloslunce.cz
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Národní institut pro integrace 
osob s omezenou schopností po-
hybu a orientace České republiky, 
Krajské konzultační středisko 
Jihočeský kraj, o.s. –  Místní pra-
coviště České Budějovice 
Staroměstská 2608,  
370 04 České Budějovice  
IČO: 44269722 
tel.: 386 353 940 
ks-jihocesky@nipi.cz 
www.nipi.cz 
Účel – poslání: Poskytujeme pomoc 
a konzultace osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Orga-
nizujeme osvětové, informační a vzdě-
lávací akce a kampaně spojené s vyu-
žíváním technických opatření pro 
tělesně postižené. Podporujeme spo-
lečenské, pracovní a kulturní uplat-
nění znevýhodněných občanů. 
 
PREVENT 99 z.ú. Strakonice  
– adiktologická poradna  
České Budějovice  
Františka Ondříčka 2,  
370 11 České Budějovice 
IČO: 69100641 
tel.: 725 708 078 
poradna@prevent99.cz 
http://ap.prevent99.cz 
Účel – poslání: Nabízíme adiktologic-
ké služby pro osoby závislé na dro-
gách, alkoholu či herních automa-
tech, pro rodiny, pro mládež a děti. 
Dále provádíme terénní práci. 
 

PREVENT 99 z.ú. Strakonice  
– poradna pro nelátkové závislos-
ti PREVENT České Budějovice 
Novohradská 1452/1,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 69100641  
Tel.: 776 432 767 
pnz@prevent99.cz 
http://pnz.prevent99.cz 
Účel – poslání: Provádíme vzdělávací 
aktivity. Poskytujeme prevenci sociál-
ně patologických jevů především 
u mladých lidí.  
 
PREVENT 99 z.ú. Strakonice  
–  kontaktní centrum  
České Budějovice 
Tř. 28.října 1312/16,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 69100641 
tel.: 387 201 738 
email: kccb@prevent99.cz 
 http://kccb.prevent99.cz 
Účel – poslání: Provádíme vzdělávací 
aktivity. Poskytujeme prevence soci-
álně patologických jevů především 
u mladých lidí.  
 
PREVENT 99 z.ú. Strakonice  
– Jihočeský streetwork  PREVENT  
Lannova tř. 117/63,  
370 01 České Budějovice  
IČO: 69100641  
tel.: 602 570 366, 723 527 512,  
775 627 512 
street@prevent99.cz 
http://js.prevent99.cz 
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Účel – poslání: Základní zdravotní, 
sociální a právní poradenství, kon-
taktní práce, informace o zařízeních 
následné péče. Poradenství a zpro-
středkování testování na žloutenku B, 
C, HIV a Syfilis, krizová intervence, 
zprostředkování detoxu a léčby závis-
lostí, sociální práce a asistence – 
poradenství a asistence při jednání 
s úřady, hledání práce, ubytování atd. 
Registrovaná služba – terénní pro-
gramy. 
 
THEIA – krizové centrum o.p.s.  
– poradna České Budějovice 
Barcala 1791/40,  
370 001 České Budějovice 
IČO: 26562731 
tel.: 724 243 726, 775 202 421 
info@theia.cz, pomoc@theia.cz 
www.theia.cz 
Účel – poslání:  Pomoc lidem, kteří se 
ocitají v situacích, které již nemohou 
řešit vlastními silami nebo za pomoci 
svých blízkých. Pomoc je zaměřena 
poradenství, terapie a právní a od-
bornou pomoc. 
 
Unie Roska - česká MS společnost 
-  regionální organizace Roska 
České Budějovice 
Na Zlaté stoce 14,  
37005 České Budějovice 
IČO: 45768889 
tel.: 605 146 638, 733 731 885 
roska@roska-cb.cz  
www.roska-cb.cz 

Účel – poslání: Posláním spolku je 
podpora pacientů s roztroušenou 
sklerózou mozkomíšní. Cílem této 
podpory je vytvořit potřebné podmín-
ky pro důstojný, kvalitní, plnohodnot-
ný život lidí s RS, a tím přispět k jejich 
žádoucí integraci do společnosti.  
 
Jihočeská růže 
Kostelec 17,  
373 41 Hluboká nad Vltavou  
IČO: 70878358 
tel.: 602 148 876, 385 725 063,  
386 360 262 
osjihoceskaruze@quick.cz,  
marie.paukejova@centrum.cz,  
osjihoceskaruze@centrum.cz 
www.jihoceskaruze.estranky.cz 
Účel – poslání: Provozování Krizové-
ho centra pro matku a dítě a Pora-
denského centra - rovné šance pro 
všechny. Reg. služba – odborné soci-
ální poradenství, azylové domy. 
 
Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory o.p.s.,  
pracoviště České Budějovice  
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje, Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb, 
České rady sociálních služeb, Asociace 
poraden pro osoby se zdravotním 
postižením ČR, Asociace poskytovate-
lů osobní asistence 
Staroměstská 2608,  
3701 České Budějovice  
IČO: 26594463 

mailto:marie.paukejova@centrum.cz
mailto:osjihoceskaruze@centrum.cz
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tel.: 386 353 940, 702 281 481,  
775 356 184 
ceskebudejovice@jczps.cz 
http://jczps.webnode.cz 
Účel – poslání: Odborné sociální po-
radenství - informace a rady v oblas-
tech sociálních systémů, legislativy 
a sociálního zabezpečení, zprostřed-
kování poradenství odborníků (práv-
ník, psycholog), Registrovaná služba 
– odborné sociální poradenství, osob-
ní asistence, sociálně aktivizační 
služby pro osoby se ZP a seniory.  
 
Český červený kříž  
- Oblastní spolek Č. Budějovice 
Husova 20,  
370 23 České Budějovice  
IČO: 00425 851 
tel.: 387 318 521, 602 485 235 
ceskebudejovice@cervenykriz.eu 
www.cckcb.cz 
Účel – poslání: Naplňování poslání 
a úkolů Českého červeného kříže 
shodně s účelem a posláním Českého 
červeného kříže jako hlavního spolku, 
a to v rámci vymezené věcné a územ-
ní působnosti Oblastního spolku Čes-
kého červeného kříže dle Stanov Čes-
kého červeného kříže a Registrace 
Oblastního spolku Českého červeného 
kříže s působností v okrese České 
Budějovice. Školicí středisko.  
 
Alzheimercentrum CB z.ú.,  
České Budějovice 
Husova třída 1651,  

370 01 České Budějovice  
IČO: 03498611  
tel.: 773 377 050 
cb@alzheimercentrum.cz,  
reditelka.cb@alzheimercentrum.cz 
www.alzheimercentrum.cz 
Účel – poslání: Nabídka ošetřovatel-
ské péče, ubytování a stravování pro 
osoby trpící Alzheimerovou chorobou. 
Nabízíme poradenství v oblasti Alzhe-
imerova onemocnění, sociální pro-
blematiky a sociální péče.  
 
PREVALCO z.s., České Budějovice 
Riegrova 1756/51,  
370 01 České Budějovice  
IČO: 22896023 
tel.:774 342 517 
info@prevalco.cz 
 www.prevalco.cz,  
www.alkohol-alkoholismus.cz 
Účel – poslání: Individuální a skupi-
nové ambulantní poradenství, telefo-
nické a internetové poradenství, adik-
tologické a psychiatrické konzultace 
pro klientky i jejich rodinné příslušní-
ky a partnery, terénní práce a dopro-
vodná činnost.  
 
Rozkoš bez rizika z.s.,   
poskytovatel sociálních zdravot-
ních a terapeutických služeb,  
nestátní zdravotnické zařízení  
– dermatovenerologie 
Česká 195/20,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 44990901 

mailto:cb@alzheimercentrum.cz
http://www.prevalco.cz/
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tel.: 777 180 188, 775 133 133 
budejovicko@rozkosbezrizika.cz 
www.rozkosbezrizika.cz 
Účel – poslání: Prevence, diagnostika 
a léčba sexuálně přenosných chorob, 
testování na HIV/AIDS a sexuálně 
přenosné infekce. Odborné sociální 
poradenství a psychoterapeutické 
služby jsou určeny pro sexuální pra-
covnice (i bývalé) a ženy ohrožené 
riziky. Registrovaná služba terénní 
programy, odborné sociální poraden-
ství.  
 
Diecézní centrum pro rodinu při 
Biskupství českobudějovickém 
Široká 27,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 73634689 
tel.: 380 420 342, 731 402 981 
dcr@bcb.cz 
www.dcr.bcb.cz 
Účel – poslání: Přednášky s rodinnou 
tématikou. Přípravy na manželství. 
Víkendové, popř. týdenní pobyty 
s duchovním a oddechovým progra-
mem pro celou rodinu Poradenství v 
rodinných vztazích i ve výchově. Indi-
viduální psychoterapie. Poradenství 
pro přirozené plánování rodičovství. 
 
Ledax o. p. s. 
Riegrova 51,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 28068955 
tel.: 725 723 092 
irena.lavicka@ledax.cz,  

pavla.popkova@ledax.cz 
www.ledax.cz 
Účel – poslání: Společnost nabízí 
celou škálu služeb nejen pro seniory 
od poradenství v oblastech bydlení, 
zdravotní péče, sociálních služeb či 
trávení volného času, až po samotné 
poskytování sociálních a zdravotních 
služeb nebo pronájem zdravotnických 
pomůcek. Pečovatelská služba. Osobní 
asistence. Domácí ošetřovatelská 
a hospicová péče. 
 
Mamma HELP z. s.  
- Centrum České Budějovice 
Lannova tř. 63/41,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 70099880 
tel.: 385 515 031 
budejovice@mammahelp.cz 
www.ledax.cz 
Účel – poslání: Pomáháme ženám 
s rakovinou prsu a jejich rodinám. 
Poradenství a psychosociální podpůr-
ná péči pacientkám i jejich rodinám. 
Zájemcům o informace k prevenci 
onemocnění prsu nabízíme certifiko-
vané přednášky. 
 
Revma Liga v ČR – pobočný spolek 
- Klub v Českých Budějovicích 
J. Bendy 16,  
370 05 České Budějovice 
IČO: 41193644 
tel.: 605 509 723, 724 658 650  
dedicova315@seznam.cz 
www.revmaliga.cz 

mailto:irena.lavicka@ledax.cz
mailto:pavla.popkova@ledax.cz
mailto:dedicova315@seznam.cz
http://www.revmaliga.cz/
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Účel – poslání: Zlepšení fyzického 
a duševního stavu a životních podmí-
nek nemocných s revmatickými cho-
robami, přednášky, ergoterapie, cvi-
čení, kulturní akce, semináře. 
 
POHODÁŘI VSKH  
České Budějovice 
Průběžná 38,  
370 04 České Budějovice 
IČO: 22820213 
tel.: 724 410 286 
pohodari.vskh@seznam.cz 
http://pohodaricom.webnode.cz. 
Účel – poslání: Sociální integrace 
a prevence dětí, mládeže, dospělých, 
seniorů a osob se znevýhodněním do 
společnosti.  Poskytování a rozvoj 
zoorehabilitace. vzdělávací a stimu-
lační programy, prorodinné služby, 
poradenství, aktivity v oblasti podpo-
ry zaměstnávání. 
 
Asociace Zooterapie, Aktivit  
a Terapie o.p.s. 
Průběžná 2503/38,  
370 04 České Budějovice  
IČO: 02536501 
asociacezooterapie@seznam.cz 
http://pohodaricom.webnode.cz 
Účel – poslání: Výchova, vzdělávání 
a informování dětí a mládeže i dospě-
lých. Stimulační a vzdělávací pro-
gramy. Chov-výcvik-zkoušky a testy 
zvířat-poradenství. Osvětové a infor-
mační služby. 
 

Ekocentrum ARISTOTELÉS o.p.s. 
Průběžná 2503/38,  
370 04 České Budějovice 
IČO: 02539641  
tel.: 724 410 286 
ekocentrumaristoteles@seznam.cz 
http://pohodaricom.webnode.cz/ek
ocentrum-aristoteles-o-p-s- 
Účel – poslání: Environmentální 
vzdělávání, výchova a osvět, poraden-
ství. 
 
Duhový Most  
Informační Společenské Kulturně 
Vzdělávací Centrum o.p.s. 
Průběžná 2503/38,  
370 04 České Budějovice 3 
IČO: 02543435 
tel.: 724 410 286 
duhovymostops@seznam.cz 
http://pohodaricom.webnode.cz/du
hovy-most-o-p-s-/ 
Účel – poslání: Vzdělávání, poraden-
ství.   
 
OIŽP - Občanská iniciativa pro 
ochranu životního prostředí z.s. 
České Budějovice 
Nová 2027/12,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 65983092 
tel.: 386 350 507  
oizp@oizp.cz 
http://oizp.cz 
Účel – poslání: Všeobecné informová-
ní obyvatel, neziskových organizací, 
novinářů, aktivistů o dění v energe-
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tické oblasti, a to především o obnovi-
telných zdrojích energie a energetic-
kých úsporách.  
 
Farmářské centrum VLTAVA, o. s. 
Jiráskova 84,  
375 01 Týn nad Vltavou 
IČO: 22666206 
tel.: 380 421 377, 777 709 101 
netik@vltavotynsko.cz 
www.farmarske-centrum.cz 
Účel – poslání: Odborné poradenství 
v oblasti zemědělství a organizace 
farmářských trhů. Vzdělávací semi-
náře na zemědělská témata a řemesl-
né semináře zaměřená na lidová 
řemesla či zpracování zemědělských 
produktů. 
 
Územní sdružení  
Českého zahrádkářského svazu 
České Budějovice 
Kněžská 11,  
370 01 České Budějovice 
IČO: 00433314 
tel.: 775 720 778 
zahradkaricb@seznam.cz 
www.zahradkari.cz/us/ceske-
budejovice 
Účel – poslání: Poskytujeme poraden-
ství, vzdělávání dětí i odborníků, po-
řádáme přednášky a výstavy. 
 
Český svaz ochránců přírody,  
ZO ČSOP České Budějovice 
Norberta Frýda 11,  
370 01 České Budějovice 

IČO: 48198021 
tel.: 736 110 944 
danakin@seznam.cz 
www.csop.cz 
Účel – poslání: Environmentální 
výchova, vydávání neperiodických 
publikací, mapování starých odrůd 
ovocných stromů. 
  
Český svaz ochránců přírody,  
ZO ČSOP Nové Hrady 
Česká 34,  
373 33 Nové Hrady 
IČO: 48205575 
tel.: 606 270 344, 724 039 021 
csopnovehrady@seznam.cz 
www.mopici-novehrady.estranky.cz 
Účel – poslání: Péče o krajinu a pa-
mátky, druhová ochrana, ochrana 
životního prostředí, environmentální 
výchova 
 
Envicentrum a Ekologická  
poradna PRO-ODPAD  
Týn nad Vltavou 
Jiráskova 84,  
375 01  Týn nad Vltavou 
IČO: 26637812 
tel.: 380 421 379, 774 709 124 
info@proodpad.cz,  
kratochvilova@vltavotynsko.cz 
www.proodpad.cz 
Účel – poslání: Posláním sdružení je 
analyzovat a následně přispět k řeše-
ní otázky odpadového hospodářství 
v mikroregionu Vltavotýnsko, Jiho-
českém kraji a České republice.  Cílem 

mailto:info@proodpad.cz
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sdružení je v dlouhodobé perspektivě 
vybudovat v centru jižních Čech od-
povídající zařízení pro zpracování 
biodegradabilních odpadů - průmys-
lovou kompostárnu. Poskytování 
poradenského servisu, vzdělávání dětí 
i odborníků, pořádání přednášek 
a výstav. 
 

 

ČESKO- 
KRUMLOVSKO 

MAS Pomalší o.p.s.,  
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Družstevní 596,  
382 32 Velešín 
IČO: 26098296 
tel: 608 353 400, 724 181 747,  
t.sedivy@centrum.cz,  
tarabova@maspomalsi.cz 
www.maspomalsi.cz 
Účel – poslání: Místní akční skupina 
Pomalší o.p.s., je nositelem Místního 
akčního plánu vzdělávání -  Kaplice.  

Podpora rozvojových projektů,  aktu-
alizace rozvojové strategie, péče 
o kulturní a hospodářský rozvoj ob-
lasti,  realizace vzdělávacích aktivit, 
akcí a programů… 
 
Centrum pro pomoc dětem a mlá-
deži, o.p.s. Český Krumlov 
člen AICM ČR, Asociace nestátních 
neziskových organizací Jihočeského 
kraje, Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb 
Špičák 114,  
381 01 Český Krumlov  
IČO: 25158058 
tel.: 380 713 042  
cpdm@icmck.cz  
www.icmck.cz 
Účel – poslání: Zřizovatel a provozo-
vatel Informačního centra pro mládež 
Český Krumlov, Nízkoprahového zaří-
zení pro děti a mládež Bouda, Projek-
tového pracoviště Streetwork, Inter-
netového rádia ICM a Hudebního 
studia mladých 
 
ICOS Český Krumlov o.p.s. 
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje, Asocia-
ce veřejně prospěšných organizací, 
Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb 
ulice 5. května 251,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 70815089 
tel.: 380 712 202 
icos@krumlov.cz 

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/68/Mistni-akcni-skupina-Pomalsi-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/68/Mistni-akcni-skupina-Pomalsi-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/68/Mistni-akcni-skupina-Pomalsi-ops
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web. http://icos.krumlov.cz 
Účel – poslání: Zvyšování kvality 
života obyvatel regionu a dostupnost 
sociálních a návazných služeb.  Bez-
platná právní poradna, Dobrovolnic-
ké centrum a Informační centrum pro 
seniory, Vzdělávání, Probační a další 
preventivní programy, Poradenství 
a konzultace, Agentura práce   
 
Sdružení pro rodinu a děti  
Český Krumlov z.s.,  
Kostelní 163, Vnitřní Město,  
381 01 Český Krumlov  
IČO: 73480134  
tel.: 777 204 028 
info@zivycchikung.cz  
www.zivycchikung.cz 
Účel – poslání: Škola přírodní léčby 
Michaely Sklářové. Pohybově vzdělá-
vací program zahrnuje kultivaci těla, 
mysli a energie.  Akreditované  studi-
um pro lektory, zájmové studium pro 
veřejnost, seberozvojové tao ženy 
nebo tao muže.   
 
ARCHAIA JIH o.p.s. Český Krumlov 
Třída míru 144,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 26108470 
tel.: 723 767 641, 728 252 412 
kasak@archaiajih.cz,  
valkony@archaiajih.cz 
www.archaiajih.cz 
Účel – poslání: Ochrana, záchrana, 
dokumentace a výzkum archeologic-
kých a jiných historických památek 

a výchova a vzdělávání v oblasti ar-
cheologie a památkové péče. 
 
Asociace rodičů a přátel  
zdravotně postižených dětí,  
Regionální klub Český Krumlov 
Plešivec 380,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 60817721 
tel.: 603 869 985, 774 957 755 
5557jan@seznam.cz  
http://klubrpzpd.wz.cz 
Účel – poslání: Hlavním posláním 
klubu je hájit zájmy zdravotně posti-
žených rodičů a dětí a napomáhat 
k jejich integraci. Kluby nabízí psy-
chorehabilitační kurzy pro rodiče 
a jejich děti, cvičení a plavání, inte-
grační tábory a pobytové víkendy 
letní i zimní, širokou zájmovou 
a sportovní činnost, pořádají  před-
nášky, semináře, kurzy včetně vzdělá-
vání, ale také odborné sociální pora-
denství či další zaregistrované sociál-
ní služby dle zákona. 
 
Národní institut pro integrace 
osob s omezenou schopností po-
hybu a orientace České republiky, 
Krajské konzultační středisko 
Jihočeský kraj, o.s. - místní praco-
viště Český Krumlov  
Staroměstská 2608,  
370 04 České Budějovice  
IČO: 44269722 
tel.: 777 213 755  
ks-jihocesky@nipi.cz 

mailto:kasak@archaiajih.cz
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www.nipi.cz 
Účel – poslání: Poskytujeme pomoc 
a konzultace osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Orga-
nizujeme osvětové, informační a vzdě-
lávací akce a kampaně spojené s vyu-
žíváním technických opatření pro 
tělesně postižené. Podporujeme spo-
lečenské, pracovní a kulturní uplat-
nění znevýhodněných občanů. 
 
Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, o.p.s.  
– pracoviště Český Krumlov   
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje, Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb, 
České rady sociálních služeb, Asociace 
poraden pro osoby se zdravotním 
postižením ČR, Asociace poskytovate-
lů osobní asistence 
Nemocniční 586,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 26594463 
tel.: 380 711 764, 602 177 402 
ceskykrumlov@jczps.cz 
http://jczps.webnode.cz 
Účel – poslání: Odborné sociální po-
radenství - informace a rady v oblas-
tech sociálních systémů, legislativy 
a sociálního zabezpečení, zprostřed-
kování poradenství odborníků (práv-
ník, psycholog), Registrovaná služba 
– odborné sociální poradenství, osob-
ní asistence, sociálně aktivizační 
služby pro osoby se ZP a seniory.  
 

Český červený kříž,  
oblastní spolek Český Krumlov 
Sídliště Vyšný 48,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 00425869 
tel.: 739 661 561, 380 711 570 
ceskykrumlov@cervenykriz.eu 
http://cckck.cz 
Účel – poslání: Naplňování poslání 
a úkolů Českého červeného kříže 
shodně s účelem a posláním Českého 
červeného kříže jako hlavního spolku, 
a to v rámci vymezené věcné a územ-
ní působnosti Oblastního spolku Čes-
kého červeného kříže dle Stanov Čes-
kého červeného kříže a Registrace 
Oblastního spolku Českého červeného 
kříže. Školicí středisko. 
 
Paventia z.s. Český Krumlov 
Kaplická 252,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 01350048 
tel.: 777 104 136 
info@paventia.cz 
www.paventia.cz 
Účel – poslání: Ve spolupráci se stát-
ními, územními a obecnými orgány 
a institucemi nebo samostatně přispí-
vat k informovanosti veřejnosti 
v oblasti náhradní rodinné péče. Po-
řádání odborných konferencí a semi-
nářů, včetně výměny dobré praxe pro 
odbornou veřejnost v oblasti náhrad-
ní rodinné péče. 
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THEIA – krizové centrum o.p.s. 
– poradna Český Krumlov 
Kaplická 439,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 26562731 
tel.: 724 243 726, 775 202 421 
info@theia.cz, pomoc@theia.cz 
www.theia.cz 
Účel – poslání: Pomoc lidem, kteří se 
ocitají v situacích, které již nemohou 
řešit vlastními silami nebo za pomoci 
svých blízkých. Pomoc je zaměřena 
poradenství, terapie a právní pomoc 
a odbornou pomoc. 
 
Fokus České Budějovice z.ú.  
– středisko Český Krumlov    
Nad nemocnicí 424,  
381 01 Český Krumlov  
IČO: 27023583 
tel.: 774 496 935 
ckrumlov@fokus-cb.cz 
www.fokus-cb.cz 
Účel – poslání: Poskytování pomoci 
a podpory lidem s duševním onemoc-
něním v místě bydliště nebo v prosto-
rách sdružení, podpora rozvoje do-
vedností a schopností (komunikace, 
soustředění, sebeobsluha, cestování, 
domácnost, péče o děti), pomoc při 
zvládání krize, poradenství, Individu-
ální psychoterapeutický trénink 
(IPT), Program pro dobré zdraví, 
Program denních aktivit, Tréninkový 
program bydlení, Program rozvoje – 
zaměřený na získávání a rozvoj do-
vedností spojených s pracovním 

uplatněním. Poskytnutí bezpečného 
zázemí pro lidi s duševním onemoc-
něním, doprovody a pomoc při vyjed-
návání s úřady, zaměstnavatelem, 
sociálními službami, udržování kon-
taktu s klientem během hospitalizace, 
podpora v bydlení, v práci, při studiu, 
podpora a spolupráce s rodinou, do-
hled nad výživou, lékový ma-
nagement, psychoedukace. Registro-
vaná služba – Komunitní tým, Sociál-
ně terapeutické dílny, chráněné byd-
lení, terapeutické dílny 
 
ZO ČSOP Ekoncentrum Šípek  
Český Krumlov 
5. května 251,  
381 01 Český Krumlov 
IČO: 67155090 
tel.: 380 727 733, 723 100 619 
sipek@roklinka.cz 
www.ekocentrumsipek.cz 
Účel – poslání: Realizujeme ekologic-
kou výchovu v okrese Český Krumlov 
na všech stupních škol. Pořádá osvě-
tové a vzdělávací akce pro veřejnost, 
exkurze a semináře pro studenty 
a další pedagogické pracovníky. 
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JINDŘICHO- 
HRADECKO 

Místní akční skupina Třeboňsko  
o.p.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Dukelská 145,  
379 01 Třeboň 
IČO: 26998807 
tel: 384 385 688, 384 385 690 
mas@mas-trebonsko.cz 
www.mas-trebonsko.cz 
Účel – poslání: Místní akční skupina 
Třeboňsko o.p.s. je nositelem Místního 
akčního plánu vzdělávání – Třeboň. 
Realizace komunitně vedeného míst-
ního rozvoje uskutečňovaného na 
základě Strategie komunitně vedené-
ho místního rozvoje SCLLD prostřed-
nictvím organizační složky. Realizace 
a spolupráce na realizaci aktivit 
v oblasti vzdělávání v území, podpora 
a realizace dalších rozvojových akti-
vit území v působnosti MAS Třeboň-

sko, včetně pořádání vzdělávacích 
akcí, kurzů, workshopů, akcí zaměře-
ných na výchovu a vzdělávání dětí 
a mládeže apod. 
 
MAS Česká Kanada o.p.s. 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Masarykovo nám. 168/II,  
377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 28158717 
tel.: 384 351 358, 602 101 346 
info@masck.cz 
www.masck.cz 
Účel – poslání: MAS Česká Kanada 
o.p.s. je nositelem Místního akčního 
plánu vzdělávání – Jindřichův Hradec, 
Dačice. Byla založena za účelem po-
skytování obecně prospěšných služeb, 
jejichž cílem je rozvoj regionu, a to 
zejména Podpora komunitní spolu-
práce v rámci Programu rozvoje 
venkova na území MAS Česká Kana-
da, schvalování Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje, poraden-
ství a pomoc při zajišťování finanč-
ních prostředků z tuzemských i za-
hraničních zdrojů na realizaci projek-
tů partnerů MAS. Pořádání konferen-
cí, seminářů, odborných kurzů, stáží, 
jiných vzdělávacích a společenských 
akcí včetně lektorské činnosti. Vzdě-
lávání dětí, mládeže a dospělých. 
 
Inspirace Slavonice, z.s.  
Na Potoku 131,  
378 81 Slavonice 

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/79/Mistni-akcni-skupina-Trebonsko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/79/Mistni-akcni-skupina-Trebonsko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/157/MAS-Ceska-Kanada-ops
mailto:info@masck.cz
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IČO: 70805822 
tel.: 602 839 640 
inspirace.slavonice@seznam.cz 
www.slavonice.estranky.cz 
Účel – poslání: Organizování výtvar-
ných dílen, kulturních akcí, divadel-
ních představení a seminářů pro děti. 
 
Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, o.p.s.   
- pracoviště Jindřichův Hradec  
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje, Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb, 
České rady sociálních služeb, Asociace 
poraden pro osoby se zdravotním 
postižením ČR, Asociace poskytovate-
lů osobní asistence 
Janderova 147/II,  
377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 265 94 463 
tel.: 384 361 723, 702 281 484 
jindrichuvhradec@jczps.cz 
http://jczps.webnode.cz 
Účel – poslání: Odborné sociální po-
radenství - informace a rady v oblas-
tech sociálních systémů, legislativy 
a sociálního zabezpečení, zprostřed-
kování poradenství odborníků (práv-
ník, psycholog), Registrovaná služba 
– odborné sociální poradenství, osob-
ní asistence, sociálně aktivizační 
služby pro osoby se ZP a seniory.  
 
MESADA z.s., Písek   
- pobočka Jindřichův Hradec 
člen Asociace pro osobní asistenci,  

České rady sociálních služeb, Asociace 
nestátních neziskových organizací 
Jihočeského kraje 
Růžová 30/ll,  
377 01 Jindřichův Hradec  
IČO: 26587955 
tel.: 384 321 513  
jhradec@mesada.eu 
www.mesada.eu 
Účel – poslání: Posláním a cílem 
MESADY je respektovat a prosazovat 
práva lidí s handicapem a podporovat 
je při integraci do společnosti. Služby 
podle zákona č. 435/2004 Sb.,  o za-
městnanosti – poradenská činnost.  
 
Metha, z.ú. Jindřichův Hradec  
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje 
Pravdova 837, Jindřichův Hradec II, 
377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 27016218 
tel.: 775 567 704 
havlova@osmeta.cz 
www.osmeta.cz 
účel poslání: Ústav vytváří nabídku 
a poskytuje sociální a odborné pora-
denství a sociální práce, preventivní 
a výchovně vzdělávací aktivity pro 
rodiny s dětmi a pro všechny občany 
znevýhodněné sociálním prostředím 
nebo nedostatečnou schopností zvlá-
dat osobní či společenský život. Vyvíjí 
činnosti v rámci sociálně právní 
ochrany dětí na základě příslušného 
pověření. 
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Oblastní spolek Českého červené-
ho kříže Jindřichův Hradec 
Pravdova 837/II,  
377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 00425877 
tel.: 384 361 135 
jindrichuvhradec@cervenykriz.eu 
www.cervenykriz.eu 
Účel – poslání: Naplňování poslání 
a úkolů Českého červeného kříže 
shodně s účelem a posláním Českého 
červeného kříže jako hlavního spolku, 
a to v rámci vymezené věcné a územ-
ní působnosti Oblastního spolku Čes-
kého červeného kříže dle Stanov Čes-
kého červeného kříže a Registrace 
Oblastního spolku Českého červeného 
kříže. Školicí středisko. 
 
Oblastní charita Třeboň 
Chelčického 2,  
379 01 Třeboň 
IČO: 26520991 
tel.: 384 721 427, 777 566 971 
charita.trebon@seznam.cz 
http://trebon.charita.cz 
Účel – poslání: Provozování občanské 
poradny a pečovatelské služby Astra.  
 
Farní charita Jindřichův Hradec  
Pravdova 837,  
377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 70810729 
tel.: 731 604 554, 604 203 320 
info.jhradec@charitacb.cz 
http://jindrichuvhradec.charita.cz 
Účel – poslání: Farní charita je slož-

kou Diecézní charity České Budějovi-
ce, která je členem Charity Česká 
republika.  Pro občany jindřichohra-
decka zajišťuje odborné sociální po-
radenství,  sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi, pomoc osobám 
bez přístřeší, poradnu pro lidi v nouzi. 
 
THEIA – krizové centrum o.p.s. 
– poradna Jindřichův Hradec 
Pravdova 837,  
377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 26562731 
tel.: 724 243 726, 775 202 421 
info@theia.cz, pomoc@theia.cz 
www.theia.cz 
Účel – poslání: Pomoc lidem, kteří se 
ocitají v situacích, které již nemohou 
řešit vlastními silami nebo za pomoci 
svých blízkých. Pomoc je zaměřena 
poradenství, terapie a právní pomoc 
a odbornou pomoc. 
 
PROUTEK, občanské sdružení,  
Plasná  3,  
378 21 Kardašova Řečice  
IČO: 70805831 
tel.: 775 020 950,  608 009 065 
proutek@proutek.cz,  
phonza@proutek.cz 
http://proutek-vzdelavani.cz 
Účel – poslání: Vzděláváme profesio-
nály v sociálních službách a poskytu-
jeme konzultační podporu týmům 
a organizacím poskytujícím sociální 
služby v oblastech práce s klientem, 
řízení kvality a managementu. 

mailto:proutek@proutek.cz
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Národní institut pro integrace 
osob s omezenou schopností po-
hybu a orientace České republiky, 
Krajské konzultační středisko 
Jihočeský kraj, o.s. - Místní praco-
viště Jindřichův Hradec 
Staroměstská 2608,  
370 04 České Budějovice  
IČO: 44269722 
tel.: 775 183 360  
lenka.mareckova1@gmail.com  
www.nipi.cz 
Účel – poslání: Poskytujeme pomoc 
a konzultace osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Orga-
nizujeme osvětové, informační a vzdě-
lávací akce a kampaně spojené s vyu-
žíváním technických opatření pro 
tělesně postižené. Podporujeme spo-
lečenské, pracovní a kulturní uplat-
nění znevýhodněných občanů. 
 
Kvítek pomoci, o.s. 
Novosedly nad Nežárkou 39,  
378 17 Novosedly nad Nežárkou 
IČO: 27045714  
tel.: 604 917 379  
antonin.nalezeny@kvitekpomoci.cz 
Účel – poslání: Zajišťujeme propagaci 
a vzdělávání neziskového sektoru. 
Poskytujeme pomoc neziskovým or-
ganizacím s pořádáním charitativ-
ních akcí zaměřených na prodej kvě-
tin. 
 
 
 

HAFÍK Výcvikové canisterapeu-
tické sdružení, z.s. – akreditované 
dobrovolnické centrum 
Domanín 150,  
379 01 Třeboň 
IČO:  26515598 
Tel.: 724 953 876, 777 153 845 
ludmila.cimlova@canisterapie.org 
www.canisterapie.org 
Účel – poslání: Výcvik terapeutických 
týmů (pes + psovod) a provádění 
praktické canisterapie (psychosociál-
ní terapie osob s různým typem posti-
žení – využívání příznivého působení 
psa); celoroční terapeutické, edukač-
ní, aktivizační a preventivní progra-
my ve školských a zdravotně sociál-
ních zařízeních, pořádání rekondič-
ních pobytů pro děti se specifickými 
potřebami a pořádání letních inte-
gračních canisterapeutických táborů 
pro děti s různým typem postižení 
 
ENKI, o.p.s. Třeboň 
Dukelská 145,  
379 01 Třeboň 
IČO: 25173154 
tel.: 384 724 346 
enki@enki.cz 
www.enki.cz 
Účel – poslání: Provádění aplikova-
ného výzkumu v oblasti solární 
a krajinné energetiky, hospodaření 
s vodou v krajině a využití přírodních 
i umělých mokřadů. Nabízíme vzdělá-
vací a inovační programy.  
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Občanské sdružení Vespolek z.s.   
člen KRAjské Sítě Environmentálních 
Center  
U Dolního Skrýchova 176/IV,  
377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 26995395  
tel.: 732 483 158 
vespolek@ecn.cz 
www.vespolek.cz 
Účel – poslání: Ekoncentrum, ekopo-
radna. Posláním Vespolku je spojovat 
ekologickou výchovu a péči o krajinu, 
ladit učení s přírodou, stavět výuku 
dětí na reálných zkušenostech v pří-
rodě a ve světě.... 
 
Občanské sdružení Otevřeno 
Stříbřec 54,  
379 01 Třeboň  
IČO: 01676687 
tel.: 722 959 280 
sdruzeniotevreno@seznam.cz 
www.sdruzeniotevreno.cz 
Účel – poslání: Mezioborové sdružení 
pro odborníky, úředníky a laiky se 
zájmem o ochranu a tvorbu krajiny. 
Nabídka projekce, realizace, lektorské 
a poradenské činnosti, výzkumu kra-
jiny. Pořádáme odborné semináře, 
přednášky, terénní výjezdy, letní tá-
bory pro dospělé. 
 
Občanské sdružení BIOREGIO 
Dešná u Dačic 84,  
378 73 Dačice 
IČO: 27029492 
tel.: 775 909 947 

info@bioregio.cz,  
seminare@bioregio.cz 
www.bioregio.cz 
Účel – poslání: Pořádání vzděláva-
cích seminářů.  Ochrana a tvorba 
trvale udržitelného rázu vyvážené 
kulturní krajiny v Česko-Rakouském 
pohraničí.  
 

 

PÍSECKO 
MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Čížová 75, 398 31 Čížová 
IČO: 27047792 
tel.: 602 113 600, 604 746 195 
info@branapisecka.cz 
www.branapisecka.cz 
Účel – poslání: Vytvoření a aktualiza-
ce rozvojové strategie - oblast půso-
bení MAS Brána Písecka.  Spolek rea-
lizuje své aktivity v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje 
(dále jen SCLLD – “Community-Led 
Local Development Strategy“) na 

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/120/MAS-BRANA-PISECKA-zs
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území MAS. Pořádání odborných 
seminářů, vzdělávacích, tematických 
exkurzí, stáží a praxí s tematikou 
regionálního rozvoje v tuzemsku 
i zahraničí. Individuální i skupinová 
poradenská činnost pro členy i ostatní 
zájemce. 
 
MAS Střední Povltaví z.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Kovářov 63,  
398 55 Kovářov 
IČO: 26998807 
tel: 382 594 218, 727 896 290 
mas-sp@seznam.cz 
www.masstrednipovltavi.cz 
Účel – poslání: Je nositelem Místního 
akčního plánu vzdělávání – Milevsko. 
Poradenství v oblasti získávání dota-
cí, propagace mikroregionu, pořádání 
vzdělávacích akcí, pořádání kultur-
ních akcí, konzultační činnost… 
 
Prosperita Písek z.s. 
Tyršova 65/5,  
397 01 Písek 
IČO: 72545097 
tel.: 727 954 456 
prosperitapisek@seznam.cz 
www.prosperitapisek.cz 
Účel – poslání: Služby v oblasti kou-
činku a firemního vzdělávání. Pora-
denství při získávání dotací z fondů 
EU, genderové audity, pomoc při 
prezentaci firmy a pomoc při integra-
ci cizinců na území ČR. 

REGIO Písek o.p.s.  
Budějovická 102/5,  
397 01 Písek 
IČO: 26076462 
tel.: 602 709 715 
regiopisek@regiopisek.cz 
www.regiopisek.cz 
Účel – poslání: Poskytování  veřejnos-
ti obecně prospěšných služeb v oblas-
tech vzdělávání, cestovního ruchu, 
volnočasových aktivit a práce s dětmi 
a mládeží. Služby v oblasti environ-
mentální výchovy, vzdělávání a osvěty 
(EVVO). 
 
Národní institut pro integrace 
osob s omezenou schopností po-
hybu a orientace České republiky, 
Krajské konzultační středisko 
Jihočeský kraj, o.s.  
– místní pracoviště Písek 
Vinařického 281/20,  
397 01 Písek  
IČO: 44269722 
tel.: 382 270 547, 723 556 667  
ks-jihocesky@nipi.cz 
www.nipi.cz 
Účel – poslání: Poskytujeme pomoc 
a konzultace osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Orga-
nizujeme osvětové, informační a vzdě-
lávací akce a kampaně spojené s vyu-
žíváním technických opatření pro 
tělesně postižené. Podporujeme spo-
lečenské, pracovní a kulturní uplat-
nění znevýhodněných občanů. 
 

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/135/Mistni-akcni-skupina-Stredni-Povltavi-z-s
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THEIA – krizové centrum o.p.s.  
– poradna Písek 
Budovcova 207/6,  
397 01 Písek 
IČO: 26562731 
tel.: 724 243 726, 775 202 421 
info@theia.cz,  
pomoc@theia.cz 
 www.theia.cz 
Účel – poslání: Pomoc lidem, kteří se 
ocitají v situacích, které již nemohou 
řešit vlastními silami nebo za pomoci 
svých blízkých. Pomoc je zaměřena 
poradenství, terapie a právní pomoc 
a odbornou pomoc. 
 
Unie ROSKA - česká MS společnost 
-  regionální organizace Roska 
Písek  z.p.s.  
Truhlářská 2251,  
397 01 Písek 
IČO: 45768889 
tel.: 736163396  
info@roska-pisek.cz 
www.roska-pisek.cz 
Účel – poslání: Podpora pacientů 
s roztroušenou sklerózou mozkomíš-
ní. Cílem této podpory je vytvořit 
potřebné podmínky pro důstojný, 
kvalitní, plnohodnotný život lidí s RS, 
a tím přispět k jejich žádoucí integra-
ci do společnosti 
 
Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, o.p.s.,  
pracoviště Písek  
člen Asociace nestátních neziskových 

organizací Jihočeského kraje, Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb, 
České rady sociálních služeb, Asociace 
poraden pro osoby se zdravotním 
postižením ČR, Asociace poskytovate-
lů osobní asistence 
Palackého sady 185,  
397 01 Písek 
IČO: 265 94 463 
tel.: 382 212 343, 722 922 397 
pisek@jczps.cz 
http://jczps.webnode.cz 
Účel – poslání: Poskytování registro-
vaných sociálních i doprovodných 
služeb pro osoby se zdravotním posti-
žením, seniory a jejich rodiny  v regi-
onu okresu Písek – odborné sociální 
poradenství, půjčovna kompenzač-
ních pomůcek   
 
Jihočeské centrum rovných příle-
žitostí z.ú., pracoviště Písek   
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje, Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb, 
České rady sociálních služeb Asociace 
poraden pro osoby se zdravotním 
postižením ČR, Asociace poskytovate-
lů osobní asistence 
Palackého sady 185, 397 01 Písek 
IČO: 03482952 
tel.: 722 922 397 
pisek@jczps.cz 
http://jczps.webnode.cz 
Účel – poslání: Poskytování sociál-
ních, vzdělávacích a informačních 
služeb nejen pro osoby se zdravotním 

mailto:info@theia.cz
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postižením a seniory, ale i pro veřej-
nost např. pro zaměstnavatele nebo 
další neziskové organizace. 
 
Český červený kříž,  
oblastní spolek Písek 
Čechova 454,  
397 01  Písek  
IČO: 00425893 
tel.: 382 213 186 
pisek@cervenykriz.eu 
www.cervenykriz.eu 
Účel – poslání: Naplňování poslání 
a úkolů ČČK shodně s účelem a poslá-
ním Českého červeného kříže jako 
hlavního spolku, a to v rámci vymeze-
né věcné a územní působnosti Oblast-
ního spolku Českého červeného kříže 
dle Stanov Českého červeného kříže a 
Registrace Oblastního spolku Českého 
červeného kříže. Školicí středisko. 
 
Horizont, z. ú. Protivín 
K Lomu 239/4,  
398 11 Protivín 
IČO: 70881553 
tel.: 382 224 105, 605 416 913 
oshorizont@oshorizont.cz  
www.oshorizont.cz 
Účel – poslání: Poradenská a konzul-
tační činnost, zpracování odborných 
studií a posudků.  Mimoškolní výcho-
va a vzdělávání, pořádání kurzů, 
školení, včetně lektorské činnosti. 
Sociálně terapeutické dílny. 
 
 

Horizont z. ú. Protivín  
– sociálně terapeutické dílny  
Písek  
Karlova 111/4,  
397 01 Písek 
IČO: 70881553 
tel.:  606 075 820, 382 224 105 
oshorizont@oshorizont.cz  
www.oshorizont.cz 
Účel – poslání: Poradenská a konzul-
tační činnost, zpracování odborných 
studií a posudků.  Mimoškolní výcho-
va a vzdělávání, pořádání kurzů, 
školení, včetně lektorské činnosti. 
Sociálně terapeutické dílny. 
 
Arkáda, Sociálně psychologické 
centrum z.ú.  
Husovo nám. 2,  
397 01 Písek 
IČO: 60083204 
tel.: 382 211 300, 382 228 171 
info@arkada-pisek.cz 
www.arkadacentrum.cz 
Účel – poslání: Nabídka psychosoci-
álních služeb, poskytování psychote-
rapeutického poradenství v obtížných 
životních situacích. Kontaktní cen-
trum. Linka důvěry.  
 
Arkáda, Sociálně psychologické 
centrum z.ú., - pobočka Milevsko 
Náměstí  E.Beneše 123,  
399 01 Milevsko 
IČO: 60083204 
tel.: 382 521 300 
milevsko@arkada-pisek.cz 
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www.arkadacentrum.cz 
Účel – poslání: Nabídka psychosoci-
álních služeb, poskytování psychote-
rapeutického poradenství dětem 
i dospělým v obtížných životních situ-
acích. Kontaktní centrum. Linka dů-
věry.  
 
Fokus – Písek z.ú. 
Kollárova 485,  
397 01  Písek  
IČO: 26538 776 
tel.: 773 607 769, 382 224 297 
info@fokus-pisek.cz 
www.fokus-pisek.cz 
Účel – poslání: Sdružení pomáhá 
duševně nemocným spoluobčanům 
a jejich blízkým zkvalitnit jejich život. 
Sociální rehabilitace – terénní a am-
bulantní služby  - výchovné, vzděláva-
cí a aktivizační činnosti, nácvik do-
vedností pro zvládání péče o vlastní 
osobu, soběstačnosti a dalších činnos-
tí vedoucích k sociálnímu začlenění.  
 
NADĚJE ČR, pobočka Písek 
Nábřeží 1. máje 1401,  
397 01 Písek 
IČO: 00570931 
tel.: 736 772 321 
pisek@nadeje.cz 
www.nadeje.cz 
Účel – poslání: Poskytujeme sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
základní sociální poradenství, proti-
drogovou a protialkoholní prevenci.  
Ve svých zařízeních i mimo ně posky-

tuje NADĚJE jako svou hlavní činnost 
služby duchovní, sociální, zdravotní, 
poradenské, osvětové, vzdělávací, 
výchovné, apod., včetně doplňkových 
služeb. 
Asociace rodičů a přátel  
zdravotně postižených dětí v ČR, 
z.s. Klub Krteček v Písku 
Člen Asociace rodičů a přátel zdra-
votně postižených dětí v České repub-
lice 
Družstevní 61,  
397 01 Písek  
IČO: 70958581 
tel.: 380 424 264, 731 571 131 
krtecek@krtecek-pi.cz 
www.krtecek-pi.cz 
Účel – poslání: Hlavním posláním 
klubu je hájit zájmy zdravotně posti-
žených rodičů a dětí a napomáhat 
k jejich integraci. Kluby nabízí psy-
chorehabilitační kurzy pro rodiče 
a jejich děti, cvičení a plavání, inte-
grační tábory a pobytové víkendy 
letní i zimní, širokou zájmovou 
a sportovní činnost, pořádají  před-
nášky, semináře, kurzy včetně vzdělá-
vání, ale také odborné sociální pora-
denství či další zaregistrované sociál-
ní služby dle zákona.  
 
Ekocentrum Budař, z.s. Kovářov 
člen KRAjské Sítě Environmentálních 
Center  
Kovářov 200,  
398 55 Kovářov 
IČO: 22749799 
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tel.: 702 579 400, 702 542 054 
info@ekocentrum-budar.cz 
www.ekocentrum-budar.cz 
Účel – poslání: Ekocentrum – ekolo-
gické výukové programy, terénní 
programy, experimentální poznávání 
archaického hospodaření, vycházky. 
 
Český zahrádkářský svaz,  
Územní sdružení Českého zahrád-
kářského svazu Písek 
člen Českého zahrádkářského svazu 
Leoše Janáčka 41/5, ¨ 
397 01 Písek 
IČO: 00433357 
tel.: 382 214 194, 615 112 632 
zahradkari.pisek@seznam.cz 
www.zahradkari.cz 
Účel – poslání: Poskytování poraden-
ského servisu, vzdělávání dětí i od-
borníků, pořádání přednášek a vý-
stav. 
 

Prachaticko 
MAS ŠUMAVSKO z.s. 
Archiváře Teplého 102,  
387 06 Malenice 
IČO: 26663091 
tel.: 607 944 011 
info@massumavsko.cz 
http://massumavsko.cz 
Účel – poslání: Účelem spolku je roz-
víjet místní partnerství soukromého 
a veřejného sektoru na příslušném 

území a přispívat tak k realizaci ko-
munitně vedeného místního rozvoje. 
Vzdělávání dospělých, zvýšení znalos-
tí a zaměstnanosti občanů, individu-
ální a skupinová poradenská činnost, 
pořádání vzdělávacích aktivit.. 
 

 
MAS Rozkvět, z.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Školní 124,  
384 02 Lhenice 
IČO: 26658691 
tel.: 774 139 464, 773 187 564 
kancelar@masrozkvet.cz 
www.masrozkvet.cz 
Účel – poslání: MAS Rozkvět, z.s., je 
nositelem Místního akčního plánu 
vzdělávání. Posláním spolku je rozví-
jet místní partnerství soukromého 
a veřejného sektoru v souladu s prin-
cipy metody LEADER. Všestranná 
podpora trvalého rozvoje území MAS, 
zejména činnostmi ve prospěch obcí, 
neziskových organizací, drobných 
podnikatelů, malých a středních pod-
niků a dalších subjektů působících na 
území. Individuální a skupinová po-

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/91/MAS-Rozkvet-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/91/MAS-Rozkvet-zs
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radenská činnost, k podpoře zabezpe-
čení hlavní zájmové činnosti, pořádá-
ní vzdělávacích aktivit… 
 
MAS Blanský les - Netolicko o.p.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Mírové náměstí 208,  
384 11 Netolice 
IČO: 26080575 
tel: 388 325 356 
mas@netolice.cz 
www.mas-netolice.cz 
Účel – poslání: Místní akční skupina 
Blanský les - Netolicko o.p.s., je nosite-
lem Místního akčního plánu vzdělá-
vání.  Podpora regionálního rozvoje, 
fundraising, administrace programu 
Leader, poradenství a monitoring 
v oblasti získávání prostředků na 
realizaci projektových záměrů, lek-
torská činnost v oblasti regionální 
i evropské dotační politiky, projekto-
vého řízení pomoc při vyhledávání 
zahraničních partnerů Vašeho pro-
jektu poradenství při zakládání nezi-
skových organizací, svazků obcí, 
místních akčních skupin. 
 
KreBul, o.p.s., Prachatice 
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje, člen 
Asociace pro podporu rozvoje infor-
mačních center pro mládež v ČR 
Zlatá stezka 145,  
383 01 Prachatice 
IČO: 28553268 

tel.: 388 424 196, 723 123 093  
krebul@krebul.cz   
www.krebul.cz 
Účel – poslání: Vzdělávání dětí, do-
spělých a seniorů, odborné sociální 
poradenství, realizace informačního 
centra pro mládež, realizace dobro-
volnického centra, příprava realizace 
činností směřujících k propagaci, 
podpoře a rozvoji nestátního nezisko-
vého sektoru,  Nepravidelná práce 
s neorganizovanými dětmi a mládeží. 
Pravidelná zájmová činnost pro děti 
a mládež. Výchova v rámci prevence 
sociálně-patologických jevů. 
 
KreBul, o.p.s.  
-  Občanská poradna Prachatice 
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje, člen 
Asociace pro podporu rozvoje infor-
mačních center pro mládež v ČR 
Zlatá stezka 145,  
383 01 Prachatice 
IČO: 28553268 
tel.: 388 424 196, 723 123 093  
poradna@krebul.cz 
www.krebul.cz 
Účel – poslání: Poskytuje rady, infor-
mace a pomoc všem lidem, kteří jsou 
v nepříznivé sociální situaci nebo jim 
taková situace hrozí, neznají svá 
práva a povinnosti, dostupné služby 
nebo nejsou schopni vyjádřit své po-
třeby a hájit své oprávněné zájmy.  
 
 

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/41/Mistni-akcni-skupina-Blansky-les-Netolicko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/41/Mistni-akcni-skupina-Blansky-les-Netolicko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/41/Mistni-akcni-skupina-Blansky-les-Netolicko-ops
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KreBul, o.p.s.  
-  Občanská poradna Prachatice  
- detašované pracoviště Vimperk 
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje, člen 
Asociace pro podporu rozvoje infor-
mačních center pro mládež v ČR 
Nad Stadionem 199,  
385 01 Vimperk 
IČO: 28553268 
tel.: 723 123 093 
poradna@krebul.cz 
www.krebul.cz 
Účel – poslání: Poradna poskytuje 
rady, informace a pomoc všem lidem, 
kteří jsou v nepříznivé sociální situaci 
nebo jim taková situace hrozí, neznají 
svá práva a povinnosti, nejsou schop-
ni vyjádřit své potřeby a hájit své 
oprávněné zájmy.  
 
IMPAKT Společnost  
pro aktivizaci periferií z.s. 
Mlýn 33,  
384 25 Dub 
IČO: 22664157 
tel.: 777 186 208 
info@impakt.cz,  
dupydub@gmail.com 
www.impakt.cz 
Účel – poslání: Vzdělávání a výchova 
dětí, mládeže a dospělých. Ochrana 
přírody a krajiny. Aktivní šíření kul-
turních a společenských hodnot 
a ochrana kulturního dědictví. Posky-
tování sociálních služeb a sociálně-
právní ochrana dětí. 

Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, o.p.s.  
– pracoviště Prachatice   
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje, Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb, 
České rady sociálních služeb, Asociace 
poraden pro osoby se zdravotním 
postižením ČR, Asociace poskytovate-
lů osobní asistence 
SNP 559,  
383 01 Prachatice 
IČO: 26594463 
tel.: 721 001 422 
reditelka@jczps.cz 
http://jczps.webnode.cz 
Účel – poslání: Odborné sociální po-
radenství - informace a rady v oblas-
tech sociálních systémů, legislativy 
a sociálního zabezpečení, zprostřed-
kování poradenství odborníků (práv-
ník, psycholog), Registrovaná služba 
– odborné sociální poradenství, osob-
ní asistence, sociálně aktivizační 
služby pro osoby se ZP a seniory.  
 
Jihočeské centrum rovných  
příležitostí z.ú.,  
provozovna Prachatice   
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje, Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb, 
České rady sociálních služeb Asociace 
poraden pro osoby se zdravotním 
postižením ČR, Asociace poskytovate-
lů osobní asistence 
Zlatá stezka 133, 383 01 Prachatice 

mailto:info@impakt.cz
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IČO: 03482952 
tel.: 721 001 422   
 prachatice@jczps.cz 
 http://jczps.webnode.cz 
Účel – poslání: Poskytování sociál-
ních, vzdělávacích a informačních 
služeb nejen pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory, ale i pro veřej-
nost např. pro zaměstnavatele nebo 
další neziskové organizace. 
 
MESADA z.s., Písek   
- pobočka Vimperk 
člen Asociace  pro osobní asistenci,  
České rady sociálních služeb, Asociace 
nestátních neziskových organizací 
Jihočeského kraje 
1.máje 74,  
385 01  Vimperk 
IČO: 26587955 
tel.: 388 411 718, 382 222 246 
vimperk@mesada.eu 
www.mesada.eu 
Účel – poslání: Posláním a cílem 
MESADY je respektovat a prosazovat 
práva lidí s handicapem a podporovat 
je při integraci do společnosti. Služby 
podle zákona č. 435/2004 Sb.,  o za-
městnanosti – poradenská činnost 
 
PREVENT 99 z.ú. Strakonice  
–  kontaktní centrum Prachatice   
Primátorská 76,  
383 01 Prachatice 
IČO: 69100641 
tel.: 388 310 147 
kcpt@prevent99.cz 

http://kcpt.prevent99.cz 
Účel – poslání: Provádíme vzdělávací 
aktivity. Poskytujeme prevenci sociál-
ně patologických jevů především 
u mladých lidí. Nabízíme adiktologic-
ké služby pro osoby závislé na dro-
gách, alkoholu či herních automa-
tech, pro rodiny, pro mládež a děti. 
Dále provádíme terénní práci.  
 
Oblastní spolek Českého  
červeného kříže  Prachatice  
Nemocniční 204,  
383 01 Prachatice 
IČO: 00425907 
tel.: 724367840 
prachatice@cervenykriz.eu 
www.cervenykriz.eu 
Účel – poslání: Naplňování poslání 
a úkolů ČČK shodně s účelem a poslá-
ním Českého červeného kříže jako 
hlavního spolku, a to v rámci vymeze-
né věcné a územní působnosti Oblast-
ního spolku ČČK dle Stanov ČČKe 
a Registrace Oblastního spolku ČČK. 
Školicí středisko. 
 
PORTUS Prachatice o.p.s.   
člen Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR, člen sítě Mateřských 
center  
Velké náměstí 14,  
383 01 Prachatice 
IČO: 63913381 
tel.: 722 928 192, 723 206 051 
portus@portusprachatice.cz 
www.portusprachatice.cz 
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Účel – poslání: Zajišťujeme pestrou 
nabídku aktivit směrem k rodinám, 
dětem a mládeži v oblastech před-
cházení nežádoucímu chování, smys-
luplného trávení volného času a řeše-
ní obtížných životních situací. Rodin-
né centrum Sluníčko, Phénix – pro-
gramy primární prevence, poraden-
ství,  Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Klub I.P., Krizové centrum - 
Centrum pomoci rodině a dětem, 
poradenství, Sociálně aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi Rodinka,  
akreditovaná vzdělávací instituce 
v oblasti  kyberkriminality.   
 
PORTUS Prachatice o.p.s.  
- Phénix - programy primární 
prevence, poradenství   
člen Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR, člen sítě Mateřských 
center  
Velké náměstí 14,  
383 01 Prachatice 
IČO: 63913381 
tel.: 722 049 751 
 phenix@portusprachatice.cz 
 www.portusprachatice.cz 
Účel – poslání: Zajišťujeme pestrou 
nabídku aktivit směrem k rodinám, 
dětem a mládeži v oblastech před-
cházení nežádoucímu chování, smys-
luplného trávení volného času a řeše-
ní obtížných životních situací. Rodin-
né centrum Sluníčko, Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Klub I.P., 
Krizové centrum - Centrum pomoci 

rodině a dětem, poradenství, Sociálně 
aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
Rodinka, akreditovaná vzdělávací 
instituce v oblasti  kyberkriminality.   
 
PORTUS Prachatice o.p.s.  
- Krizové centrum - Centrum po-
moci rodině a dětem, poradenství 
člen Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR, člen sítě Mateřských 
center  
Velké náměstí 14,  
383 01 Prachatice 
IČO: 63913381 
tel.: 736 213 002 
krizac@portusprachatice.cz 
www.portusprachatice.cz 
Účel – poslání: Zajišťujeme pestrou 
nabídku aktivit směrem k rodinám, 
dětem a mládeži v oblastech před-
cházení nežádoucímu chování, smys-
luplného trávení volného času a řeše-
ní obtížných životních situací. Rodin-
né centrum Sluníčko, Phénix – pro-
gramy primární prevence, poraden-
ství,  Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Klub I.P., Sociálně aktivi-
zační služba pro rodiny s dětmi Ro-
dinka,  akreditovaná vzdělávací insti-
tuce v oblasti  kyberkriminality.   
 
PORTUS Prachatice o.p.s.  
- akreditovaná vzdělávací institu-
ce v oblasti  kyberkriminality. 
člen Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR, člen sítě Mateřských 
center  
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Velké náměstí 14,  
383 01 Prachatice 
IČO: 63913381 
tel.: 722 928 192 
reditel@portusprachatice.cz 
www.portusprachatice.cz 
Účel – poslání: Zajišťujeme pestrou 
nabídku aktivit směrem k rodinám, 
dětem a mládeži v oblastech před-
cházení nežádoucímu chování, smys-
luplného trávení volného času a řeše-
ní obtížných životních situací. Rodin-
ného centrum Sluníčko, Phénix – 
programy primární prevence, pora-
denství,  Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Klub I.P., Krizové cen-
trum - Centrum pomoci rodině a dě-
tem, poradenství, Sociálně aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi Rodinka. 
 
Asociace rodičů a přátel zdravot-
ně postižených dětí v ČR,  
regionální klub Prachatice 
Ševčíkova 273,  
383 01 Prachatice  
IČO: 63912686 
tel.: 388 310 872 
postizeni@prachatice.cz 
http://postizeni-prachatice.unas.cz 
Účel – poslání: Hlavním posláním 
klubu je hájit zájmy zdravotně posti-
žených rodičů a dětí a napomáhat 
k jejich integraci. Kluby nabízí psy-
chorehabilitační kurzy pro rodiče 
a jejich děti, cvičení a plavání, inte-
grační tábory a pobytové víkendy 
letní i zimní, širokou zájmovou 

a sportovní činnost, pořádají  před-
nášky, semináře, kurzy včetně vzdělá-
vání, ale také odborné sociální pora-
denství či další zaregistrované sociál-
ní služby dle zákona. 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, 
o.p.s. Prachatice  
- Domov Matky Vojtěchy 
Hradební 163,  
383 01  Prachatice 
IČO: 37508000 
tel.: 388 310 231 
info@alzheimerpt.cz 
www.alzheimerpt.cz 
Účel – poslání: Péče o klienty 
s Alzheimerovou nemocí ve speciali-
zovaném zařízení - validace, vztahová 
péče, bazální stimulace, canisterapie 
nebo muzikoterapie a v pozdních 
stadiích je důležitá ošetřovatelská 
a paliativní péče. 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna,  
o.p.s. Prachatice  
- Vzdělávací institut  
sv. Jana N.  Neumanna 
Neumannova 144,  
383 01 Prachatice 
IČO: 019 86 872 
tel.: 388 311 726, 731 604 432 
vzdelavani@hospicpt.cz 
www.vzdelavaciinstitut.eu 
Účel – poslání: Vzdělávání odborné, 
ale i laické veřejnosti. Odborné semi-
náře a kurzy zaměřené na širokou 
sociální a zdravotnickou problemati-
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ku, jejichž cílem je prohloubit znalosti 
odborné a laické veřejnosti v daných 
oblastech. Aktuálním otázkám v ob-
lasti hospicové péče se rovněž každo-
ročně věnuje odborná konference. 
 
Seniorská občanská společnost  
Prachatice, z.s. 
SNP 559, Prachatice II,  
383 01 Prachatice 
IČO: 28558804 
tel.: 606 512 697 
rndrjanakrejsova@seznam.cz 
Účel – poslání: Zajišťujeme vzděláva-
cí programy, pohybové vyžití jako 
cvičení, plavání, a to nejen pro členy 
spolku, ale pro všechny lidičky, kteří 
mají zájem se na chvilku v uspěcha-
ném životě se zastavit nebo se pro-
táhnout. 
 
Farní charita Prachatice 
Slunečná 1135,  
383 01 Prachatice 
IČO: 62529919 
tel.: 388 328 226, 731 604 442 
reditel@charitaprachatice.cz 
www.prachatice.charita.cz 
Účel – poslání: Jsme nestátním posky-
tovatelem sociálních služeb v Jihočes-
kém kraji. Zřizovatelem je katolická 
církev. Pomáháme  lidem v nouzi, a to 
bez ohledu na jejich příslušnost 
k rase, národnosti či náboženství. 
Charitní domov sv. Dominika Savia 
pro matky s dětmi, Dům sv. Petra pro 
muže. Most naděje.  

Humanitární pomoc – potravinová 
pomoc, Program "Mýdlová bublina". 
Charitní šatník. 
 Tříkrálová sbírka. 
 
Farní charita Prachatice  
- Most naděje 
Vodňanská 375,  
383 01 Prachatice 
IČO: 62529919 
tel.: 388 328 226, 731 598 765; 
774 608 811 
www.prachatice.charita.cz 
Účel – poslání: Nabízíme službu li-
dem, kteří se ocitli ve vážné sociální 
situaci, se kterou si nevědí rady 
a nejsou schopni sami tento problém 
řešit - základního sociálního pora-
denství v terénu, tedy v místě, kde 
uživatel bydlí nebo pracuje. 
 
Ekoncentrum - U nás,  z.s. 
Brixovy Dvory 194,  
384 51 Volary  
IČO: 60097540 
volaryunas@seznam.cz 
http://volary.vesele.info 
Účel – poslání: Spolek je dobrovol-
ným sdružením občanů, kteří se zají-
mají o komunitní život ve Volarech, 
zachování a výuku starých řemesel, 
o ochranu a zachování šumavské 
přírody a krajiny, ekologické a komu-
nitní vzdělávání dětí i dospělých. 
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Nadace Konta bariéry  
- Klub SENSEN Prachatice 
SNP 559,  
383 01 Prachatice 
IČO: 00417904 
tel.: 723 687 692 
sensen-pt@seznam.cz 
www: www.sensen.cz 
Účel – poslání: Kluby SenSen jsou 
společnou aktivitou Nadace Charty 
77 / Konta Bariéry, místních senior-
ských a neziskových organizací, kni-
hoven, muzeí, jednotlivců a místní 
samosprávy. Kluby vytváří neformální 
spojení starších lidí, kteří nechtějí jen 
odpočívat a přijímat cizí pomoc. Za-
pojení do klubů Sensen  zajišťuje 
přístup k poradnám SenSen (medicí-
na, bezpečnost aj.) 
  
ZO ČSOP ŠUMAVA Vimperk 
Hraničářská 38,  
385 01 Vimperk 
IČO: 75127326 
tel.: 777 812 835 
info@csopsumava.cz,  
jakub.hromas@csopsumava.cz 
www.csopsumava.cz 
Účel – poslání: Zaměřujeme se na 
ochranu přírody, ekologickou výcho-
vu a vzdělávání. Pořádáme přírodo-
vědné soutěže, přednášky, exkurze 
i semináře pro školy. Poskytujeme 
ekologické poradenství.  
 
 
 

Sdružení Dřípatka z.s.  
Rumpálova 999,  
383 01 Prachatice 
IČO: 40741753 
tel.: 723 063 509  
ngo.dripatka@seznam.cz 
www.ngodripatka.cz 
Účel – poslání: Sdružení členů a přá-
tel stanice mladých ochránců přírody. 
 
 

 
 

Strakonicko 
MAS Strakonicko, z.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Palackého náměstí 1090,  
386 01 Strakonice 
IČO: 26660121 
tel: 383 387 331 
lag.strakonicko@seznam.cz  
www.strakonicko.net 
Účel – poslání: MAS Strakonicko, z.s., 
je nositelem Místního akčního plánu 
vzdělávání Strakonice. Přispívat pro-
střednictvím komunitně vedeného 

mailto:info@csopsumava.cz
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/54/MAS-Strakonicko-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/54/MAS-Strakonicko-zs
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místního rozvoje s využíváním princi-
pů metody LEADER a dalšími dostup-
nými nástroji k dosahování všestran-
ného a udržitelného rozvoje svého 
zájmového území.  Podpora při sebe-
vzdělávání členů spolku, podpora 
celoživotního učení a vzdělávání 
dospělých, neformální vzdělávání dětí 
a mládeže na podporu rozvoje osob-
nosti 
 
MAS Šumavsko, z.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Archiváře Teplého 102,  
387 06 Malenice 
IČO: 26663091 
tel: 607 955 600, 724 058 536 
info@massumavsko.cz  
www.strakonicko.net 
Účel – poslání: MAS Šumavsko, z.s., je 
nositelem Místního akčního plánu 
vzdělávání - Prachatice, Vimperk. 
Účelem spolku je rozvíjet místní part-
nerství soukromého a veřejného sek-
toru na příslušném území a přispívat 
tak k realizaci komunitně vedeného 
místního rozvoje. Vzdělávání dospě-
lých, zvýšení znalostí a zaměstnanosti 
občanů, podpora aktivního trávení 
volného času… 
 
MAS Vodňanská ryba, z.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
nám. Svobody č.10/I,  
389 01 Vodňany 

IČO: 26663996 
tel: 602 373 536, 725 353 150 
masvodryba@centrum.cz 
www.vodnanskaryba.eu 
Účel – poslání: MAS Vodňanská ryba, 
z.s., je nositelem Místního akčního 
plánu vzdělávání – Vodňany. Účelem 
spolku je rozvíjet místní partnerství 
soukromého a veřejného sektoru na 
příslušném území a přispívat tak 
k realizaci komunitně vedeného míst-
ního rozvoje. Vzdělávání dětí, mláde-
že a dospělých, členů a pracovníků 
spolku i veřejnosti, poradenská čin-
nost… 
 
Místní akční skupina Blatensko,  
o.p.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Spálená 727,  
388 01 Blatná 
IČO: 26081822 
tel: 602 400 140 
mas@blatensko.cz 
www.blatensko.cz 
Účel – poslání: Místní akční skupina 
Blatensko, o.p.s., je nositelem Místní-
ho akčního plánu vzdělávání - Blatná. 
Podpora komunitní spolupráce na 
území MAS Blatensko. Podpora 
a realizace vzdělávacích aktivit, akcí 
a programů. Podpora vzdělávání 
a školství. 
 
DO SVĚTA z.s. Strakonice 
Heydukova 349,  

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/87/MAS-Sumavsko-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/87/MAS-Sumavsko-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/148/MAS-Vodnanska-ryba-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/148/MAS-Vodnanska-ryba-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/148/MAS-Vodnanska-ryba-zs
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/76/Mistni-akcni-skupina-Blatensko-ops
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/76/Mistni-akcni-skupina-Blatensko-ops
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386 01 Strakonice 
IČO: 69092028 
tel.: 607 652 862 
dosveta@dosveta.org,  
stefan@dosveta.org 
www.dosveta.org 
Účel – poslání: Organizace zabývající 
se vzděláváním, osvětovou činností 
a poradenstvím. Naše aktivity lze 
spatřovat na poli neformálního vzdě-
lávání, zážitkové pedagogiky a pora-
denství, terapie nebo osobnostního, 
týmového rozvoje.   
 
STUDENT, o.p.s. Strakonice 
Želivského 291,  
386 01 Strakonice 
IČO: 26090198 
tel.: 383 316 137, 383 411 627 
pavlova@sps-sosstrakonice.cz,  
bajtova@sps-sosstrakonice.cz 
www.ssst.cz/Student-ops.html 
Účel – poslání: Podpora talentova-
ných žáků. Podpora talentovaných 
žáků VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb 
Strakonice 
 
Bfz - vzdělávací akademie  o.p.s.  
Cheb – středisko Strakonice 
Lidická 154,  
386 01  Strakonice  
IČO: 27966119 
tel.: 380 425 481  
info.jhk@bfz.cz, 
kadochova.ivana@cb.bfz.cz 
www.bfz.cz 
Účel – poslání: Podpora profesního 

a odborného vzdělávání a dalšího 
vzdělávání. Podpora a výzkum vzdě-
lávání. Poradenství v oblasti spole-
čenských věd a profiling.  
Psychologické poradenství a diagnos-
tika 
 
Sedlická krajka  o.p.s. 
náměstí T. G. Masaryka 114,  
387 32 Sedlice 
IČO: 26046024 
tel.: 383 493 095 
info@krajky-sedlice.cz 
www.krajky-sedlice.cz 
Účel – poslání: Pořádání kurzů palič-
kování pro děti i dospělé. Pokračovací 
kurzy pro mírně pokročilé. 
 
PREVENT 99 z.ú. Strakonice  
Heydukova 349,  
386 01Strakonice  
IČO: 69100641 
tel.: 383 323 920, 727 885 787 
prevent@prevent99.cz,  
nemec@prevent99.cz 
www.prevent99.cz 
Účel – poslání: Základní zdravotní, 
sociální a právní poradenství, kon-
taktní práce, informace o zařízeních 
následné péče (infekční oddělení, 
Kontaktní centra, detoxy, léčebny…), 
distribuce informačních materiálů. 
Poradenství a zprostředkování testo-
vání na žloutenku B, C, HIV a Syfilis, 
krizová intervence - pomoc v krizi 
a těžkých životních situací, motivační 
trénink - usiluje o změnu, která pove-

mailto:dosveta@dosveta.org
mailto:pavlova@sps-sosstrakonice.cz
mailto:info.jhk@bfz.cz
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de nejen k bezpečnějšímu, ale také 
spokojenějšímu a úspěšnějšímu život-
nímu stylu klienta, zprostředkování 
detoxu a léčby závislostí, sociální 
práce a asistence – poradenství 
a asistence při jednání s úřady, hle-
dání práce, ubytování atd.  
Registrovaná služba – terénní pro-
gramy. 
 
PREVENT 99 z.ú. Strakonice  
-  kontaktní centrum Strakonice   
Komenského 174,  
386 01 Strakonice 
IČO: 69100641 
tel.: 383 322 357 
kcst@prevent99.cz 
http://kcst.prevent99.cz 
Účel – poslání: Vzdělávací aktivity. 
Poskytujeme prevenci sociálně pato-
logických jevů především u mladých 
lidí.  
 
PREVENT 99 z.ú. Strakonice  
– adiktologická poradna Blatná   
Komunitní centrum aktivního 
života  
Nádražní ul. 661,  
388 01 Blatná 
IČO: 69100641 
tel.: 725 373 863 
w-mail: poradna@prevent99.cz 
http://ap.prevent99.cz 
Účel – poslání: Vzdělávací aktivity. 
Poskytujeme prevence sociálně pato-
logických jevů především u mladých 
lidí. Nabízíme adiktologické služby 

pro osoby závislé na drogách, alkoho-
lu či herních automatech, pro rodiny, 
pro mládež a děti. Dále provádíme 
terénní práci. 
 
Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, o.p.s.  
– pracoviště Strakonice   
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje, Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb, 
České rady sociálních služeb, Asociace 
poraden pro osoby se zdravotním 
postižením ČR, Asociace poskytovate-
lů osobní asistence 
Stavbařů 213,  
386 01 Strakonice 
IČO: 26594463 
tel.: 383 321 931, 724 707 312 
strakonice@jczps.cz 
http://jczps.webnode.cz 
Účel – poslání: Odborné sociální po-
radenství - informace a rady v oblas-
tech sociálních systémů, legislativy 
a sociálního zabezpečení, zprostřed-
kování poradenství odborníků (práv-
ník, psycholog), Registrovaná služba 
– odborné sociální poradenství, osob-
ní asistence, sociálně aktivizační 
služby pro osoby se ZP a seniory.  
 
Jihočeské centrum rovných  
příležitostí z.ú.,  
pracoviště Strakonice   
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje, Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb, 



                 VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ 
 

 
52 

České rady sociálních služeb,  Asocia-
ce poraden pro osoby se zdravotním 
postižením ČR, Asociace poskytovate-
lů osobní asistence 
Stavbařů 213,  
386 01 Strakonice 
IČO: 03482952 
tel.: 724 707 312  
strakonice@jczps.cz 
http://jczps.webnode.cz 
Účel – poslání: Poskytování sociál-
ních, vzdělávacích a informačních 
služeb nejen pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory, ale i pro veřej-
nost např. pro zaměstnavatele nebo 
další neziskové organizace. 
 
Oblastní spolek Českého  
červeného kříže Strakonice  
B. Němcové 1118 ,  
386 01 Strakonice 
IČO: 00425915 
tel.: 383 332 394 
strakonice@cervenykriz.eu 
www.cervenykriz.eu 
Účel – poslání: Poskytujeme zdravot-
nické, záchranné, sociální a humani-
tární služby. Organizujeme i podporu-
jeme sociální či zdravotní výchovu 
mládeže. Školicí středisko. Umožňu-
jeme darování krve.  
 
FOKUS Písek z.ú.  
– pobočka Strakonice   
Bezděkovská 216,  
386 01 Strakonice 
IČO: 26538 776 

tel.: 608 271 800 
ambulances@fokus-pisek.cz 
www.fokus-pisek.cz 
Účel – poslání: Sdružení pomáhá 
duševně nemocným spoluobčanům 
a jejich blízkým zkvalitnit jejich život. 
Sociální rehabilitace – terénní a am-
bulantní služby  - výchovné, vzděláva-
cí a aktivizační činnosti, nácvik do-
vedností pro zvládání péče o vlastní 
osobu, soběstačnosti a dalších činnos-
tí vedoucích k sociálnímu začlenění.  
 
Oblastní charita Strakonice  
- Odborná sociální poradna  
Strakonice 
Krále Jiřího z Poděbrad 772,  
386 01 Strakonice 
IČO: 69093083 
tel.: 383 325 808, 776 808 841  
poradna@charita-strakonice.cz 
 www.charita-strakonice.cz  
Účel – poslání: Odborná sociální 
poradna pro seniory a osoby se zdra-
votním omezením.  Péče o seniory 
a lidi v nouzi, osobní asistence u seni-
orů v domácnostech, rozvoz obědů, 
poradny - sociálně-právní, psycholo-
gická, pro lidi v nouzi. 
 
Oblastní charita Strakonice  
- Odborná sociální poradna Blatná 
náměstí J. A. Komenského 1076,  
388 01 Blatná 
IČO: 69093083 
tel.: 380 830 305, 777 808 985 
poradna@charita-strakonice.cz 
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www.charita-strakonice.cz  
Účel – poslání: Odborná sociální 
poradna pro seniory a osoby se zdra-
votním omezením.  Péče o seniory 
a lidi v nouzi, osobní asistence u seni-
orů v domácnostech, rozvoz obědů, 
poradny - sociálně-právní, psycholo-
gická, pro lidi v nouzi. 
 
 
Dyscentrum - Strakonice, z. s. 
Chelčického 555,  
386 01 Strakonice 
IČO. 26620201 
tel.: 602 938 952, 723 162 582 
info@dyscentrum-strakonice.cz 
www.dyscentrum-strakonice.cz 
Účel – poslání: Doučování, příprava 
na přijímací zkoušky na střední školy, 
logopedická péče. Poskytujeme od-
borné konzultace při partnerské 
a rodičovské krizi a psychologickou 
pomoc osamělým matkám a ženám 
v těžké životní situaci. 
 
Dyscentrum - Strakonice, z. s.  
– pobočka Vodňany 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, 
389 01 Vodňany 
IČO. 26620201 
tel.: 723 44 55 08 
vavru@dyscentrum-strakonice.cz 
www.dyscentrum-strakonice.cz 
Účel – poslání: Doučování, příprava 
na přijímací zkoušky na střední školy, 
logopedická péče. Poskytujeme od-
borné konzultace při partnerské 

a rodičovské krizi a psychologickou 
pomoc osamělým matkám a ženám 
v  těžké životní situaci. 
 
Dyscentrum - Strakonice, z. s.  
– pobočka Bavorov 
Mateřská škola Bavorov,  
Útěšovská 380, 387 73  Bavorov 
IČO. 26620201 
tel.: 723 44 55 08 
vavru@dyscentrum-strakonice.cz 
www.dyscentrum-strakonice.cz 
Účel – poslání: Doučování, příprava 
na přijímací zkoušky na střední školy, 
logopedická péče. Poskytujeme od-
borné konzultace při partnerské 
a rodičovské krizi a psychologickou 
pomoc osamělým matkám a ženám 
v těžké životní situaci. 
 
Český svaz ochránců přírody  
- ZO ČSOP 20/04 Blatná 
Riegrova 512,  
388 01 Blatná 
IČO: 71202820 
tel.: 383 412 212 
csopblatna@seznam.cz 
www.blatna-ornitologie.cz 
Účel – poslání: Ochrana přírody. 
Vzdělávací aktivity. Exkurze do pří-
rodovědně zajímavých lokalit po celé 
ČR.  
 
Český svaz ochránců přírody  
- ZO ČSOP 20/01  Strakonice 
Zámek 1,  
386 01 Strakonice 
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IČO: 70971498 
tel.: 721 658 244, 725 871 104 
posta@csop-strakonice.net,  
SkalickaZ@seznam.cz 
 www.csop-strakonice.net 
Účel – poslání: Pořádání přednášek 
pro veřejnost ve spolupráci se 
Šmidingerovou knihovnou a gymná-
ziem. Poradenská činnosti v oblasti 
botaniky, zoologie, ekologie a ochra-
ny přírody. Údržba maloplošných 
chráněných území, provádění příro-
dovědných průzkumů, systematická 
práce s kolektivem dětí a mládeže. 
 
Občanské sdružení Archeus  
MUDr. K. Hradeckého 1069,  
386 01 Strakonice  
IČO: 70850721 
tel.: 383 322 201 
obcanskaporadna.st@cmail.cz 
www.strakonice.eu 
Účel – poslání: Poradenství klientům 
při řešení tíživých životních situací, 
včetně preventivních aktivit a pomá-
hání při konstruování nových způ-
sobů řešení jejich situací. Besedy, 
výcviky.  

TÁBORSKO 
MAS Lužnice, z.s., 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Sudoměřice u Bechyně 105,  
391 72 Sudoměřice u Bechyně 

IČO: 26677849 
tel.: 724 180 824, 777 793 720 
mas.luznice@sudomerice.cz 
www.masluznice.bechynsko.cz 
Účel – poslání: MAS Lužnice z.s. je 
nositelem Místního akčního plánu 
vzdělávání – Soběslav.  Podpora roz-
voje občanských iniciativ na místní 
a regionální úrovni, realizace komu-
nitně vedeného místního rozvoje 
uskutečňovaného na základě Strate-
gie komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD), organizování konfe-
rencí, seminářů, besed a stáží, pora-
denská a informační služba… 
 

 
 
MAS Lužnicko o.p.s. 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Zákostelní 720,  
391 11 Planá nad Lužnicí 
IČO: 28154851 
tel.: 777 876 768, 731 627 447 
reditel@masluznicko.cz,  
manazer@masluznicko.cz 
www.masluznicko.cz 
Účel – poslání: MAS Lužnicko o.p.s. je 
společností, která byla založena za 

mailto:posta@csop-strakonice.net
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/23/MAS-Luznice-zs
mailto:mas.luznice@sudomerice.cz
http://www.masluznice.bechynsko.cz/
http://databaze.nsmascr.cz/Mas/154/MAS-Luznicko-ops
mailto:reditel@masluznicko.cz
mailto:reditel@masluznicko.cz
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účelem poskytování obecně prospěš-
ných služeb vedoucích k rozvoji území 
Táborsko – Jih. Poskytování zejména 
obecně prospěšných služeb jako je 
například realizace vlastních projek-
tů či poskytování podpůrných služeb 
při realizaci projektů vedoucích 
k rozvoji regionu, tvorba informační 
databanky s informacemi pro rozvoj 
regionu, realizace vzdělávacích akcí 
vedoucích k rozvoji regionu, realizace 
aktivit vedoucích ke zlepšování vzhle-
du obcí, propagace regionu, spolu-
práce s dalšími subjekty a orgány při 
rozvoji regionu a mnoho dalších akti-
vit a služeb. 
 
MAS Krajina srdce, z.s. 
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR 
Jihočeského kraje  
Žižkovo náměstí 82,  
391 43  Mladá Vožice 
IČO: 26663503 
tel.: 775 317 757, 775 317 001  
maskrajinasrdce@seznam.cz 
www.maskrajinasrdce.cz 
Účel – poslání: Rozvoj místního part-
nerství soukromého a veřejného sek-
toru na příslušném území, podpora 
komunitně vedeného místního rozvo-
je. Všestranná podpora trvale udrži-
telného rozvoje daného území, 
zejména činnostmi ve prospěch obcí, 
neziskových organizací, drobných 
podnikatelů, malých a středních pod-
niků a dalších subjektů působících na 
území MAS. 

Ve škole i mimoni z.s. Hlavatce 
Hlavatce 2,  
391 73 Hlavatce 
IČO: 22663029 
tel.: 728 072 164 
mimoni@mimoni.cz 
http://mimoni.cz 
Účel – poslání: Pobytové vzdělávací 
zájezdy pro školy a outdoorové 
a teambuildingové akce pro firmy 
 
Základní škola a mateřská škola  
a poskytovatel sociálních služeb 
KAŇKA o.p.s.  
Helsinská 2731,  
390 05 Tábor  
IČO: 28090080 
tel.: 734 573 989 
merxbauerova@kanka.info,   
info@kanka.info 
www.kanka.info 
Účel – poslání: Kaňka o.p.s. poskytuje 
obecně prospěšné služby v oblasti 
výchovy a vzdělávání dětí  s postiže-
ním předškolního a školního věku 
a sociálních služeb pro děti a mládež 
a dospělé osoby s postižením z Tábo-
ra a okolí.  Provoz mateřské školy, 
základní školy, školní družiny, školní-
ho poradenského pracoviště. 
 
ZŠ Bernarda Bolzana,  
obecně prospěšná společnost 
Školní nám. 199/15,  
390 01 Tábor 
IČO: 65018711 
tel: 381 200 251 

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/90/MAS-Krajina-srdce-zs
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info@skolabolzano.cz 
www.skolabolzano.cz 
Účel – poslání: Provozujeme základní 
školu s rozšířenou výukou cizích jazy-
ků a internetovým klubem. Zajišťuje-
me výměnné pobyty do zahraničí. 
Pořádáme zájmové kroužky, výlety, 
burzy, výstavy, tematické dny či spor-
tovní a jiné soutěže. 
 
DIAKONIE Českobratrské církve 
evangelické, Středisko ROLNIČKA 
Soběslav – Mateřská škola, Zá-
kladní škola speciální a Praktická 
škola  
Mrázkova 700,  
392 01 Soběslav 
IČO: 70806209   
tel.: 381 522 054, 739 570  420   
skola@rolnicka.cz  
www.rolnicka.cz 
Účel – poslání: Křesťanské denní 
centrum poskytující sociální, vzdělá-
vací, terapeutické, pracovní a rehabi-
litační služby šité na míru dětem 
a dospělým s různými typy postižení a 
jejich rodinám z Táborska.   
  
DIAKONIE Českobratrské církve 
evangelické, Středisko ROLNIČKA 
Soběslav – Mateřská škola, Zá-
kladní škola speciální a Praktická 
- Odloučené pracoviště Tábor  
Světlogorská 2771,  
390 05 Tábor   
IČO: 70806209   
tel.: 731 194 760 

skola@rolnicka.cz 
www.rolnicka.cz 
Účel – poslání: Křesťanské denní 
centrum poskytující sociální, vzdělá-
vací, terapeutické, pracovní a rehabi-
litační služby šité na míru dětem 
a dospělým s různými typy postižení 
a jejich rodinám z Táborska.  
 
 
Lesní mateřská školka   
ŽIJEM LESEM z.s. 
Větrovy 112,  
390 02 Tábor - Větrovy 
IČO: 04214951 
tel.: 608 237 343 
info@zijemlesem.cz 
www.zijemlesem.cz 
Účel – poslání: Tady děti tráví většinu 
dne v přírodě, která nabízí nekonečně 
mnoho podnětů. V lese, na louce, 
u potoka, na poli jsou děti v každo-
denním intenzivním kontaktu s příro-
dou, která je učí pochopit základní 
přírodní zákonitosti. 
 
Dětské centrum  
U Sovičky Soničky 
9. května 489/7,  
391 02 Sezimovo Ústí 
IČO: 87340623 
Tel.: 777 043 228 
detske.centrum@centrum.cz.  
www.detskecentrum-tabor.cz 
Účel – poslání: Zaměřujeme se na 
kurzy anglického a německého jazy-
ka. Provozujeme dětské centrum se 
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zaměřením na volnočasové aktivity 
pro děti a rodiče. Nabízíme pohybové, 
výtvarné i hudební kroužky. Každý 
rok organizujeme letní a zimní poby-
ty.  
 
Janíček o. p. s., Vřesce  
Vřesce 3,  
391 43 Ratibořské Hory 
IČO: 01928139 
tel.: 737 862 984 
valerie.prochazkova 
@akademietabor.cz 
www.janicekops.cz 
Účel – poslání: Alternativní forma 
vzdělávání s úctou k přírodě a tradi-
cím. Provozování dětského klubu 
inspirovaného waldorfskou pedago-
gikou. Pořádání tvořivých dílen, roč-
ních slavností, výstav, předná-
šek a nejrůznějších akcí.  
 
DANAR z.s. Běleč 
Hrad Šelmberk, Běleč 3, 
391 43 Mladá Vožice 
IČO: 26585570 
tel.: 603 520 973, 605 453 045 
danar@seznam.cz 
www.kralovstvidanar.com 
Účel – poslání: Historicko řemeslně 
vzdělávací aktivity s cílem pozitivně 
ovlivnit zejména mladou generaci. 
 
Občanské sdružení  
HADASA Sezimovo Ústí 
Jungmannova 6/524,  
391 01 Sezimovo Ústí 

IČO: 26632471 
tel: 381 263 088  
hadasa@volny.cz, info@hadasa.cz 
www.hadasa.wz.cz 
Účel – poslání: Vzdělávací a spole-
čenské aktivity zaměřené na kulturu, 
historii i současnost židovského náro-
da. Organizace se podílí na obnově 
a údržbě židovských památek v Tábo-
ře. Vydává informační tiskoviny, které 
by veřejnosti přiblížili život této ko-
munity. 
 
Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, o.p.s.  
- pracoviště Tábor  
člen Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje, Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb, 
České rady sociálních služeb  Asociace 
poraden pro osoby se zdravotním 
postižením ČR, Asociace poskytovate-
lů osobní asistence 
Vančurova 2904,  
390 01 Tábor  
IČO: 26594463 
tel.: 381 254 240, 702 281 480 
tabor@jczps.cz 
http://jczps.webnode.cz 
Účel – poslání: Poskytování registro-
vaných sociálních i doprovodných 
služeb pro osoby se zdravotním posti-
žením, seniory a jejich rodiny v regio-
nu okresu Tábor  - odborné sociální 
poradenství, půjčovna kompenzač-
ních pomůcek…. 
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Oblastní spolek Českého  
červeného kříže Tábor 
Kvapilova 2289,  
390 03 Tábor 
IČO: 00425923 
tel.: 381 257 135 
tabor@cervenykriz.eu 
http://www.cervenykriz.eu 
Účel – poslání: Poskytujeme zdravot-
nické, záchranné, sociální a humani-
tární služby. Organizujeme i podporu-
jeme sociální či zdravotní výchovu 
mládeže. Umožňujeme darování krve. 
Školicí středisko.  
 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
osob v ČR, z.s.,  
Poradenské centrum Tábor, p.s. 
Kvapilova 2289,  
390 03 Tábor 
IČO: 71252215 
tel.: 381 231 122, 723 726 734 
snn_pc.ta@centrum.cz 
www.snntabor.estranky.cz 
Účel – poslání: Provozování poraden-
ského centra s cílem ochrany a pomo-
ci zdravotně postiženým lidem. Zamě-
řujeme se na nedoslýchavé, neslyšící 
a jejich rodinné příslušníky. Poraden-
ství a zprostředkování kontaktů na 
firmy zajišťující kompenzační po-
můcky odstraňující bariéry pro slu-
chově postižené. 
 
Český červený kříž  
Veselí nad Lužnicí  
Hamerská 620,  

391 81 Veselí nad Lužnicí  
IČO: 00425923 
tel.: 606 848 156 
m.skrdlova@seznam.cz,  
info@cckveseli.cz 
http://cckveseli.cz 
Účel – poslání: Organizační složka 
Oblastního spolku ČČK Tábor. Kurzy 
první pomoci. Poskytujeme zdravot-
nické, záchranné, sociální a humani-
tární služby. Organizujeme i podporu-
jeme sociální či zdravotní výchovu 
mládeže.  
 
Farní charita Tábor, AURITUS  
– Centrum pro lidi ohrožené dro-
gou při České katolické charitě  
Klokotská 114,  
390 01 Tábor 
IČO: 46707107 
tel.: 381 255 999 
auritus@iol.cz 
www.auritus.cz 
Účel – poslání: Poskytujeme poraden-
ství a péči pro drogově závislé. Zpro-
středkujeme ambulantní léčbu.  
 
 
COMMUNIO Starokatolické církve 
v Táboře 
Žižkovo nám. 6,  
390 01 Tábor 
IČO: 00445304 
tel.: 381 277 499, 777 335 549 
al.sassmann@volny.cz 
www.starokatolici.cz 
Účel – poslání: Sociálně-informační 

mailto:m.skrdlova@seznam.cz
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středisko starokatolické církve. Pora-
denské, terapeutické a informační 
služby, možnost sociálního kontaktu 
a komunikace.  
 
Národní institut pro integrace 
osob s omezenou schopností po-
hybu a orientace České republiky, 
Krajské konzultační středisko 
Jihočeský kraj, o.s.  
- Místní pracoviště NIPI ČR Tábor 
M. Koláře 1968,  
390 01 Tábor 
IČO: 44269722 
tel.: 775 085 112  
ks-jihocesky@nipi.cz 
www.nipi.cz 
Účel – poslání: Organizujeme osvěto-
vé, informační a vzdělávací akce 
a kampaně spojené s využíváním 
technických opatření pro tělesně 
postižené. Podporujeme společenské, 
pracovní a kulturní uplatnění znevý-
hodněných občanů. 
 
Diecézní charita České Budějovice 
- Dům sv. Františka  
- chráněné bydlení 
K Zastávce 646,  
391 81 Veselí nad Lužnicí  
IČO: 45018316 
tel.: 381 276 733, 737 420 274 
vedouci.veseli@charita.cz  
www.veseli.charita.cz 
Účel – poslání: Výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti, zprostředko-
vání kontaktu se společenským pro-

středím, sociálně terapeutické činnos-
ti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, pomoc při osobní 
hygieně a poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu. Kromě výše uvede-
ných poskytuje Dům sv. Františka 
i fakultativní činnosti. Registrovaná 
služba – chráněné bydlení 
 
APLA – Asociace pomáhající lidem 
s autismem Jižní Čechy z.ú. Tábor 
Farského 887,  
390 02 Tábor 
IČO: 28552288 
tel.: 608 519 000 
info@aplajc.cz 
ww.aplajc.cz 
Účel – poslání: Podpora a pomoc 
osobám s poruchou autistického 
spektra. Zajišťujeme výchovné, vzdě-
lávací a terapeutické přístupy. Kni-
hovna a půjčovna pomůcek.  
 
Asociace rodičů a přátel zdravot-
ně postižených dětí v ČR,  
Regionální klub NADĚJE Tábor 
kpt. Nálepky 2340,  
390 03 Tábor 
IČO: 65972112 
tel.: 381 261 749, 732 767 523 
klub-nadeje@seznam.cz  
www.klub-nadeje.com 
Účel – poslání: Klub hájí zájmy zdra-
votně postižených rodičů a dětí 
a napomáhat k jejich integraci. Klub 
nabízí psychorehabilitační kurzy pro 
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rodiče a jejich děti, cvičení a plavání, 
integrační tábory a pobytové víkendy 
letní i zimní, širokou zájmovou 
a sportovní činnost, pořádají  před-
nášky, semináře. 
 
KAMBA z.ú. Tábor 
Bydlinského  2964,  
390 02 Tábor 
IČO: 04698550 
tel.: 602 815 984 
info@kamba.eu, brazda@kamba.eu 
www.kamba.eu 
Účel – poslání: Vzdělávání zdravotní-
ků, podpora a péče o zdravotníky 
v ČR.  
 
Český svaz ochránců přírody,  
5. ZO ČSOP Tábor 
Krakovská 2805,  
390 05 Tábor 
IČO: 65943198 
tel.: 607 935 164  
vla.dol@seznam.cz 
www.csop.cz 
Účel – poslání: Environmentální 
výchova. Pořádání veřejně přístup-
ných osvětových akcí, kampaní. 

mailto:info@kamba.eu
mailto:brazda@kamba.eu
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