Upozornění – bazén o víkendu
16. – 17. 6. 2018 otevřen
PROVOZ BAZÉNU O VÍKENDU
Sobota 16.6. – neděle 17.6.2018
10.00 – 17.00 hodin

Upozornění – bazén o víkendu
9. – 10. 6. 2018 otevřen
Provoz bazénu o víkendu
sobota 9.6. – neděle 10.6.2018
10.00 – 17.00 hodin

Jihočeská krajská jízdenka
platící ve veřejné dopravě na
území Jihočeského kraje
Slevy pro rodiny s dětmi nejen na jízdném, ale i na vstupném
do vybraných krajských zařízení (muzea, hvězdárny, divadlo
atd.)

PR článek
informační letáček

Akce „Startovací byt Mladá
Vožice“
Stavba

„Startovacího

bytu

spolufinancována v roce 2017 a

v

Mladé

Vožici“

byla

z prostředků Města Mladá

Vožice a z prostředků Jihočeského kraje.
Celý text naleznete ZDE

Nabídka
nejvyužívanějších
sociálních a dalších služeb
na Táborsku
Nabídka nejvyužívanějších sociálních a dalších služeb
V případě potřeby je můžete využít i Vy nebo Vaši blízcí
Pečovatelská služba Mladá Vožice – tel. 381 201 918,
https://www.mu-vozice.cz/category/pecovatelska-sluzba/
(dovoz obědů, nákupů, léků, zaplacení složenek na poště, praní
prádla, běžný úklid atd.)
Denní stacionář G-centrum Tábor – tel. 381 204 560, 721 088
364, http://www.gcentrum.cz/ (denní pobyt v kolektivu po dobu,

kdy jsou blízcí osoby v zaměstnání; zajištění dohledu,
aktivit, stravy)
Odlehčovací služba G-centrum Tábor – tel. 381 478 255,
http://www.gcentrum.cz/ (pobyt až na 3 měsíce pro osoby, o
které je jinak pečováno v domácím prostředí, prostor
pečujícímu na odpočinek a regeneraci či vyřízení osobních
záležitostí)
______________________________________________________________
_____________
Zdravotní péče v domácím prostředí (na doporučení ošetřujícího
lékaře, hrazena zdrav. pojišťovnou):
Domácí péče Tereza (Nemocnice Tábor) – tel. 381 607 501,
774 819 758, http://www.nemta.cz/
Sestry Tábor, Komplexní domácí péče Planá nad Lužnicí – tel.
773 506 123,
http://www.sestrytabor.cz,
možno objednat i bez doporučení
lékaře – po té úhrada pacientem
Domácí hospic Jordán, o. p. s. Tábor – tel. 384 971 036,
http://www.hospicjordan.cz/
(domácí hospicová péče – není hrazeno zdravotní pojišťovnou;
dále půjčovna kompenzačních pomůcek, terénní odlehčovací
služba, podpůrné skupiny, poradna)
______________________________________________________________
_____________
Domovy pro seniory (pobytová služba):
Domov pro seniory Chýnov – tel. 381 406 213, 734 256 407,
http://www.dschynov.cz/
– i pro osoby chronicky psychicky nemocné a s pokročilou
demencí

Domov pro seniory Bechyně
http://www.ddbechyne.cz/

–

tel.

381

211

024,

Domov pro seniory Budislav – tel. 723 801 7970,
https://www.dschynov.cz/domov-pro-seniory-budislav/
Domov pro seniory G-centrum Tábor – tel. 381 478 211
http://www.gcentrum.cz/index.php/domov-pro-seniory
SONS Tábor – tel. 381 231 447, 775 085 124 (poradna, sociálně
aktivizační služby a půjčovna kompenzačních pomůcek pro
zrakově postižené)
Středisko ranné péče I MY Soběslav – tel. 775 104 920,
http://www.imy-sdruzeni.cz/ (podpora rodiny s postiženým
dítětem do 7 let věku v domácnosti rodiny, půjčovna
rehabilitačních pomůcek a speciálních hraček, atd.)
APLA Tábor – tel. 608 666 108 – http://www.aplajc.cz/
(raná
péče, sociálně aktivizační služby, odlehčovací služby pro
osoby s poruchou autistického spektra)
Fokus Tábor – tel. 381 252 988, http://www.fokustabor.cz/
(služby a programy pro osoby s duševním onemocněním včetně
schizofrenie)
Denní a týdenní stacionář Klíček Tábor – Záluží – tel. 381
281 619, http://www.stacionarklicek.cz/
(sociální služby
uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením)
______________________________________________________________
_____________
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi G-centrum Tábor – tel.
381 261 575
Noclehárna G-centrum Tábor – tel. 735 171 585, 735 171 588
Auritus Tábor – tel. 381 255 999, http://www.auritus.cz –
centrum adiktologických služeb pro lidi ohrožené drogou,

alkoholismem a patologické hráče
Diecézní charita České Budějovice:
Občanská poradna Tábor – tel. 732 485 038,
https://www.dchcb.cz/Adresari/?i=obcanska-poradna-tabor#
directory-detail – sociální a právní poradenství (např.
i dluhové) – bezplatné
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Tábor
–
731
619
842,
https://www.charita.cz/o-charite/adresar/?i=intervencnicentrum-pro-osoby-ohrozene-domacim-nasilim-pracovistetabor#directory-detail

Bližší informace Vám podá také obecní úřad či Městský úřad
Mladá Vožice – sociální pracovnice Bc. Eva Novotná, tel.
381 201 918.
Kompletní přehled Vám poskytne rovněž Katalog poskytovatelů
sociálních
a
doplňkových
služeb
ORP
Tábor
http://www.tabor-kpss.cz/
a
Registr
poskytovatelů
http://iregistr.mpsv.cz

sociálních

služeb

