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Údaje o poskytované sociální službě 

I. Poskytovatel sociální služby 

 

II. Základní informace o poskytovateli služby 

 

Městská charita České Budějovice poskytuje sociální a zdravotní služby na území města České 

Budějovice a okolí. 

 

Městská charita České Budějovice zajišťuje své služby ve dvou oblastech 

- Komplexní domácí péče 

- Oblast práce se sociálně znevýhodněnými 

 

Městská charita zahájila svoji činnost 17. října 1991 na základě zřizovacího dekretu Biskupství 

českobudějovického jako účelové zařízení církve – nestátní, nezisková, humanitární organizace 

s vlastní právní subjektivitou, registrovaná u Ministerstva kultury ČR. V současné době tvoří jednu 

z organizačních složek Diecézní charity České Budějovice a spadá pod Charitu Česká republika. 

 

Financování našich služeb je zajištěno  

- z darů a sbírek od fyzických, právnických osob a nadací 

- Tříkrálové sbírky 

- grantů, dotací, příspěvků ze státního rozpočtu, Krajského úřadu, Statutárního města České 

Budějovice, Úřadů práce, ze strukturálních fondů EU 

- úhrad zdravotních pojišťoven 

 

 

III. Sociální služba 

 

Název poskytovatele Městská charita České Budějovice 

Sídlo Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice 

Telefon 387 718 208, 387 718 349 

E-mail info@ cbudejovice.charita.cz 

Webové stránky www.mchcb.cz 

Ředitel Mag. Jiří Kohout 

Název služby Terénní program 

Adresa  Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb. Terénní programy 

Vedoucí služby Zuzana Spálenková 

Oblast Oblast práce se sociálně znevýhodněnými 
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IV. Základní informace o poskytované sociální službě 

Terénní sociální pracovníci Terénního programu vyhledávají a pomáhají lidem v krizi, osobám bez 

přístřeší, etnickým menšinám a osobám z jiného sociokulturního prostředí, kteří se nacházejí v krizové 

životní situaci, jsou ohroženi sociálním vyloučením či již vyloučeni. Pracovníci je podporují při 

opětovném začlenění do většinové společnosti, poskytují jim krizovou pomoc a podporují tyto osoby 

k aktivnímu řešení jejich obtížné situace. 

Služba je poskytována v místech, kde uživatelé aktuálně pobývají – v Českých Budějovicích a v ORP 

České Budějovice. Služba je poskytována každý pracovní den od 7:00 do 16:00 hodin.  

Posláním sociální služby terénní program: 

Posláním sociální služby terénní program je vyhledávat a podporovat osoby, které jsou ohroženy 

sociálním vyloučením nebo jsou již sociálně vyloučeny, případně se nacházejí v krizové životní situaci. 

Terénní program působí preventivně, podporuje osoby dle cílové skupiny k aktivnímu řešení jejich 

životní situace a v případě rizikového způsobu života, mírní jeho negativní důsledky.  

Základní činnosti terénního programu je: (podle § 69 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 

Sb.):  

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

b) pomoc při prosazování práv a zájmů uživatelů 

 

Fakultativně zajišťujeme: 

- krizová intervence v aktuálním prostředí uživatelů 

- dluhové poradenství 

- soustavná práce při podpoře a rozvoji osobnosti uživatele 

- materiální a potravinová výpomoc 

 

V. Seznam spolupracujících organizací 

Název organizace Sídlo organizace Typ spolupráce 

Jihočeský streetwork 

Lannova 63, 370 01 České 

Budějovice 

 

Spolupráce na tvorbě a 

realizaci komplexního 

systému poskytování 

služby terénní program 

na území Českých 

Budějovic 

Poradna EVA 

Diecézní charita České Budějovice, 

Kanovnická 18, 370 01 České 

Budějovice 

Spolupráce na tvorbě a 

realizaci komplexního 

systému poskytování 

služby terénní program 

na území Českých 
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Budějovic. 

Poradna pro uprchlíky a 

migranty 

Diecézní charita České Budějovice, 

Kanovnická 18, 370 01 České 

Budějovice 

Spolupráce při řešení 

náročných životních 

situací cizinců 

ocitajících se na ulici 

v prostoru města 

Českých Budějovic 

Městská policie České 

Budějovice 

Jar. Haška 2 

273092 České Budějovice 

Spolupráce při zajištění 

jedinců žijících na ulici 

v prostoru města České 

Budějovice 

Úřad práce České Budějovice  
Klavíkova 1570/7 

České Budějovice, 370 04 

Spolupráce při zajištění 

jedinců žijících na ulici 

v prostoru města České 

Budějovice 

Jeslová a azylová zařízení 

České Budějovice – Azylový 

dům pro ženy, Žerotínova ul.  

Azylový dům pro ženy 

Žerotínova ul. 9 

370 04 České Budějovice 

Spolupráce při řešení 

krizových životních 

situací uživatelek 

 

 

VI. Kde se o nás můžete dozvědět více 

…na www.mchcb.cz 

… na www.sluzbyprevence.mpsv.cz 

…u spolupracujících organizací 

… z propagačních materiálů TP a MCH  

…v průvodci Sociálních služeb Města České Budějovice  

… v registru poskytovatelů sociálních služeb 

. . . na facebooku  
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