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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, České Budějovice 370 01 

Telefon 387 718 208, 387 718 349 

E-mail info@cbudejovice.charita.cz 

Webové stránky www.mchcb.cz 

Ředitel Mag. Jiří Kohout 

Název služby Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním 

Adresa  Jizerská 4 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb. Služby následné péče 

Vedoucí služby Mgr. Denisa Kroupová 

Oblast Sociálně znevýhodnění 

mailto:info@cbudejovice.charita.cz
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IV. Základní informace o poskytované sociální službě 

 

Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním. Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 

let s chronickým duševním onemocněním - afektivní poruchy (bipolární porucha, deprese), 

psychotické poruchy (schizofrenie), úzkostné poruchy (obsedantně kompulzivní porucha, fobie), 

poruchy osobnosti, atd. 

Lidem s duševním onemocněním poskytujeme ambulantní formou potřebný druh podpory, aby 

mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, rozvíjet své schopnosti a dovednosti, uplatnit se na 

trhu práce a začlenit se do běžné společnosti. Nabízíme také pomoc a podporu rodinným 

příslušníkům lidí s duševním onemocněním. 

Základní činnosti: 

- Sociálně terapeutické činnosti 

- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

- Základní sociální poradenství  

 

Lidem s duševním onemocněním poskytujeme také terénní sociální práci - doprovody na úřady, k 

lékaři, podpora soběstačnosti ve vlastní domácnosti, podpora při nácviku v soběstačnosti při 

orientaci v sociálně-kulturním prostředí.  
 

 

V. Seznam spolupracujících organizací 

Název organizace Sídlo organizace Typ spolupráce 

Dobrovolnické centrum Diecézní charita České Budějovice, 

Boženy Němcové 53, České 

Budějovice 370 01 

Koordinace 

dobrovolnictví na 

základě dobrovolnické 

smlouvy  

 

VI. Kde se o nás můžete dozvědět více 

 

…na  www.mchcb.cz 

… na oddělení sociálních služeb MM ČB 

…u koordinátora sociálních služeb MM ČB 

…v průvodci sociálních služeb 

… na facebooku a instragramu MCHCB 

  

mailto:info@cbudejovice.charita.cz
http://www.mchcb.cz/
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