
 
Organizace poskytující sociální rehabilitaci 
 
Název poskytovatele: Centrum MARTIN o.p.s. 
Zařízení poskytovatele: Café MARTIN o.p.s. (třída Národní svobody 32/11, Pražské Předměstí, 397 01 
Písek 1) 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní 
Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, 
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným 
zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s 
tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se 
zrakovým postižením 
Věková kategorie klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let) 
Kontakty: 
telefon: 608 930 502 
e-mail: osmartin@seznam.cz 
web: www.sdruzenimartin.cz 
Název poskytovatele: MESADA, občanské sdružení 
Zařízení poskytovatele: MESADA, občanské sdružení (Velké náměstí 119/13, Vnitřní Město, 397 01 
Písek 1) 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní 
Cílová skupina klientů: osoby bez přístřeší, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s 
chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s 
tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením 
Věková kategorie klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let) 
Kontakty: 
telefon: 382 222 246, 724 057 926 
e-mail: pisek@mesada.eu 
web: www.mesada.eu 
Název poskytovatele: ALKA o.p.s. 
Zařízení poskytovatele: Sociální rehabilitace Therasuit (Podbrdská 269, Příbram V-Zdaboř, 261 01 
Příbram 1) 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní 
Cílová skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, 
osoby s tělesným postižením 
Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1 - 6 let), mladší děti (7 –10 let), starší děti (11 – 15 
let), dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let) 
Kontakty: 
telefon: 318 654 701, 318 654 242, 731 707 184 
e-mail: alkaops@centrum.cz 
web: www.alkaops.cz 
Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Tloskov 
Zařízení poskytovatele: Centrum sociálních služeb Tloskov (Tloskov 2, 257 56 Neveklov) 
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové 
Cílová skupina klientů: osoby s mentálním postižením 
Věková kategorie klientů: mladší děti (7 –10 let), starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), mladí 
dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let) 
Kontakty: 
telefon: 317 740 111 
e-mail: centrum@tloskov.cz 
web: www.tloskov.cz 
 
 
 
 
 
 
 



Název poskytovatele: Tyfloservis, o.p.s. 
Zařízení poskytovatele: Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Č. Budějovice (Zachariášova 
686/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4) 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní 
Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením 
Věková kategorie klientů: od 15 let 
Kontakty: 
telefon: 387 331 598 
e-mail: c.budejovice@tyfloservis.cz 
web: www.tyfloservis.cz 
  


