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Centrum mladé rodiny Milísek, z.s. působí v Milevsku již od roku 2009. Zaměřuje se  
na podporu, prevenci, informovanost a aktivizaci rodiny, která je ohrožena nepříznivou situací 
vedoucí k nevyhovujícímu způsobu života rodiny. Stejně jako v minulých letech budou i letos 
realizovat projekt „KLÍ ČE PRO RODINU 2019 – přímá podpora rodin v regionu Milevsko“. 
V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity: rodičovská poradna, rodinná linka 
důvěry, individuální konzultace s odborníky (psycholog, právník apod.), diskusní skupiny, 
workshopy apod. V roce 2018 evidovali minimálně 80 klientů z řad občanů města Milevska.   
 
SeneCura SeniorCentrum Písek a.s. provozuje mimo jiné pobytovou sociální službu domov 
pro seniory s kapacitou 103 lůžek. Posláním SeniorCentra je poskytování odborné pomoci, 
podpory a péče lidem se sníženou soběstačností. V roce 2018 poskytovali své služby 4 
občanům města Milevska.  
 
APLA Jižní Čechy, z.ú. poskytuje registrované sociální služby lidem s poruchou autistického 
spektra. Konkrétně se jedná o ranou péči, odlehčovací služby a sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Sociálně aktivizační služby pro seniory  
a osoby se zdravotním postižením a raná péče jsou poskytovány formou terénní (konzultace 
přímo v rodině nebo ve školském zařízení) i ambulantní (pracoviště Tábor). Odlehčovací 
služby jsou poskytovány formou víkendových pobytů v pronajatých prostorách DPN 
Opařany. V roce 2018 poskytovali své služby celkem 2 občanům města Milevska.  
 
Unie ROSKA – reg. org. ROSKA PÍSEK, z.p.s., sdružuje nemocné roztroušenou sklerózou. 
V Milevsku pravidelně organizuje rehabilitační cvičení pod vedením vyškolené cvičitelky. 
Spolek dále organizuje masáže, rekondiční pobyty, rehabilitační plavání, lékařské přednášky 
apod., a to celkem pro 4 občany města Milevska.  
 
Farní charita Milevsko provozuje 3 registrované sociální služby - pečovatelskou službu, 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
Pečovatelská služba je poskytována na území města Milevska i v okolních obcích. V loňském 
kalendářním roce byla pečovatelská služba poskytována celkem 71 občanům města Milevska.                      
Pečovatelská služba je poskytována po celý den až do večerních hodin, včetně víkendů a 
svátků.  
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi nabízí bezpečné, přátelské a 
motivující prostředí pro smysluplné trávení volného času neorganizované mládeže. Podporují 
klienta k postupnému zvládání obtížné situace, jako jsou problémy v rodině, ve škole, mezi 
kamarády apod. Za uplynulý rok evidovali 47 uživatelů z řad občanů města Milevska. 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rozárka v loňském kalendářním roce 
spolupracovala s 10 rodinami z Milevska. Cílem projektu je spolupracovat s rodinami s dětmi 
z Milevska a okolí, učit je řešit problémy (krize v rodině, dluhy, vztahové problémy apod.).  
Dále pak aktivizovat rodinu tak, aby byla schopna problém řešit sama. Sociální služba je 
aktuálně nově zařazena do Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje, na rok 2019 poprvé 
obdržela účelovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb.  
 
RC Radost o. p. s. se sídlem v Táboře poskytuje odborné služby pro rodiny, rodiče i děti. 
Jejich posláním je posílení hodnoty rodiny, partnerství a úlohy rodičů. Stěžejní činností je 
poskytování psychosociálních služeb pro rodiny v obtížné životní situaci. Realizují 
preventivní a podpůrné služby pro rodiny, páry i jednotlivce, dále spolupracují s rodinami 
v evidenci OSPOD. V roce 2018 poskytli podporu 6 rodinám z Milevska (27 hodinových 
intervencí).  
 
I MY, o.p.s. je registrovaným poskytovatelem terénní rané péče na území celého Jihočeského 



kraje. Od roku 2000 pomáhá dětem s postižením a jejich rodinám, kdy pravidelně dojíždějí do 
rodin, tedy do přirozeného prostředí dětí s postižením. Zaměřují se na děti s mentálním, 
tělesným a kombinovaným postižením, s postižením autistického spektra, opožděným či 
ohroženým vývojem, a to od jejich narození do 7 let věku.  V roce 2018 v Milevsku 
spolupracovali se třemi rodinami. 
 
Majoránek, z.s. svoji činnost oficiálně zahájil v únoru 2017. Zabývá se hipoterapií a 
hiporehabilitací. Jejich klienty jsou děti i dospělí s vývojovými vadami, dětskou mozkovou 
obrnou, Downovým syndromem, po vážných úrazech, mozkových příhodách apod. Pracují 
s dětmi již od 6 měsíců věku. Jsou jediným střediskem s danou specializací v okruhu 100 km. 
Své služby poskytují celkem 5 občanům města Milevska.  
 
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. působí v Milevsku již od roku 2002. 
Poskytuje celou řadu registrovaných sociálních služeb. 
Krizovou pomoc poskytují v Milevsku již od roku 2002, a to každé pondělí od 08:00 do  
16:00 h. Klientům nabízejí krizovou intervenci, poradenství, pomoc obětem domácího násilí, 
základní orientaci v sociálně-právních otázkách apod. Nejčastěji se na ně obracejí lidé 
zadlužení, osoby se závislostmi nebo lidé s duševním onemocněním. Hlavním cílem krizové 
pomoci je zajistit včasnou, dostupnou a bezplatnou krizovou pomoc, přispět ke snižování 
domácího násilí a poskytnout jeho obětem pomoc a podporu. Dalším cílem je stabilizace 
psychického stavu klientů v krizi, vhodné plánování a nasměrování nejbližších kroků, které 
bude klient schopný realizovat. V roce 2018 bylo evidováno cca 50 klientů  
z řad občanů města Milevska (odhad).  
Spolupráce s OSPOD Milevsko je kvalitně navázána již řadu let. Vzájemná spolupráce se 
nejčastěji týká klientů, kteří nejsou z různých důvodů schopni plnit své rodičovské 
kompetence (procházejí komplikovaným rozvodem, nezvládají péči o děti, nespolupracují 
s dalšími institucemi, jako je škola apod.). Děti z takových rodin pak často inklinují 
k problémovým kamarádům, jsou snadno ovlivnitelné, jsou ohroženy záškoláctvím a často 
selhávají v prospěchu. Spolupráce s OSPOD probíhá na základě jasně stanovených pravidel, 
kdy pracovnice OSPOD formuluje žádost o spolupráci a Arkáda pak podává zpětnou vazbu. 
Pomoc spočívá zejména v poskytování poradenství rodičům v rozvodových a rozchodových 
konfliktech a v realizaci asistovaných setkání. V roce 2018 pracovali s 12 rodinami, proběhlo 
39 kontaktů. 
 
Darovna, z.s. provozuje v Milevsku od června 2018 charitativní obchůdek. Cílem spolku je 
shromažďování pro někoho již nepotřebných věcí a jejich další smysluplné využití, zejména 
prodej. Finanční prostředky získané z prodeje nepotřebných věcí jsou využívány zejména pro 
děti se zdravotním postižením, část finančních prostředků je využita na úhradu nákladů 
spojených s provozem obchodu. Od června 2018 poskytli finanční prostředky 3 zdravotně 
postiženým dětem v celkové výši 31.500 Kč (na nákup příslušenství ke speciálnímu 
zdravotnímu kočárku, zdravotní tříkolky apod.). Dvě ze tří obdarovaných dětí byly přímo 
z Milevska.  
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. je jediným poskytovatelem specializované lůžkové 
hospicové paliativní péče v Jihočeském kraji. Jedná se o organizaci, jež pečuje o pacienty 
v terminálním stádiu onemocnění, jejichž léčba je nesmírně finančně nákladná (platby od 
zdravotních pojišťoven a úhrady od pacientů pokryjí jen 70% rozpočtu zařízení). V letech 
2013 – 2018 poskytoval péči průměrně 2 občanům města Milevska ročně.  
 
Oblastní charita Červený Kostelec provozuje Domov sv. Josefa v Žirči, který je jediným 
lůžkovým zařízením v ČR s komplexní péčí pro nemocné roztroušenou sklerózou. Náklady na 
rehabilitační zdravotní pobyty pro nemocné roztroušenou sklerózou jsou velmi vysoké. Na 
některé důležité aktivity (ergoterapie, aktivizační činnosti) zdravotní pojišťovny nepřispívají. 
Od roku 2015 rehabilitační zdravotní pobyt absolvovali 2 občané města Milevska.  
               


