Vážení občané Plzeňského kraje,
dostává se Vám do ruky Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji.
Každý občan nebo jeho blízký se jednou
může dostat do životní situace, kterou
nebude schopen řešit vlastními silami.
V tento okamžik zajisté každý ocení, když
mu někdo nabídne pomocnou ruku, která
mu umožní jeho situaci lépe zvládnout.
Jednou z variant pomoci jsou právě sociální služby. Sociální služby v Plzeňském kraji
tvoří komplexní systém odborné pomoci
lidem, kteří chtějí řešit svoji nepříznivou
životní situaci. Právě schopnost zajištění péče o nejvíce ohrožené spoluobčany odráží kulturní vyspělost celé společnosti.
Tento katalog popisuje systém sociálních služeb na území Plzeňského kraje
a představuje jednotlivé poskytovatele, kteří zajišťují sociální služby v Plzeňském kraji. Záměrem vytvoření katalogu je zvýšení informovanosti občanů
o jednotlivých druzích sociálních služeb a poskytovatelích v našem kraji.
Věřím, že informace poskytnuté v tomto katalogu pro Vás budou přínosné
pří vyhledávání potřebné pomoci a podpory pro Vás či Vaše blízké.

Mgr. Zdeněk Honz
náměstek hejtmana Plzeňského kraje
pro oblast sociálních věcí
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Pomůcka k orientaci mezi jednotlivými službami
pro pomoc seniorům

Potřebuji
poradit

Potřebuji získat
základní informace
o sociálních službách

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

Potřebuji poradit
s problémem
(dluhy, právní
pomoc, zdravotní
pomůcky)

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

Potřebuji
okamžitou pomoc

Potřebuji
pomoci a chci
zůstat DOMA

TÍSŇOVÁ PÉČE

Potřebuji doma pomoci
s oblékáním, hygienou,
chodem domácnosti,
přípravou a podáním jídla
nebo doprovod k lékaři

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

Potřebuji doprovodit
na úřad, k lékaři nebo
pomoci s péčí o sebe
sama v kteroukoliv denní
či noční dobu

OSOBNÍ ASISTENCE

Potřebuji
pomoci

Pobyt doma
nezvládnu ani
s pomocí rodiny
či pečovatelské
služby

Můj zdravotní stav
vyžaduje
celodenní péči

DOMOVY PRO
SENIORY

Trpím chronickým
duševním onemocněním (demence,
Alzheimerova
choroba...)

DOMOVY SE
ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

Potřebuji zajistit
krátkodobou péči
a ubytování,
poté se vrátím domů

SOCIÁLNĚ
AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY

Hledám zájmové,
vzdělávací a volnočasové aktivity
Jsem
ohrožen/a
sociálním
vyloučením

Chci někde pobývat
během pracovního
dne, kde o mne bude
postaráno. Odpoledne
se vracím domů.

DENNÍ STACIONÁŘ

CENTRUM DENNÍCH
SLUŽEB
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ODLEHČOVACÍ
SLUŽBY

TÝDENNÍ
STACIONÁŘ

Odborné sociální poradenství
Poradenství je sociální službou první volby. Pokud s pomocí rady vyřešíte svůj problém sami,
zvýšíte šanci, že se Vám příště vyhne. Posláním odborného sociálního poradenství je napomáhat
lidem při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo společenské izolace, ve které se ocitli
hlavně v důsledku své nepříznivé životní situace. Poskytnutím informací a podporou se snaží, aby
všichni lidé mohli vést běžný život. Pokud si nejste jistí, do jaké oblasti Vaše situace spadá,
nebojte. Obraťte se na jakoukoliv sociální službu a zde Vás nasměrují správně.

Komu je tato služba určena?
Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich
nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování všech
druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.
Základní sociální poradenství zajišťuje každý registrovaný poskytovatel sociálních služeb.
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách
pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů
a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje
též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Co služba nabízí?
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání;
 tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve dvou
z těchto oblastí,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována zdarma.

5

ID:

odborné sociální poradenství

9541436

AUDIOHELP z.s.

Středisko služeb pro osoby se sluchovým postižením v Plzni
Adresa sociální služby
Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.audiohelp.cz
Tel. kontakt
377 420 933
E- mail
audiohelp@volny.cz
Uživateli služeb jsou osoby se sluchovým postižením, převážně nedoslýchaví. Toto zdravotní
postižení znemožňuje komunikaci a vzdělávání uživatele služby a souvisí se začleněním těchto
osob do rodiny i do společnosti. Služba poradí při prvotních příznacích sluchové ztráty – jak
postupovat při problémech a také jak řešit kompenzaci. Pro uživatele pomůcek – sluchadel
a přístrojů pro poslech televize či rádia – je služba rozšířena na kontrolu funkčnosti, nastavování
a přizpůsobování pomůcek.
Cílem služby je komunikační bariéru odstranit, nebo alespoň zmenšit tak, aby se uživatel služby
mohl dorozumět, vzdělávat, a tím mohl změnit svůj způsob života a používat příslušné pomůcky
– sluchadla, signalizace, telefony apod. Vhodná kompenzace zmenší komunikační bariéru a uživatel získá i další informace převodem zvukových jevů na světelné či vibrační.
ID:

odborné sociální poradenství

6149822

Bílý kruh bezpečí, z.s.

Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Plzeň
Adresa sociální služby
Jungmannova 153/1, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.bkb.cz
Tel. kontakt
734 157 200, 773 551 311
E- mail
ksp.plzen@bkb.cz
Poradna Bílého kruhu bezpečí (dále jen BKB) Plzeň poskytuje prostřednictvím odborného
sociálního poradenství komplexní pomoc obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po
obětech trestné činnosti. Tuto pomoc poskytuje ambulantní formou v prostorách poradny,
přímá pomoc je postavena na osobním kontaktu s dvojicí konzultantů, právního poradce a odborníka na psychosociální pomoc. Zvlášť zranitelným obětem trestných činů poskytuje pomoc
klíčový sociální pracovník, a to formou ambulantní v prostorách poradny nebo formou terénní
(výjezdy, doprovody, osobní konzultace, příprava žádostí, jednání s navazujícími službami). To
vše doplňuje krátkodobá podpora psychoterapeutky pouze pro oběti zvlášť závažných trestných
činů, která je poskytována v rozsahu max. 10 sezení pro jednoho uživatele služby a je využívaná
v případě vysoké traumatizace oběti. Mimo to je k dispozici pro klienty BEZPLATNÁ nonstop
telefonní krizová linka BKB tel. 116 006.
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Adresa sociální služby

7077483

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Koterovská 2061/134, 326 00 Plzeň
Masarykovo náměstí 215, 337 01 Rokycany
Bělojarská 1451, 347 01 Tachov
Msgre. B. Staška 265, 344 01 Domažlice
www.czppk.cz
377 440 854
plzen@czppk.cz

Webová stránka
Tel. kontakt
E- mail
Služba je určena:
 osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a typu zdravotního postižení
 rodinným příslušníkům osob se zdravotním postižením a seniorům
 opatrovníkům osob s omezenou svéprávností
 právnickým osobám pracujícím ve prospěch osob zdravotně postižených a seniorů

Charakteristika poskytované služby:
Poslání služby je prostřednictvím informací a zprostředkováním navazujících služeb poskytnout
uživateli podporu a pomoc, najít správný směr sociální intervence, posilovat jeho důvěru ve vlastní schopnosti při řešení nastalé nepříznivé sociální situace:
 informace, podpora a pomoc při řešení nepříznivé životní situace seniorů a osob se
zdravotním postižením
 zprostředkování navazujících služeb
 poradenství týkající se dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi
 poradenství týkající se příspěvku na péči
 informace týkající se postupu při uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociální služby
 pomoc při zpracování žádosti, podání a odvolání určených poskytovatelům sociálních služeb
a orgánům veřejné správy
 informace a rady při výběru a možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek
 spolupráce a poradenství ostatním organizacím pracujícím s osobami se zdravotním
postižením a seniory
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Centrum sociálních služeb Domažlice,
příspěvková organizace

Rodinná poradna Domažlice
Adresa sociální služby
Baldovská 583, 344 01 Domažlice
Webová stránka
www.cssdomazlice.cz
Tel. kontakt
379 412 740
E- mail
poradna@cssdomazlice.cz
Rodinná poradna Domažlice především poskytuje odborné sociální poradenství rodinám se vztahovými a výchovnými problémy, nezaměstnaným, lidem trpícími neurotickými problémy a depresemi, zdravotně postiženým a sociálně oslabeným osobám. Rodinná poradna rovněž
poskytuje odborné poradenství klientům, kteří potřebují krizovou pomoc, poskytuje psychosociální poradenství a pomoc obětem trestných činů či domácího násilí. Určitou část klientely
tvoří mladí lidé a mládež adolescentního věku. Mladí lidé se přicházejí poradit o vhodné životní
cestě, o volbě střední či vysoké školy a chtějí také prodiskutovat své pozitivní a negativní
vlastnosti.
ID:

odborné sociální poradenství

5747982

Centrum sociálních služeb Stod,
příspěvková organizace

Poradna Stod
Adresa sociální služby
28. října 377, 333 01 Stod
Webová stránka
www.cssstod.eu
Tel. kontakt
773 259 033, 773 259 032
E- mail
poradna@cssstod.eu
Posláním odborného sociálního poradenství poskytovaného v poradně Centra sociálních služeb
Stod je napomáhat lidem při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo společenské izolace,
ve které se ocitli hlavně v důsledku svého postižení nebo vyššího věku. Poskytnutím informací
a podporou se služba snaží, aby lidé s postižením mohli vést život obdobný jako lidé v běžné
společnosti.
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Centrum sociálních služeb Tachov,
příspěvková organizace

Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské
vztahy Tachov
Adresa sociální služby
Panenská 2068, 347 01 Tachov
Webová stránka
www.csstachov.cz
777 483 083
Tel. kontakt
374 701 110
E- mail
rod.poradna@csstachov.cz
Rodinná poradna poskytuje po předchozím objednání bezplatné sociální a odborné poradenství
pro občany starší 18 let. Cílovou skupinu tvoří jednotlivci, páry a rodiny nacházející se v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou nebo neumí řešit vlastními silami (rodiny s dítětem/dětmi,
oběti domácího násilí, osoby v krizi a senioři). Cílem poradny je získání nebo obnovení schopnosti
nalézt řešení v nepříznivé sociální situaci; poskytnutí informace, která rozšíří možnost
rozhodovat o věcech souvisejících se stávající situací; zvýšit, obnovit nebo udržet kvalitu života,
rozvinout nebo upevnit sociální dovednosti; zvýšit schopnost prosazovat svá práva a oprávněné
zájmy; odstranit bariéry; zvládání potíží v mezilidských vztazích, osobních a rodinných problémů,
generačních sporů, rozvodů a porozvodových těžkostí, nevěry, uspořádání vzájemných vztahů.
Poradenství probíhá formou individuálních konzultací, párových či rodinných sezení. Konzultace
mohou být vedeny i anonymně. Na rodinnou poradnu je možné se obrátit i formou
internetového poradenství na uvedené e-mailové adrese poradny.
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Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s.
Vídeňská 9, 339 01 Klatovy
náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice
Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň
Mikulášská 422/7, Plzeň 2-Slovany, 326 00 Plzeň 26
Adresa sociální služby
Nádražní 73, 346 01 Horšovský Týn
Mánesova 1522, 349 01 Stříbro
Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany
Rokycanova 4, 347 01 Tachov 1
Webová stránka
www.clovekvtisni.cz/plzen
Tel. kontakt
377 240 090, 777 782 081, 602 363 026
jitka.kylisova@clovekvtisni.cz,
E- mail
vlastimila.feistingerova@clovekvtisni.cz
Cílem odborného sociálního poradenství je poskytování odborné pomoci lidem, kteří se dostali
do potíží s dluhy či protiprávním jednáním. Svou situaci neumí nebo nemohou sami řešit. V oblasti
dluhů pracovníci poskytují podporu lidem ohroženým finančními problémy a zároveň hledají
řešení pro ty, kteří se již ve finanční krizi ocitli. Pomáhají lidem zmapovat dluhy, kontaktovat jejich
věřitele, bránit se neférovému jednání některých firem poskytujících finanční služby, vyřešit
problémy s exekucemi či zajistit institut oddlužení. V oblasti protiprávního jednání poskytují
pracovníci rady, informace a podporu obětem trestných činů (jako je ublížení na zdraví, omezování
osobní svobody, vydírání, pomluva, znásilnění, zanedbání povinné výživy, týrání, krádež, podvod,
lichva apod.). Kromě informování je součástí také asistence při sepisování dokumentů (trestní
oznámení, odvolání, návrh na náhradu škody) nebo doprovod. V rámci služby se také pracovníci
zaměřují na pomoc s návratem k běžnému způsobu života lidem, kteří se dopustili protiprávního
jednání nebo závažného porušení společenských norem, a předcházení takovému jednání.
ID:

odborné sociální poradenství

3738018

DelpSys, s.r.o.

DelpCare
Adresa sociální služby
Družstevní 580, 345 06 Kdyně
Webová stránka
www.delpsys.cz
Tel. kontakt
770 146 778
E- mail
delpsys@delpsys.cz
Posláním poradny je poskytovat podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, spojené s osobními, vztahovými, rodinnými a sociálními problémy. Nepříznivá sociální situace může být nejčastěji spojena s problematikou stárnutí, rodinou a mezilidskými vztahy.
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Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Poradna pro občany v nesnázích
Vídeňská 181, 339 01 Klatovy
Adresa sociální služby
Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany
Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.diakoniezapad.cz
Tel. kontakt
775 720 493
E- mail
poradna@diakoniezapad.cz
Služba pomáhá lidem hledat vhodná řešení. Poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří
se na ni obrátí v situacích, které spadají do oblastí její činnosti. Oblastmi poradenství jsou například:
rodinné a partnerské vztahy, bytová problematika, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, finanční
a rozpočtová problematika, sociální dávky a sociální služby, majetkoprávní vztahy a náhrada škody,
ochrana spotřebitele, veřejná správa a správní řízení, občanské soudní řízení a alternativy, trestní
právo. Usiluje o to, aby občané znali svá práva a povinnosti, znali dostupné služby a uměli vyjádřit své
potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Občané se v rámci provozní doby mohou na Poradnu obracet
osobně, telefonicky, dopisem či e-mailem. Služba je k dispozici v Plzni, Rokycanech a Klatovech.
Služba je poskytována bezplatně.
ID:

odborné sociální poradenství

1284201

Diecézní charita Plzeň

Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň
Cukrovarská 327/16, 301 00 Plzeň
Adresa sociální služby
Slovanská alej 2046/26, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.dchp.cz
Tel. kontakt
377 441 736
E- mail
poradna@dchp.charita.cz
Poradna pro cizince a uprchlíky poskytuje sociální poradenství – informace a rady týkající se
života v České republice (problematika povolení k pobytu, mezinárodní ochrany, občanství ČR,
zaměstnání, bydlení, vzdělávání, sociálního zabezpečení, zdravotní péče atp.), pomoc s vyřizováním administrativních záležitostí (vyplnění formulářů, sepsání životopisu, porozumění dokumentům atp.), doprovody a asistence při jednání s úřady a jinými institucemi, dále právní poradenství
a pomoc se sepsáním odvolání, soudních podání atp., a také komunitní tlumočení v několika
jazycích. Vedle toho nabízíme také kurzy českého jazyka, PC studovnu s přístupem na internet,
zprostředkování materiální pomoci, vzdělávací a multikulturní akce.
Naše služby mohou využít cizinci a uprchlíci, jejich rodinní příslušníci a čeští občané s vazbou na cizince.
Všechny naše služby jsou poskytovány bezplatně, a to buď v naší kanceláři, nebo na jiných
místech dle potřeby.
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ID:

odborné sociální poradenství

6724155

Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.

Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.
Adresa sociální služby
Sušická 141/33, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.domov-plzen.cz
Tel. kontakt
733 300 455
E- mail
hospic@domov-plzen.cz
Služba je určena lidem v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci a jejich blízkým.
Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú. poskytuje odborné sociální poradenství osobám v krizi.
Může se jednat o klienty hospice a o jejich rodiny, o pozůstalé, ale i o zájemce, kteří klienty
hospice nejsou. Služba pomáhá zájemcům především orientovat se v širokém spektru sociálních
a zdravotních služeb.
ID:

odborné sociální poradenství

4253297

Ledovec, z.s.

Odborné sociální poradenství Ledovec
Adresa sociální služby
Karoliny Světlé 463/13, 323 00 Plzeň
Webová stránka
www.ledovec.cz
Tel. kontakt
377 429 616, 776 100 101
E- mail
por@ledovec.cz
Odborné sociální poradenství Ledovec je služba zaměřená na potřeby lidí s duševním onemocněním. Posláním služby je poskytnout podporu, rady a informace těmto lidem tak, aby mohli
řešit svoji situaci s maximální možnou mírou samostatnosti a v běžných podmínkách společnosti.
Služba je určena pro lidi s duševním onemocněním, případně jejich blízké, starší 18 let (v případě
podpory v oblasti vzdělávání starších 16 let).
V rámci služby je nabízeno:
 informace a podpora v orientaci v sociálních systémech a v systému vzdělávání a jejich využití
při řešení své situace
 pomoc při jednání na úřadech, při vyplňování formulářů, vyřizování různých záležitostí
 kontakty na další služby a instituce, podpora při jejich kontaktování
 zprostředkování návazných služeb
 informace o duševním onemocnění a zotavení
Služba je poskytována zdarma.
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ID:

odborné sociální poradenství

3155394

Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Adresa sociální služby
Balbínova 59/1, 339 01 Klatovy
Webová stránka
www.musskt.cz
Tel. kontakt
376 347 106, 376 347 107
E- mail
musskt@musskt.cz
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je zařízením příspěvkové organizace
Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. Činnost tohoto zařízení organizuje a řídí
psycholog poradny. Zařízení poskytuje odborné sociální poradenství se zaměřením na podporu
klienta v obtížné životní situaci a pomáhá klientovi naučit se zvládat životní krize a problémy
vlastními silami.
Odborné sociální poradenství je zaměřeno na poradenství psychologické při řešení problémů
osobních, partnerských i rodinných. Dále služba pomáhá klientovi při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytuje poradenství v oblastech
orientace v sociálních systémech, práva a vzdělávání a také pomáhá při zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím a navazujících služeb. Zařízení poskytuje potřebné
informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace klienta.
ID:

odborné sociální poradenství

2888527

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
Adresa sociální služby
náměstí Republiky 202/28, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.nrzp.cz
Tel. kontakt
377 224 879
E- mail
poradnaplzen@nrzp.cz
Služba je určena občanům se zdravotním postižením, seniorům, opatrovníkům osob omezených
v právní způsobilosti, rodinným příslušníkům, pečujícím osobám.
Sociálně právní poradenství zahrnuje problematiku příspěvků, včetně příspěvku na péči, dávky
pro osoby se zdravotním postižením, dávky státní sociální podpory, důchody a důchodové
pojištění, nemocenské a zdravotní pojištění, průkazy OZP, problematiku zaměstnávání osob se
zdravotním postižením, kompenzační pomůcky, výběr vhodné sociální služby v regionu, omezení
svéprávnosti a opatrovnictví, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami nebo oblast odstraňování architektonických bariér.
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ID:

odborné sociální poradenství

8847618

OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s.

OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s.
Náměstí T. G. M. 5, 334 41 Dobřany
Adresa sociální služby
Koterovská 640/41, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.opplzen.cz
377 456 468
Tel. kontakt
777 964 563 (Plzeň)
777 944 563 (Dobřany)
E- mail
poradna@opplzen.cz
Občanská poradna Plzeň poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí, přičemž
usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných
služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Poradenství je
založené na čtyřech základních principech: bezplatnost, diskrétnost, nestrannost a nezávislost.
Při práci s klientem je kladen důraz na zplnomocňování klienta a jeho rovnocenné postavení
během celého poradenského procesu. Poradenství je poskytováno osobně (po předchozím
objednání), telefonicky, e-mailem či dopisem, a to zejména v oblastech: bydlení, rodina a mezilidské vztahy, občanskoprávní, majetkoprávní a pracovněprávní vztahy, systém sociálních dávek
a pomoci, ochrana spotřebitele a finanční problematika, především se zaměřením na dluhy. Jako
právnická osoba akreditovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti
oddlužení je Občanská poradna Plzeň oprávněna podávat za dlužníky insolvenční návrhy spojené
s návrhem na povolení oddlužení.
ID:

odborné sociální poradenství

6006853

Oblastní charita Horažďovice

Občanská poradna při Oblastní charitě Horažďovice
Adresa sociální služby
Palackého 1061, 341 01 Horažďovice
Webová stránka
www.horazdovice.charita.cz
Tel. kontakt
730 551 603
E- mail
poradna@horazdovice.charita.cz
Občanská poradna při Oblastní charitě Horažďovice poskytuje pomoc prostřednictvím
nezávislého poradenství těm, kteří se dostali do složité životní situace a nejsou schopni ji
vlastními silami sami řešit. Je místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. Usiluje o to, aby
občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Poradenství probíhá jak v kanceláři
poradny, tak v domácnosti uživatele. Poradna má akreditaci Ministerstva spravedlnosti pro
poskytování služeb v oblasti oddlužení. Služba spolupracuje s Potravinovou bankou Plzeň.
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ID:

odborné sociální poradenství

Oblastní charita Klatovy

Adresa sociální služby
Webová stránka
Tel. kontakt
E- mail

Sociální poradna
nám. Míru 63, 339 01 Klatovy
www.charitakt.cz
376 382 040
poradna@klatovy.charita.cz

1151093

V rámci bezplatné a anonymní služby zařízení poskytuje pomoc a podporu při řešení nepříznivé
sociální situace.
Služba je určena:
 rodinám v nepříznivé sociální situaci
 seniorům
 osobám oslabeným zdravotním postižením
 osobám bez přístřeší
 osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto životem ohroženy
Služba nabízí:
 pomoc při řešení krizových situací
 doprovod na jednání s institucemi
 pomoc při řešení problémů v rodině, manželství a při péči o dítě
 pomoc se zorientováním v systému sociálních dávek a služeb regionu
 podporu a pomoc při hledání zaměstnání a bydlení
 pomoc při sestavování žádostí, návrhů a vyplňování formulářů
 vysvětlení obsahu písemností
 zapůjčení kompenzačních pomůcek
 zprostředkování materiální a potravinové pomoci

15

ID:

odborné sociální poradenství

5968813

Oblastní charita Sušice

Sociální poradna Racek
Havlíčkova 110, 342 01 Sušice
Žižkovo náměstí 401, 341 92 Kašperské Hory
Adresa sociální služby
Kolinec 28, 341 42 Kolinec
Klostermannovo náměstí 26, 340 04 Železná Ruda
Webová stránka
www.susice.charita.cz
Tel. kontakt
731 402 920
E- mail
po@susice.charita.cz
Posláním Sociální poradny Racek je poskytovat bezplatně pomoc, psychickou podporu a potřebné informace lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace z důvodu zhoršení zdravotního
stavu nebo vysokého věku, dlouhodobé zátěže spojené s péčí o jinou osobu, zasažení chudobou,
ztráty zaměstnání, příjmů nebo bydlení, rizikového způsobu života nebo zasažení živelnou
událostí. Odborné sociální poradenství je poskytováno ambulantně ve 4 střediscích a terénně
v domácnostech osob na Sušicku a Kašperskohorsku v obcích do 20 km od Sušice, v Železné
Rudě, v Čachrově a v Nalžovských Horách.
ID:

odborné sociální poradenství

Adresa sociální služby
Webová stránka
Tel. kontakt
E- mail
Služba je určena ženám a dívkám.

3395509

ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Poradna pro ženy a dívky Plzeň
Husovo náměstí 584/2, 301 00 Plzeň
www.plzen.poradnaprozeny.eu
731 064 036, 731 749 774
plzen@poradnaprozeny.eu

Služba je poskytována prostřednictvím odborného sociálního poradenství, prorodinných aktivit,
materiální a potravinové pomoci:
 pomoc při řešení obtížných životních situací (týkajících se sociálních dávek, finanční nouze,
hledání bydlení, zaměstnanosti, rodinných a partnerských vztahů, těhotenství, domácího
násilí)
 dlouhodobé doprovázení
 podpůrné společenství žen (tvůrčí dílny, vzdělávací akce, společná setkávání)
 poskytnutí kontaktů na další odborníky a organizace
 duchovní a psychoterapeutické doprovázení
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ID:

odborné sociální poradenství

3673830

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Organizace pro pomoc uprchlíkům
Adresa sociální služby
sady Pětatřicátníků 48/33, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.opu.cz
Tel. kontakt
604 809 165
E- mail
opu.plzen@opu.cz
Organizace pro pomoc uprchlíkům nabízí cizincům ze třetích zemí pomoc v rámci odborného
sociálního a právního poradenství. Naši právníci poskytují poradenství v oblasti pobytové
problematiky. Posláním sociální služby je podporovat a pomáhat uprchlíkům a cizincům všech
věkových kategorií, zejména ze zemí mimo Evropskou unii, na jejich cestě k nezávislosti,
samostatnosti, při orientaci v právech a povinnostech a při jejich integraci do společnosti.
Cílová skupina:
 migranti a cizinci s uznaným pobytovým statusem a jejich rodinní příslušníci
 občané EU v tíživé životní situaci
ID:

odborné sociální poradenství

4118426

Plzeňská unie neslyšících, z.ú.

Plzeňská unie neslyšících, z.ú.
Adresa sociální služby
Divadelní 310/1a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.pun.cz
Tel. kontakt
777 875 460 - centrála, 777 649 899 – sociální služba
E- mail
posta@pun.cz
Datová schránka
ysaric9
Komu je služba určena:
osobám se sluchovým postižením (tj. osobám nedoslýchavým, neslyšícím, ohluchlým a nositelům
kochleárního implantátu); osobám s kombinovaným postižením, z nichž jedno je sluchové
postižení; osobám se sluchovým postižením ohroženým sociálním vyloučením nebo žijícím
v sociálně vyloučených komunitách; rodinám s dítětem / dětmi, jež se potýkají se sluchovým
postižením; seniorům.
Věková kategorie: bez omezení věku
Stručná charakteristika poskytované služby:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Finanční náročnost: služba je poskytována zdarma
Forma poskytování služby: ambulantní i terénní
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ID:

odborné sociální poradenství

1930979

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy,
o.p.s.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.
Adresa sociální služby
Denisovo nábřeží 1000/4, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.poradnaplzen.cz
Tel. kontakt
775 263 426
E- mail
ilonahruzova@seznam.cz
Služba je určena lidem ve složité životní situaci (rodinné, partnerské a individuální problémy).
Poradna provádí manželské, rodinné poradenství, pracuje s lidmi v krizi a v náročných životních
situacích. Nabízí možnost mediace v oblasti rodinných vztahů. Ke konzultaci je nutné se
objednat.
ID:

4594617

Sociální služby Města Sušice,
příspěvková organizace

odborné sociální poradenství

Sociální poradna
Adresa sociální služby
Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice
Webová stránka
www.socialni-susice.cz
Tel. kontakt
376 526 693
E- mail
pecovatelskasluzba@socialni-susice.cz
Sociální poradna podává pomocnou ruku nejen při zorientování se v systému sociálního
zabezpečení ČR, sociálních dávek, služeb a dalších podpor, ale také při jednáních na úřadech, či
jiných institucích. Sociální pracovník asistuje při vyplňování formulářů a žádostí. Pokud není
klient schopen navštívit poradnu osobně, je tato služba nabízená také v terénní formě. Součástí
služby je také půjčovna kompenzačních pomůcek.
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ID:

odborné sociální poradenství

9929786

Spolek Ulice Plzeň

Substituční centrum Plzeň
Adresa sociální služby
Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
Webová stránka
www.ulice-plzen.com
Tel. kontakt
725 178 656
E- mail
info@ulice-plzen.com
Služba je určena:
 osobám starším 18 let, závislým na opioidech (ambulantní léčba substituční látkou)
 zájemcům a klientům substituční léčby a jejich blízkým
Substituční centrum Plzeň poskytuje klientům ambulantní léčbu opiátových závislostí. Jedná se
o časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá konečný cíl (abstinenci) na dobu, kdy jí
bude klient jak objektivně, tak subjektivně schopen. Tímto způsobem pomáháme klientům snížit
rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek a podporovat jejich socializaci. Služba se dělí na
část sociální a část zdravotní.
ID:

odborné sociální poradenství

3867796

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR

Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj
Dragounská 130, 339 01 Klatovy
Americká 8/39, 301 00 Plzeň
Adresa sociální služby
Zárečná 1540, 47 01 Tachov
náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice
Webová stránka
http://www.integracnicentra.cz/PlzenskyKraj/PlK.aspx#
Tel. kontakt
377 223 157, 725 874 976, 725 874 977
E- mail
icplzen@suz.cz
Služba je určena cizincům z tzv. třetích zemí.
Jedná se o poskytování odborného sociálního poradenství ambulantní i terénní formou, právní
poradenství, kurzy českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace, tlumočnické služby pro cizince
z tzv. třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území ČR, nebo jim byla udělena mezinárodní
ochrana.
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ID:

odborné sociální poradenství

9114270

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Poradenské centrum Domažlice, p.s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum
Jindřichova 214, 344 01 Domažlice
www.snndo.cz
379 722 917
Tel. kontakt
725 838 349
E- mail
sizlingova@snncr.cz
Odborné sociální poradenství je poskytováno osobám se sluchovým postižením různého druhu
a stupně, osobám s kochleárními implantáty, bez rozdílu věku, jejich rodinným příslušníkům
a spolupracovníkům. Služby jsou poskytovány na základě specifických potřeb každého z uživatelů
individuálně, pružně se přizpůsobí těmto potřebám. Mezi naše služby patří zejména
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; poradenství o možnostech a způsobech
získání sluchadel i jiných kompenzačních pomůcek; způsoby užívání jednotlivých kompenzačních
pomůcek tak, aby je uživatel maximálně využil ke kompenzaci sluchové ztráty; poradenství
o nároku na příspěvek na sluchadlo; poradenství týkající se kompenzačních pomůcek – jaké
pomůcky existují, pro koho je jaká vhodná dle individuálních, specifických potřeb uživatelů
služeb; možnosti vyzkoušení pomůcky a její zapůjčení; poradenství o možnosti získání příspěvku
na zvláštní pomůcku; poradenství o možnosti opravy sluchadla nebo kompenzační pomůcky
ve spolupráci se specializovanými firmami; zajišťování nezbytného drobného příslušenství ke sluchadlům ve spolupráci se specializovanými firmami – baterie, zvukovodové koncovky různého
typu, čistící tablety na ušní tvarovky atd.
Adresa sociální služby
Webová stránka

ID:

odborné sociální poradenství

7539529

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Spolek neslyšících Plzeň, p.s.

SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň
Adresa sociální služby
Tylova 405/14, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.snplzen.cz
Tel. kontakt
602 616 785
E- mail
voriskova@snplzen.cz
Cílem služby je zabránit sociálnímu vyloučení sluchově postižených, hledat optimální řešení
osobní situace, ve které se nachází uživatel služeb, předávat uživateli služeb informace o jeho
právech a možnostech vzdělávání a zaměstnávání. Osobám se sluchovým postižením (bez
věkového omezení) služba pomáhá s vyplňováním dotazníků, formulářů či při sepisování dalších
písemností. Dále jim služba také poskytuje odbornou radu, co se týče výhod pro osoby se
zdravotním postižením či kompenzačních pomůcek.
Služba je poskytována zdarma.
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ID:

odborné sociální poradenství

1679799

Tichý svět, o.p.s.

Tichý svět, o.p.s.
Adresa sociální služby
sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.tichysvet.cz
Tel. kontakt
607 048 579
E- mail
olga.blahovcova@tichysvet.cz
Služba je poskytována ambulantní a terénní formou s celorepublikovou působností.
Služba je určena:
 osobám se sluchovým postižením,
 osobám s kombinovaným postižením, bez věkového omezení.
Služba odborné sociální poradenství v organizaci Tichý svět, o.p.s. podporuje osoby se sluchovým
a kombinovaným postižením při řešení nepříznivých životních situacích a hájí jejich práva. Cílem
služby je podpora klienta lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení. Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní
vyrovnání se s danou životní situací, posílení integrace klientů zejména šířením osvěty a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.
Poskytování služby je zdarma.
ID:

odborné sociální poradenství

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Adresa sociální služby
Webová stránka
Tel. kontakt
E- mail

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň
www.tc-plzen.cz
377 420 481
info@tc-plzen.cz

2924476

Služba je určena osobám se zrakovým postižením.
V rámci služby jsou bezplatně poskytovány komplexní informace přispívající ke zvládání a řešení
nepříznivé sociální situace zejména v sociálně právní oblasti a pomoc se zajišťováním průkazů
pro osoby se zdravotním postižením, příspěvků, sociálních dávek nebo invalidních důchodů pro
osoby se zrakovým postižením. Služba pomáhá s vyplňováním formulářů, žádostí nebo
sepisováním dalších písemností. Zaměřuje se také na poradenství v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění. Součástí služby je i půjčovna kompenzačních pomůcek. Je nutné se vždy
předem objednat.
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ID:

odborné sociální poradenství

3550580

VIDA z.s.

VIDA centrum Plzeň
Adresa sociální služby
Tylova 2090/1, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.vidacr.cz
Tel. kontakt
775 585 159
E- mail
plzen@vidacentrum.cz
Služba je určena zejména lidem s duševním onemocněním.
Ve VIDA centru je nabízeno terénní formou odborné sociální poradenství, dluhové poradenství
a poradenství na základě vlastní zkušenosti s nemocí. Služby poskytuje tým složený ze sociálního
pracovníka a konzultantů s vlastní zkušeností. Poskytováno je poradenství zejména v oblastech:
možnosti zdravotní péče, oblast bydlení a volného času, podpora zaměstnávání a zprostředkování práce, informace týkající se systému sociálního zabezpečení. VIDA centrum též realizuje
besedy, které jsou zaměřené na obecné poradenství (např. služby pro duševně nemocné, které
v daném regionu fungují) a na dluhové poradenství (především prevence zadluženosti a finanční
gramotnost obecně).
ID:

odborné sociální poradenství

5337015

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Adiktologická a preventivní ambulance -21
Adresa sociální služby
Plachého 812/6, 301 00 Plzeň 1
Webová stránka
www.cppt.cz
Tel. kontakt
377 220 325
E-mail
prevence@cppt.cz
Služba pomáhá uživatelům náročné situace spojené s dospíváním.
Adiktologická a preventivní ambulance -21 CPPT, o. p. s. poskytuje ambulantní podporu dětem
a mladým lidem, jejichž vývoj je ohrožen některou z rizikových forem chování, jejich rodinám
a blízkým osobám.
Dětem a mladým lidem ohroženým závislostním chováním bez ohledu na zdroj závislosti
poskytuje Adiktologická a preventivní ambulance -21 specificky navržené služby.
Poskytované ambulantní služby jsou zaměřené na minimalizaci dopadů rizikového chování a vývojových obtíží dětí a mladistvých v podmínkách běžného života v rodině nebo u pečujících osob.
Odborná péče je navržena tak, aby podporovala kompetence a vztahové vazby klienta, které
minimalizaci rizikového chování podporují a současně směřována k získání nových kompetencí
v těch životních oblastech, které jsou závislostním chováním ohroženy.
Sužby jsou poskytovány v pracovní dny, celoročně a bezplatně (po předchozí telefonické domluvě).
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ID:

odborné sociální poradenství

3439816

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Ambulance pro nelátkové závislosti, CPPT, o.p.s.
Adresa sociální služby
Tylova 707/20, 301 00 Plzeň 1
Webová stránka
www.cppt.cz
Tel. kontakt
724 384 461
E-mail
g.ambulance@cppt.cz
„Pomáháme vzdorovat nabídkám štěstěny na základě vlastního rozhodování.“
Ambulance pro nelátkové závislosti CPPT, o. p. s. poskytuje ambulantní podporu lidem, kteří se
rozhodli nebo rozhodují pro život bez závislosti na hazardní hře, sázení, hracích automatech
a dalších nelátkových závislostí, jejich rodinám a blízkým osobám.
Služby nabízí ambulantní podporu pro tuto životní změnu v podmínkách běžného života klienta
tak, aby v maximální míře zůstaly zachovány a rozvíjely se kompetence a vztahové vazby klienta,
které život bez závislosti podporují. Odborná podpora je současně směřována k získání nových
kompetencí v těch životních oblastech, které jsou závislostním chováním ohroženy.
Sužby jsou poskytovány v pracovní dny, celoročně a bezplatně (po předchozí telefonické domluvě).
ID:

5443473

odborné sociální poradenství

Network East-West, z.s.

Adresa sociální služby
Webová stránka
Tel. kontakt
E-mail

Centrum JANA - poradna
U nemocnice 148, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
www.centrumjana.cz
379 778 222
poradna@centrum.cz

Služba nabízí osobám závislým a osobám ohroženým závislostí na nelegálních návykových
látkách poradenství, které je zaměřené na pomoc se zvládáním jejich těžkých životních situací.
Cílem služby je zajistit vyřešení individuálního problému, který naplní cíle klienta i všech zainteresovaných stran. Služba poskytuje klientům prostor pro řešení jejich nepříznivé sociální situace.
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Služby sociální péče
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba dokáže často vyřešit první problém s podporou člověka, který potřebuje
pomoc. Pečovatelská služba usiluje o zachování dosavadního způsobu života v přirozeném
domácím prostředí, kompenzuje sníženou soběstačnost a oddaluje tak nutnost případného
odchodu do ústavního zařízení. Umožňuje člověku žít v místě, ve kterém je zvyklý, chce v něm
zůstat a se kterým má dost možná spojeny ty nejkrásnější vzpomínky. Pokud někdo blízký začíná
potřebovat více podpory a péče, než je schopna rodina poskytnout, ještě to neznamená
stěhování. Zkuste pečovatelskou službu.

Komu je tato služba určena?
Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost způsobenou vysokým
věkem, chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením a napomáhá jim setrvat co nejdéle
v jejich domácím prostředí. Dále pak rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby.
Pečovatelská služba je poskytována jako terénní (služba je poskytována osobám v jejich
domácnostech) nebo ambulantní (osoba dochází, je doprovázena nebo dopravována do zařízení
sociálních služeb – např. Středisko osobní hygieny).

Co služba nabízí?
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 pomoc při úkonech osobní hygieny,
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 pomoc při použití WC,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 pomoc při přípravě jídla a pití
 příprava a podání jídla a pití
 pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 běžný úklid a údržba domácnosti,
 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezonního úklidu, úklidu po malování,
 donáška vody,
 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 běžné nákupy a pochůzky,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.
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Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění níže
vyjmenovaných úkonů:
Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí.
 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
 75 Kč za oběd,
 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
 včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
 30 Kč za úkon – dovoz nebo donáška jídla,
 115 Kč za úkon – velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti,
 70 Kč za kilogram prádla za úkony
a. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
b. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy.
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ID:

pečovatelská služba

2870160

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb
Město Touškov

Adresa sociální služby
Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov
Webová stránka
www.pecovatelskasluzba.cz
Tel. kontakt
377 921 253, 774 483 701
E- mail
ps@pecovatelskasluzba.cz
Služba je určena klientům, kteří si v důsledku nemoci, postižení, stáří či nepříznivé životní situace
nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život a chtějí nadále zůstat ve svém domácím prostředí.
Služba je realizována prostřednictvím domů s pečovatelskou službou zřizovaných obcemi a v domácnostech klientů. Vymezené území je rozděleno do středisek: Touškovsko, Stodsko, Vejprnicko,
Manětínsko, Kralovicko a Žihelsko. Služba přichází za klientem, který není přemísťován, a tak mu
usnadňuje život a umožňuje uspokojování zvláštních životních potřeb odůvodněných stárnutím,
oslabením v prosazování a zajišťování oprávněných zájmů a potřeb. Poskytována je pomoc a podpora osobám při řešení nepříznivé životní situace, ve které se nacházejí. Porušování práv uživatelů
v samotném procesu poskytování našich služeb je vyloučeno. Informace je možné získat na
webových stránkách služby nebo prostřednictvím telefonního kontaktu. Provozní doba se přizpůsobuje klientovi a sjednává se individuálně, při uzavírání Smlouvy o poskytování služby.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

Adresa sociální služby
Webová stránka
Tel. kontakt
E- mail

9036909

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Jubilata pro osoby potřebující péči
Sokolovská 1004, 334 41 Dobřany
Kostelní 9, 334 52 Merklín u Přeštic
Benešova třída 292, 330 23 Nýřany
www.diakoniezapad.cz
733 141 900
jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
jubilata.merklin@diakoniezapad.cz
jubilata.nyrany@diakoniezapad.cz

Služba pečuje o lidi v jejich domovech.
Pomáhá přímo v domácnostech s péčí o sebe sama a svoji domácnost, tedy každému právě s tím,
co sám nezvládne. V praxi to probíhá tak, že pečovatelka přichází za uživatelem a podporuje
nebo pomáhá uživateli služby například s osobní hygienou, s přípravou jídla a pití, s úklidem,
nákupem anebo ho doprovodí na veřejná místa, kam by se bez pomoci nedostal. Služba působí
na Dobřansku (Dobřany, Dobřánky, Vodní Újezd, Šlovice), na Merklínsku (Merklín, Zemětice,
Soběkury, Biřkov, Bolkov, Buková, Čelákovy, Čermná, Horušany, Chalupy, Kloušov, Lhota,
Otěšice, Poděvousy, Ptenín, Roupov, Újezdec) a na Nýřansku.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

1436381

Diecézní charita Plzeň

Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí
Adresa sociální služby
5. května 663, 336 01 Blovice
Webová stránka
www.dchp.cz
Tel. kontakt
731 433 025
E- mail
zdenka.palacka@dchp.charita.cz
Pečovatelská služba je poskytována lidem, kteří mají omezenou schopnost naplňovat své
potřeby (a současně není možné, aby je naplňoval někdo z jejich okolí) v oblastech:
 péče o vlastní osobu
 osobní hygiena
 zajištění stravy
 údržba domácnosti
 kontakt se společenským prostředím
Posláním Charitní pečovatelské služby (dále jen CHPS) je její poskytování zejména v domácnostech uživatelů v Blovicích a spádových obcích, ve Spáleném Poříčí a spádových obcích
způsobem, který pomůže setrvat uživateli v domácím prostředí co nejdéle, a tím udržet kontakt
s jeho rodinou a vrstevníky i přes sníženou schopnost zvládat péči o vlastní osobu. CHPS pomáhá
svým uživatelům naplňovat ty potřeby, které již sami nezvládají. Proto mohou prožívat nadále
svůj život doma, podle navyklého způsobu života. Služba je poskytována s ohledem na osobní
potřeby uživatelů, s důrazem na zachování nebo případné zlepšení jejich stávajících schopností
a soběstačnosti – snahou poskytovatele tedy je, aby byli uživatelé s poskytovanou podporou co
nejvíce soběstační. Základním rysem poskytované služby je úcta k člověku, nehodnotící přístup
k uživatelům a dodržování lidských práv a svobod.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

1373574

Domácí péče Domažlice s.r.o.

Domácí péče Domažlice s.r.o.
Adresa sociální služby
U nemocnice 148, 344 01 Domažlice
Webová stránka
www.pece-doma.cz
Tel. kontakt
379 725 085
E- mail
lukaskova@pece-doma.cz
Služba je poskytovaná terénní formou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízení sociálních služeb úkony dle zákona a vyhlášky. Služba je určena seniorům a osobám se
zdravotním postižením od 27 let. Provozní doba je nepřetržitá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu dle
potřeb uživatelů.
Posláním služby je snaha o to, aby klienti mohli zůstat co nejdéle doma, i když už jejich síly
nestačí na zajištění domácnosti a péči o svoji osobu. Zachovávají si tak soukromí, navyklý způsob
života a kontakty s rodinou a kamarády. S pomocí služby mohou překlenout přechodně i období
se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci. Uživatelé jsou tak podporováni
v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech - místem poskytování služby je tedy
vlastní sociální prostředí. Služby jsou plánovány s ohledem na osobní potřeby klienta, jeho
individuální přání, aktuální zdravotní fyzický a psychický stav a míru soběstačnosti. K poskytování
sociální služby dochází stále častěji ve vzdálenějších obcích od okresního města Domažlice a dále
v obcích převážně v době mimo pracovní dobu místně příslušných pečovatelských služeb.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
V rámci komplexnosti služeb poskytovatel nabízí i domácí zdravotní péči také v rozsahu 24 hodin
denně 7 dní v týdnu.
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ID:

pečovatelská služba

3121089

DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.

Domovinka - pečovatelská služba
Adresa sociální služby
Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.domovinka.cz
Tel. kontakt
377 384 716
E- mail
hartlova@domovinka.cz
Jedná se o individuálně poskytovanou terénní službu, která přispívá k prodloužení pobytu
člověka doma. Prodlužuje období relativně nezávislého života a oddaluje nebo dokonce vylučuje
nutnost komplexního zaopatření např. v domovech pro seniory. Základem poskytování služeb je
individuální přístup zaměstnanců ke klientům. Čas, četnost a rozsah služeb je sjednáván s klientem individuálně, podle jeho aktuální potřeby. Při sjednávání rozsahu služby se vychází z potřeb
klienta s ohledem na možnosti poskytovatele. Důležitý je laskavý, citlivý a ohleduplný postoj ke
klientovi a respektování jeho soukromí. Je zásadní respektovat jeho subjektivní názor a podporovat ho v uplatnění vlastní vůle při řešení nepříznivé životní situace.
Služba nabízí:
 pomoc při osobní hygieně
 donášku a podání jídla
 běžný úklid domácnosti
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – procházky, doprovod
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí –
pochůzky, nákupy
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

3801136

Koloběh života z.s.

Koloběh života z.s.
Adresa sociální služby
Bezručova 486, 338 08 Zbiroh
Webová stránka
www.sluzbynejenproseniory.cz
Tel. kontakt
776 801 044
E- mail
hankakotvova@seznam.cz
Posláním terénní pečovatelské služby je poskytovat komplex pečovatelských činností v přirozeném domácím prostředí uživatele. Umožňuje tím v maximální možné míře zachování
stávajícího způsobu života. Kompenzuje uživatelům sníženou soběstačnost a oddaluje nutnost
ústavního zaopatření. Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život klientů, jsou
bezpečné a odborné. Služba zajišťuje péči o uživatele a jeho domácnost. Jedná se především
o pomoc s osobní hygienou, dovoz, přípravu a podání stavy, nákupy, péči o domácnost, doprovody k lékaři i na úřady a základní poradenskou činnost. Pečovatelská služba je poskytována jako
služba terénní, v domácnostech uživatelů na území města Zbirohu a okolních obcích.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

1647172

Město Bělá nad Radbuzou

Dům s pečovatelskou službou v Bělé nad Radbuzou
Adresa sociální služby
Školní 306, 345 26 Bělá nad Radbuzou
Webová stránka
www.sumavanet.cz/bela
Tel. kontakt
379 432 011
E- mail
starosta@belanr.cz
Posláním pečovatelské služby je poskytovat a zajišťovat seniorům a zdravotně postiženým
osobám podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále
ve svém domácím prostředí a zachovat tak soukromí, navyklý způsob života i společenské
zázemí, na které jsou zvyklí. Zároveň snaha o minimalizaci prohlubování závislosti na poskytované službě. Služby jsou poskytovány ve vlastních domácnostech uživatelů ve správním obvodu
Bělé nad Radbuzou, v obci Třemešné a v domě s pečovatelskou službou v Bělé nad Radbuzou.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

2483869

Město Černošín

DPS
Adresa sociální služby
nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín
Webová stránka
www.cernosin.cz
Tel. kontakt
374 692 109
E- mail
posta@cernosin.cz
Cílem pečovatelské služby je poskytovat takovou podporu, která napomáhá uživateli zachovat si
v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit mu tak prožití důstojného a plnohodnotného života v jeho přirozeném prostředí:
 podporovat uživatele v zachování jeho způsobu života ve vlastní domácnosti
 napomáhat k jeho udržení soběstačnosti, aby mohl co nejdéle žít v přirozeném prostředí
 zajišťovat uživateli maximálně aktivní život s ohledem na jeho zdravotní stav
Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech obyvatel DPS Černošín, obyvatel města
Černošín, okolních obcí a v určených prostorách DPS.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

3721267

Město Hartmanice

Pečovatelská služba Hartmanice
Adresa sociální služby
Hartmanice 151, 342 01 Sušice
Webová stránka
www.muhartmanice.cz
Tel. kontakt
376 502 120
E- mail
podatelna@muhartmanice.cz
Město Hartmanice poskytuje pečovatelskou službu převážně v domě s pečovatelskou službou
Hartmanice. Mimo tento objekt je služba zajišťována i do domácností občanů na základě jejich
žádostí.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

2695642

Město Holýšov

Pečovatelská služba
Adresa sociální služby
MUDr. Šlejmara 235, 345 62 Holýšov
Webová stránka
www.mestoholysov.cz
Tel. kontakt
379 412 632
E- mail
pecovatelskasluzba@mestoholysov.cz
Cílem pečovatelské služby je umožnit občanům města Holýšova a Dolní Kamenice co nejdéle
setrvat ve svém domácím prostředí a zachovat si dosavadní způsob života. Služba je určena
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního stavu nebo chronického
onemocnění a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je
poskytována v těchto základních oblastech – pomoc při běžných úkonech péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktů se společenským prostředím. Pečovatelská služba je zajišťována v pracovní dny
a v pracovní době v domácnostech uživatelů.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad. Platný úhradník a další informace naleznete
na webových stránkách.
ID:

pečovatelská služba

9780239

Město Horní Bříza

Pečovatelská služba Horní Bříza
Adresa sociální služby
U Vrbky 637, 330 12 Horní Bříza
Webová stránka
www.hornibrizamesto.cz
Tel. kontakt
377 955 198
E- mail
hornibriza@hornibriza.cz
Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením – uživatelům, kteří v důsledku
stáří nebo nemoci si nemohou zajistit své potřeby a chtějí i nadále zůstat ve svém přirozeném
domácím prostředí, napomáhá zachovat si dosavadní způsob života, nenarušit kontakt s rodinou
a přáteli. Péče se poskytuje dle přání a potřeb uživatele. Služba nabízí pomoc s hygienou,
údržbou domácnosti, donáškou jídla, zajišťuje pochůzky k lékaři, do lékárny atd., v souladu se
zákonem o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.). Důležitý je ohleduplný a citlivý přístup
k uživateli služby.
Pečovatelská služba je poskytována v oblasti města Horní Bříza ve všední dny. Služba je poskytována v domácnosti uživatele.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.

32

ID:

pečovatelská služba

2616900

Město Horšovský Týn

Pečovatelská služba
Adresa sociální služby
5. května 49, 346 01 Horšovský Týn
Webová stránka
www.horsovskytyn.cz
Tel. kontakt
379 415 158
E- mail
i.krizova@muht.cz
Posláním služby je poskytovat soubor pečovatelských činností osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku či zdravotního postižení a potřebují tak pomoc jiné fyzické osoby.
U uživatelů pečovatelská služba usiluje o zachování si dosavadního způsobu života v přirozeném
prostředí svých domovů, kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a oddaluje tak nutnost
ústavního zaopatření. Poskytované služby jsou prováděné kvalifikovanými pracovníky ve městě
Horšovský Týn a jeho spádových obcích.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

6038191

Město Hostouň

Pečovatelská služba Města Hostouň
Adresa sociální služby
Příkopy 36, 345 25 Hostouň u Horšovského Týna
Webová stránka
www.hostoun.cz
Tel. kontakt
379 496 566
E- mail
podatelna@hostoun.cz
Služba je určena pro seniory, osoby s jiným zdravotním postižením a rodiny s dětmi.
Charakteristika poskytované služby:
 pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní potřebu
 pomoc při osobní hygieně
 jednoduché ošetřovatelské úkony, jejichž charakter nevyžaduje provádění zdravotnickým
pracovníkem
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz a donáška jídla)
 pomoc při zajištění chodu domácnosti a ostatní služby
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

1052226

Město Kasejovice

Dům s pečovatelskou službou
Adresa sociální služby
Kasejovice 311, 335 44 Kasejovice
Webová stránka
www.kasejovice.cz
Tel. kontakt
371 595 227
E- mail
mu@kasejovice.cz
Pečovatelská služba je určena seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění a zdravotního postižení a osobám se zdravotním postižením. Služba
je poskytována v obcích Kasejovice a její části, Životice, Oselce a její části, Hradiště a její části
a Nezdřev.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

1235696

Město Kaznějov

pečovatelská služba

Dům s pečovatelskou službou, domácnosti potřebných
občanů
Adresa sociální služby
U Viaduktu 577, 331 51 Kaznějov
Webová stránka
www.kaznejov.cz
Tel. kontakt
373 332 163
E- mail
urad@kaznejov.cz
Pečovatelská služba Kaznějov si klade za cíl poskytovat pomoc osobám, které z důvodu věku
nebo ze zdravotních důvodů potřebují pomoc jiné osoby k tomu, aby mohly důstojně žít
plnohodnotný život ve svých domácnostech. Působnost má ve městě Kaznějov v domácnostech
potřebných občanů a v Domě s pečovatelskou službou. Svým klientům poskytuje pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti,
při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a poskytuje základní
sociální poradenství.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

8300047

Město Kdyně

Pečovatelská služba
Adresa sociální služby
Sokolská 635, 345 06 Kdyně
Webová stránka
www.domavekdyni.cz
Tel. kontakt
379 731 388
E- mail
pecovatelska.sluzba@kdyne.cz
Pečovatelská služba města Kdyně nabízí podporu klientům, kteří chtějí žít samostatně, jak jsou
zvyklí, ale již sami na vše nestačí. Poskytuje pečovatelské služby v domácím prostředí. Nabízí
pomoc s péčí o vlastní osobu, s hygienou, chodem domácnosti, zajištěním stravy, doprovodem.
Službu je možno využívat krátkodobě např. nemoc, úraz či dlouhodoběji – zhoršení zdravotního
stavu, návrat z hospitalizace apod. Pečovatelská služba může být poskytnuta provázaně se
zdravotní péčí (převazy, odběry krve, léčebný režim). Služba zajištuje základní sociální poradenství pro klienty, pečující osoby či rodiny. Rodině pečující o člena rodiny, který je částečně nebo
zcela odkázaný na pomoc druhé osoby, poskytuje pomoc s péčí, poradenství, jak po stránce ošetřovatelské, tak sociální. Služba je zajišťována na území města Kdyně a ve většině obcí Kdyňska.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

6038050

Město Nepomuk

Dům s pečovatelskou službou - sídlo PS
Adresa sociální služby
Za Kostelem 583, 335 01 Nepomuk
Webová stránka
–
Tel. kontakt
371 591 437
E- mail
dd.nepomuk@iex.cz
Pečovatelská služba je terénní služba, která je poskytována seniorům a osobám s jiným
zdravotním postižením ve městě Nepomuk a v okolních obcích (Čížkov, Čmelíny, Chlumy, Klášter,
Kozlovice, Kramolín, Měcholupy, Mileč, Mladý Smolivec, Mohelnice, Nekvasovy, Neurazy, Prádlo,
Sedliště, Srby, Tojice, Třebčice, Vrčeň, Žinkovy). Služba je poskytována v domácnostech klientů
s ohledem na jejich individuální přání a potřeby. Posláním služby je umožnit lidem, kteří patří
do cílové skupiny poskytovatele a jsou v nepříznivé sociální situaci, setrvat ve svém přirozeném
prostředí a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí. Základní činnosti při poskytování
pečovatelské služby jsou: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a základní sociální poradenství.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

2336543

Město Nýrsko

pečovatelská služba

Pečovatelská služba Nýrsko, územní obvod Janovice,
Dešenice, Hamry, Železná Ruda
Adresa sociální služby
Jiráskova 742, 340 22 Nýrsko
Webová stránka
www.sumavanet.cz/nyrsko
Tel. kontakt
376 555 632
E- mail
socialni@mestonyrsko.cz
Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením, seniorům a rodinám s dětmi, kteří jsou
v situaci vyžadující pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí jejich domova. Důležitá je
především spolupráce s rodinnými příslušníky. Pečovatelská služba je poskytována v územním
obvodu města Nýrska a přilehlých obcí (Železná Ruda, Janovice nad Úhlavou, Dešenice, Hamry).
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

9012857

Město Planá

Pečovatelská služba Planá
Adresa sociální služby
Bohušova 811, 348 15 Planá u Mariánských Lázní
Webová stránka
www.plana.cz
Tel. kontakt
374 792 091
E- mail
pecsluzbaplana@seznam.cz
Posláním pečovatelské služby Planá je poskytovat soubor pečovatelských činností osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního postižení a potřebují pomoc jiné
fyzické osoby. Pečovatelská služba usiluje o zachování dosavadního způsobu života v přirozeném
prostředí, ve svém domově. Poskytované služby jsou prováděné kvalifikovanými pracovníky
nejen pro město Planá a spádové obce, ale na základě smlouvy s obecními úřady, i pro okolní
obce – Chodovou Planou, Brod nad Tichou, Broumov, Chodský Újezd, Kočov, Lestkov a Zadní
Chodov.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

6145187

Město Plasy

Pečovatelská služba Plasy
Adresa sociální služby
Potoční 546, 331 01 Plasy
Webová stránka
www.plasy.cz
Tel. kontakt
373 322 067
E- mail
pecovatelky@mestoplasy.cz
Posláním pečovatelské služby Plasy je poskytovat soubor pečovatelských činností osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního stavu a potřebují tak pomoc jiné
fyzické osoby. U uživatelů pečovatelská služba usiluje o zachování dosavadního způsobu života
v přirozeném domácím prostředí, kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a oddaluje tak
nutnost odchodu do ústavního zařízení.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

7884520

Město Poběžovice

Dům s pečovatelskou službou, domácnosti žadatelů
Adresa sociální služby
Drahotínská 290, 345 22 Poběžovice
Webová stránka
www.pobezovice.cz
Tel. kontakt
379 497 261
E- mail
podatelna@pobezovice.cz
Posláním služby je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem života jako jejich
vrstevníci a mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí. Podpora a pomoc
pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje
a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je
v sociálním začleňování. Pečovatelská služba je určena seniorům a zdravotně postiženým
občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti, zajistit další životní
potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby. Služby jsou
poskytovány ve vlastních domácnostech uživatelů v Poběžovicích, Šitboři, Sedleci, Zámělíči,
Otově, Mutěníně, Ohnišťovicích a v domě s pečovatelskou službou v Poběžovicích.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

9710270

Město Přeštice

Pečovatelská služba Přeštice
Adresa sociální služby
Máchova 556, 334 01 Přeštice
Webová stránka
www.prestice-mesto.cz
Tel. kontakt
377 982 210
E- mail
Vacikova@prestice-mesto.cz
Služba chce naplňovat své poslání prohlubováním kvality života tím, že bude přispívat humánní
činností k řešení problémů klientů, a tím jim umožní aktivně a smysluplně žít v jejich vlastní
domácnosti tak dlouho, jak jen to bude možné. Toho chce dosahovat respektem k individualitě
jednotlivce a přáním klientů s cílem zachovat v maximální míře dosavadní způsob života. Usiluje
o to věnováním dostatku času při poskytování úkonů pomoci a podpory soběstačnosti, při
zvládání péče o vlastní osobu i podpoře při zajišťování chodu a údržby domácnosti. Snahou je,
aby terénní službu u klientů vykonávaly pečovatelky, se kterými si klienti rozumí a dokáží vytvořit
vztah. Služba je poskytována ve sjednaném čase v domácnostech klientů nebo na středisku
osobní hygieny na základě individuálních potřeb jednotlivců. Cílem je i umožnit občanům regionu
Přešticko zachovat si přirozené vztahové prostředí, zachovat možnost využívat místní instituce
a zůstat součástí dosavadního přirozeného místního společenství.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

5225734

Město Radnice

Město Radnice - Pečovatelská služba
Adresa sociální služby
náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan
Webová stránka
www.radnice.rokycansko.cz
Tel. kontakt
371 785 349
E- mail
mesto.radnice@mesto-radnice.cz
Posláním pečovatelské služby v Radnicích je poskytovat soubor pečovatelských činností osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního postižení a potřebují pomoc jiné
fyzické osoby. Pečovatelská služba usiluje o zachování dosavadního způsobu života klientů
v jejich přirozeném prostředí, v jejich domově.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

1797679

Město Rokycany

Pečovatelská služba města Rokycany
Adresa sociální služby
Hradební 13, 337 01 Rokycany
Webová stránka
www.rokycany.cz
Tel. kontakt
371 722 467
E- mail
eva.dudlova@rokycany.cz
Posláním Pečovatelské služby města Rokycany je poskytnout uživatelům patřícím do cílové
skupiny přiměřenou míru pomoci a podpory v úkonech, které sami nezvládají z důvodu snížené
soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života
uživatelů a umožnit uživatelům, ve spolupráci s rodinou a blízkými osobami, prožití plnohodnotného života v jejich přirozeném prostředí.
Pečovatelská služba je poskytována občanům měst Rokycany a Hrádek a obcí Kamenný Újezd,
Svojkovice, Osek, Litohlavy a Klabava.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

2097840

Město Staňkov

Pečovatelská služba Staňkov
Adresa sociální služby
náměstí T. G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
Webová stránka
www.mestostankov.cz
Tel. kontakt
379 492 411
E- mail
podatelna@mestostankov.cz
Posláním Pečovatelské služby Staňkov je poskytnout sociální péči svým uživatelům – seniorům
a zdravotně postiženým bez ohledu na jejich věk – nacházejícím se v nepříznivé životní situaci.
Služba napomáhá zajistit plnohodnotný život, umožnit využívat služby veřejnosti a zapojit
uživatele do běžného místního společenství. Poskytované služby jsou prováděny kvalifikovaným
personálem ve městě Staňkov - Staňkov I., Staňkov II., Ohůčov, Krchleby a Vránov.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

3989270

Město Starý Plzenec

Město Starý Plzenec
Adresa sociální služby
Havlíčkova 194, 332 02 Starý Plzenec
Webová stránka
www.staryplzenec.cz
Tel. kontakt
377 966 643
E- mail
kusova@staryplzenec.cz
Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech ve vymezeném čase na území města
Starý Plzenec v domácnostech osob. Služba je určena osobám od 27 let věku se sníženou
soběstačností. Poskytuje následující služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při
zajištění chodu domácnosti, doprovod k lékaři, na úřady, na poštu… (doprovod je poskytován
pouze na území města Starý Plzenec).
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

8401348

Město Stříbro

DPS
Adresa sociální služby
Třešňová 1439, 349 01 Stříbro
Webová stránka
www.mustribro.cz
Tel. kontakt
374 624 636
E- mail
posta@mustribro.cz
Cílem služby je podpora klienta – uživatele udržet si co nejdéle soběstačnost a sebeobslužnost,
umožnit tím uživatelům žít co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a společenském dění, být
v kontaktu s rodinou a známými tak, aby byly zachovány původní vztahy a prostředí. Uživatele
služba vede k co největší soběstačnosti a samostatnosti při zachování dostatečné bezpečnosti
této činnosti. Služba spolupracuje s úřady a organizacemi k zajištění či zlepšení situace uživatele.
Službu vykonává kvalifikovaný personál v pracovních dnech v domácnostech uživatelů ve městě
Stříbře a jeho místních částech, dále pak v Sytně, Sulislavi a Vranově.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

3114771

Městská charita Plzeň

Charitní pečovatelská služba
Polední 527/11, 312 00 Plzeň
www.mchp.cz
377 320 245
Tel. kontakt
377 462 139
E- mail
ivana.frankova@mchp.charita.cz
Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytování terénních pečovatelských služeb osobám
se sníženou soběstačností z důvodu věku a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Služba
je poskytována v domácnostech uživatelů v oblasti Plzeň-město, město Třemošná, obec Dýšina
a Losiná. Služba chce umožnit uživatelům setrvání v domácím prostředí co nejdéle, a to při
zachování navyklého způsobu života. Snahou služby je minimalizovat riziko sociálního vyloučení
uživatele v místě, kde žije.
Adresa sociální služby
Webová stránka

Okruh osob, kterým je služba určena:
 senioři
 osoby se zdravotním postižením
 osoby s tělesným postižením
Cíle, kterých může uživatel prostřednictvím služby dosáhnout:
 setrvat v domácím prostředí co nejdéle, a to při zachování navyklého způsobu života
 minimalizovat riziko sociálního vyloučení uživatele v místě, kde žije, a to např. mimo
domácnost (pomocí doprovodu k lékaři, na nákup, na úřad a jiné instituce) nebo
v domácnosti (zajištěním péče o domácnost a vlastní osobu uživatele vytvořit podmínky
pro návštěvy svých přátel, známých, sousedů)
 zachování stávajících zvyklostí a soběstačnosti
 rozšíření či alespoň zachování stávajících schopností a dovedností
 služby poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby uživatelů
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.

41

ID:

pečovatelská služba

1375923

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory

Baldovská 638, 344 01 Domažlice
Břetislavova 209, 344 01 Domažlice
Břetislavova 84, 344 01 Domažlice
Webová stránka
www.soc-sluzbymestadomazlice.cz
Tel. kontakt
379 724 325
E- mail
socialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz
Pečovatelská služba poskytuje ambulantní a terénní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou jsou senioři a osoby
se zdravotním postižením od 27 let věku. Tato služba je poskytována v budově Baldovská 638,
Břetislavova 84 a 209. Dále pak v přirozeném prostředí klientů v obci Domažlice, Havlovice
a Újezd Pila.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
Adresa sociální služby

ID:

pečovatelská služba

5271317

Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace

Pečovatelská služba
Adresa sociální služby
Balbínova 59, 339 01 Klatovy
Webová stránka
www.musskt.cz
Tel. kontakt
376 347 101, 376 347 118
E- mail
musskt@musskt.cz
Pečovatelská služba je zařízením příspěvkové organizace Městského ústavu sociálních služeb
Klatovy, p. o. Tato terénní sociální služba pomáhá seniorům, osobám se zdravotním postižením
a rodinám, kde se narodily 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí. Pečovatelská služba
poskytuje dle individuálních potřeb tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Pečovatelská služba je poskytována za úhradu.
Služba je určena občanům města Klatovy a spádových obcí.
Podrobnější informace včetně výše úhrad za uvedenou službu jsou uvedeny na webových stránkách organizace.
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ID:

pečovatelská služba

6002969

Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace

Pečovatelská služba
Adresa sociální služby
Klatovská třída 777/90, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.muss.plzen.eu
Tel. kontakt
378 037 613
E- mail
kaiserovaj@plzen.eu
Služba je určena seniorům, rodinám s dětmi a osobám se zdravotním postižením.
Služba není poskytována:
 osobám, které jsou plně soběstačné a nepotřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností
pomoc druhé fyzické osoby
 občanům, kteří potřebují stálou lékařskou nebo specializovanou psychiatrickou péči
 osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách
 osobám s infekčním onemocněním
Posláním Pečovatelské služby je zajištění pravidelné pomoci, podpory a péče ve spolupráci
s rodinou a zároveň minimalizování rizika prohlubování závislosti na poskytované službě. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, při
výkonu činnosti je vždy respektována uživatelova důstojnost a základní lidská práva.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

9190247

Městys Koloveč

Pečovatelská služba terénní
Adresa sociální služby
U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
Webová stránka
www.mestyskolovec.cz
Tel. kontakt
379 494 222
E- mail
info@mestyskolovec.cz
Poskytované služby jsou prováděny kvalifikovanou pečovatelkou v městyse Koloveč a ve spádové
obci Zíchov ve všední dny, tj. pondělí až pátek. Svým klientům se služba snaží zajistit
plnohodnotný život, umožnit využívat služby veřejnosti a zapojit uživatele do běžného místního
společenství. Cílem služby je podpora klienta, aby si udržel co nejdéle svoji soběstačnost,
umožnit mu žít ve svém přirozeném prostředí svého domova. Současně je cílem služby vést
uživatele k co největší samostatnosti při zachování dostatečné bezpečnosti a spolupracovat
s rodinou, popř. úřady a organizacemi na zajištění či zlepšení životní situace klienta.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

5102439

Obec Břasy

Pečovatelská služba Břasy
Adresa sociální služby
Břasy 300, 338 24 Břasy
Webová stránka
www.obecbrasy.cz
Tel. kontakt
725 046 535, 607 027 663, 727 844 914
E- mail
pecovatelky@obecbrasy.cz
Pečovatelská služba poskytuje terénní služby v obci Břasy (v jejích částech Břasy, Darová, Kříše,
Stupno a Vranovice) a v sousedních obcích Bezděkov, Újezd u Svatého Kříže, Přívětice nebo
Všenice. Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

3872842

Obec Červené Poříčí

Obec Červené Poříčí - Dům s pečovatelskou službou
Adresa sociální služby
Červené Poříčí 27, 340 12 Švihov
Webová stránka
www.cerveneporici.cz
Tel. kontakt
376 383 156
E- mail
ou@cporici.jz.cz
Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

5822157

Obec Holoubkov

Pečovatelská služba obce Holoubkov
Holoubkov 86, 338 01 Holoubkov
www.obecholoubkov.cz/cs/organizace-spolky/pecovatelskaWebová stránka
sluzba/
Tel. kontakt
371 751 130
E- mail
ouholoubkov@netro.cz
Služba je určena seniorům, rodinám s dětmi a osobám se zdravotním postižením.
Adresa sociální služby

Služba není poskytována:
 osobám, které jsou plně soběstačné a nepotřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností
pomoc druhé osoby
 občanům, kteří potřebují stálou lékařskou nebo specializovanou psychiatrickou péči
 osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách
 osobám s infekčním onemocněním
Cílem pečovatelské služby je zajištění pravidelné pomoci, podpory a péče klientovi ve spolupráci
s rodinou tak, aby bylo možné maximálně prodloužit jeho pobyt v přirozeném domácím prostředí.
S každým klientem, který splňuje podmínky pro poskytování pečovatelské služby, je sepsána
individuální smlouva, která přesně specifikuje rozsah poskytovaných služeb a výši úhrady. Tyto
služby jsou ve vymezeném čase poskytovány pečovatelkou, která vede evidenci prováděných úkonů.
Jedenkrát měsíčně je provedeno vyúčtování poskytnutých služeb a výběr peněz za jejich úhradu.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

7894507

Obec Chrást

Obec Chrást, pečovatelská služba
Adresa sociální služby
tř. Čs. odboje 133, 330 03 Chrást u Plzně
Webová stránka
www.obecchrast.cz
Tel. kontakt
377 945 207
E- mail
starosta@obecchrast.cz
Posláním pečovatelské služby, zřízené pro občany obce Chrást, je zajišťovat a poskytovat služby
pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení. Hlavním posláním je poskytnutí maximální pomoci při zachování
dosavadního způsobu života v domácím prostředí. Prostřednictvím pečovatelské služby je
zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, poskytnutí informací, pomoc při prosazování práv a zájmů klienta.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

8221063

Obec Konstantinovy Lázně

Pečovatelská služba - dům s pečovatelskou službou
Adresa sociální služby
Plzeňská 189, 349 52 Konstantinovy Lázně
Webová stránka
www.konst-lazne.cz
Tel. kontakt
374 625 252
E- mail
obec@konst-lazne.cz
Posláním pečovatelské služby je zajistit jejich klientům důstojné stáří, kvalitní bezpečnou a odbornou pomoc a poskytnutím komplexu pečovatelských činností napomáhat k jejich soběstačnosti v domácím prostředí.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

2369185

Obec Velhartice

Dům s pečovatelskou službou Velhartice
Adresa sociální služby
Velhartice 88, 341 42 Kolinec
Webová stránka
www.velhartice.cz
Tel. kontakt
376 583 327
E- mail
velhartice@raz-dva.cz
Pečovatelská služba je poskytována klientům bydlícím v domě s pečovatelskou službou ve Velharticích, v místě jejich bydliště. Pečovatelská služba je poskytována dle dohody s klientem s přihlédnutím k naléhavosti úkonu.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

5882065

Oblastní charita Horažďovice

Adresa sociální služby
Palackého 1061, 341 01 Horažďovice
Webová stránka
www.horazdovice.charita.cz
Tel. kontakt
376 512 596
E- mail
info@horazdovice.charita.cz
Posláním charitní pečovatelské služby je pomoc seniorům a zdravotně postiženým občanům při
zvládání základních úkonů o sebe a svou domácnost tak, aby byli schopni zůstávat v domácím
prostředí co nejdéle. Místem poskytování služby jsou obce v ORP Horažďovice.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

6167211

Oblastní charita Klatovy

Charitní pečovatelská služba
Adresa sociální služby
Václavská 12, 339 01 Klatovy
Webová stránka
www.charitakt.cz
Tel. kontakt
376 340 143
E- mail
chps@klatovy.charita.cz
Posláním charitní pečovatelské služby je podpora a pomoc uživatelům prostřednictvím nabízených pečovatelských úkonů, a to v takové míře, aby uživatel mohl co nejdéle setrvat ve svém
domově a nemusel přerušit vztahy s nejbližšími a zůstal tak co nejdéle součástí svého místního
společenství. Cílem služby je uspokojení základních potřeb, aktivizace uživatele za účelem
udržení nebo zlepšení soběstačnosti a samostatnosti v základních životních dovednostech
a důstojné dožití ve svém domě.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

2850203

Oblastní charita Sušice

Pečovatelská služba - Oblastní charita Sušice
Havlíčkova 110, 342 01 Sušice
Žižkovo náměstí 401, 341 92 Kašperské Hory
Adresa sociální služby
Kolinec 28, 341 42 Kolinec
Klostermannovo náměstí 26, 340 04 Železná Ruda
Webová stránka
www.susice.charita.cz
Tel. kontakt
731 402 910
E- mail
ps@susice.charita.cz
Pečovatelská služba Oblastní charity Sušice individuálně podporuje a pomáhá dospělým osobám
se sníženou soběstačností nebo osobám se zdravotním či jiným postižením pečovat o sebe a svou
domácnost. Služba umožňuje překonávat nepříznivou sociální situaci a žít běžným způsobem
života v domácím prostředí. Místem poskytování pečovatelské služby jsou domácnosti uživatelů
a ostatní místa bezprostředně související s poskytováním služby na Sušicku a Kašperskohorsku
v obcích do 20 km od Sušice, v Železné Rudě, v Čachrově a v Nalžovských Horách.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

5567588

Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Tachově
Adresa sociální služby
T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Webová stránka
www.cervenykriztachov.cz
Tel. kontakt
374 722 134
E- mail
tachov@cervenykriz.eu
Posláním terénní pečovatelské služby je podpora klientů v běžném způsobu života, pomoc v nepříznivých životních situacích zvládat pobyt v domácím prostředí a udržení chodu domácnosti.
Pečovatelská služba je určena pro osoby trvale žijící v Tachově a jeho spádových oblastech.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

4483173

Péče Těně, s.r.o.

Dům pro seniory a zdravotně postižené
Adresa sociální služby
Těně 76, 338 45 Strašice
Webová stránka
www.pecetene.cz
Tel. kontakt
604 846 424
E- mail
krenkova@pecetene.cz
Dům pro seniory v Těních provozovaný společností Péče Těně, s.r.o. poskytuje terénní
pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pro klienty Domu pro
seniory v Těních i občany Tění a přilehlých obcí. Pečovatelské služby jsou poskytovány v souladu
s vyhláškou MPSV č. 505/2006, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah poskytovaných služeb je sjednáván s klientem,
případně jeho zástupcem, na základě individuálního šetření provedeného vedoucí pracovníkem
pečovatelské služby při osobním pohovoru. Po získání vzájemných informací obdrží klient
podklad pro zpracování smlouvy s uvedením požadovaných pečovatelských úkonů, jejich
rozsahem a cenou.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

pečovatelská služba

4602543

Pečovatelská Služba - SOS z.s.

Pečovatelská Služba - SOS z.s.
Adresa sociální služby
Francouzská třída 2080/4, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.sos-plzen.cz
Tel. kontakt
603 555 826
E- mail
vasickova@sos-plzen.cz
Terénní pečovatelská služba poskytující sociální služby v domácím prostředí klienta.
Služby jsou poskytovány ve všední dny v době od 8 do 20 hodin, na území města Plzně. Hlavním
cílem pečovatelské služby je, aby uživatelé sociálních služeb mohli žít ve vlastním přirozeném
prostředí, dle svých obvyklých rituálů a individuálních potřeb, a adresně jim byly zajišťovány
sociální úkony dle Zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky. Poskytována je pomoc při
péči o vlastní osobu a hygienu, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
doprovody k lékařům i jinam dle přání klienta, zprostředkováván je kontakt se společenským
prostředím, poskytováno je dále základní sociální poradenství, pomoc klientovi vyřídit žádost
o příspěvek na péči a je možné postarat se i o domácí mazlíčky klientů. Spokojenost klienta
a jeho setrvání v jeho domácím prostředí je pro službu prioritou a smyslem práce.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

pečovatelská služba

7089336

Poliklinika Bor

Poliklinika Bor
Adresa sociální služby
Přimdská 501, 48 02 Bor u Tachova
Webová stránka
www.poliklinikabor.cz
Tel. kontakt
374 704 152, 374 704 151, recepce 374 704 111
E- mail
pec.sluzba@tamail.cz
Posláním pečovatelské služby při Poliklinice Bor je pomoc a podpora klientům, především
seniorům a zdravotně postiženým, a to prostřednictvím pečovatelských služeb při zhoršování
zdravotního stavu pro zachování co možná největší soběstačnosti. Cílem pečovatelské služby je
umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituci, která poskytuje služby
veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít
běžným způsobem života. Poskytovaná pečovatelská služba zachovává a rozvíjí důstojný život
těch, kteří ji využívají, je bezpečná a odborná. Služba je poskytována v souladu s metodikou,
kterou má zařízení za účelem poskytování sociálních služeb písemně vypracovanou.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

2577944

Sociální služby Města Sušice,
příspěvková organizace

pečovatelská služba

Pečovatelská služba
Adresa sociální služby
Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice
Webová stránka
www.socialni-susice.cz
Tel. kontakt
376 526 693
E- mail
pecovatelskasluzba@socialni-susice.cz
Pečovatelská služba podporuje klienty, v tom, aby mohli co nejdéle zůstat samostatní v jejich
vlastní domácnosti. Nabízí pomoc těm, jejichž stav nevyžaduje nepřetržitou sociální a zdravotní
péči, při udržení jejich maximální možné míry soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhých.
Mezi nejčastěji poskytované úkony této služby patří dovoz oběda, úklid domácnosti, nákup nebo
doprovod klienta např. k lékaři nebo na úřady. Služba je poskytována denně (včetně víkendů
a svátků) vždy od 7.00 do 21.30 hodin.
Pečovatelská služba má díky podpoře města Sušice a Evropských fondů velmi kvalitní zázemí pro
poskytování služeb. K dispozici je moderní prádelna s profesionálními stroji a mandlem a vozový
park včetně speciálně upraveného vozidla pro převoz osob na invalidním vozíku. Za podpory
města byly v minulých letech zrekonstruovány v objektu Pod Svatoborem 56, Sušice bezbariérové koupelny se speciální manipulační technikou a perličkovou koupelí pro osobní hygienu
pohybově limitovaných osob, pro které je v domácích podmínkách velmi problematické dopřát si
relaxaci ve vaně. K dispozici klientům jsou také kadeřnictví, pedikúra a masáže. Součástí služby je
také asistovaná přeprava zdravotně postižených osob.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Osobní asistence
Osobní asistence je služba vysoce individuální. Nabízí podobné nebo v mnoha ohledech stejné
možnosti jako pečovatelská služba. Osobní asistence však nemá omezenou provozní dobu.
Člověk se může domluvit na asistenci třeba v nočních hodinách. Služba napomáhá klientům
v setrvání ve svém životním prostoru, maximálně podporuje člověka v aktivním způsobu života.

Komu je tato služba určena?
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.

Co služba nabízí?
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 pomoc při osobní hygieně
 pomoc při úkonech osobní hygieny,
 pomoc při použití WC,
 pomoc při zajištění stravy
 pomoc při přípravě jídla a pití,
 pomoc při zajištění chodu domácnosti
 pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 nákupy a běžné pochůzky,
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady je 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného
k zajištění úkonů. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá
celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
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ID:

osobní asistence

6306865

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje

Osobní asistence
Masarykovo náměstí 215, 337 01 Rokycany
Adresa sociální služby
Bělojarská 1451, 347 01 Tachov
www.czppk.cz
Webová stránka
371 723 759
Tel. kontakt
rokycany@czppk.cz
E- mail
Osobní asistentka dochází v dohodnutou dobu k uživateli. Služba probíhá podle požadavku
uživatele (osobní péče: pomoc při osobní hygieně, toaleta, oblékání, podávání potravy,
ošetřovatelská péče, doprovod při procházkách, pomoc při přepravě do stacionáře, pomoc při
zajištění chodu domácnosti: donáška a příprava jídla, donáška nákupu, údržba domácnosti,
kontakt se společenským prostředím: jednáni a pochůzky, pomoc při studiu a zaměstnání, pomoc
při zájmových aktivitách).
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

osobní asistence

9530230

SETI GROUP s.r.o.

Osobní asistence
Trnová 355, 330 13 Trnová u Plzně
Adresa sociální služby
www.seniorhousetrnova.cz
Webová stránka
Tel. kontakt
+420 739 393 383
E- mail
spankova@residencetrnova.cz
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním
prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Sociální služba je poskytována klientům
v rámci obce Trnová.
Služba je zpoplatněna dle platného ceníku úhrad.
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ID:

osobní asistence

4080666

HEWER, z.s.

HEWER - osobní asistence pro Plzeňský kraj
Guldenerova 485/3, 326 00 Plzeň
Adresa sociální služby
www.osobniasistent.cz
Webová stránka
736 505 558
Tel. kontakt
plzensko@hewer.cz
E- mail
Služba je určena osobám upoutaným na invalidní vozík, seniorům, kteří mají sníženou schopnost
pohybu, osobám trpícím Alzheimerovou chorobou, po mrtvici, po chemoterapii, diabetikům,
dětem s Downovým syndromem či poruchou autistického spektra.
Služba respektuje důstojnost každého člověka. Podstatou osobní asistence je pomoc klientovi
na místě a v čase, který si on sám vybere. To znamená, že osobní asistent bude k dispozici doma,
na chalupě, v nemocnici, na úřadě, na dovolené, prostě všude tam, kde ho klient potřebuje.
V průběhu služby je možné dohodnout výměnu asistenta, změnu času poskytování služeb nebo
změnu činností.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

osobní asistence

4397816

15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně

Středisko Víteček - Osobní asistence
Plánská 270, 349 58 Černošín
Adresa sociální služby
www.stredisko-vitecek.cz
Webová stránka
606 500 252
Tel. kontakt
royal.ichthys@seznam.cz
E- mail
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení (je k dispozici 24 hodin
denně), v přirozeném sociálním prostředí uživatelů a při činnostech, které uživatel potřebuje.
Služba nabízí pomoc na území Plzeňského a Karlovarského kraje.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

osobní asistence

7506288

Městská charita Plzeň

Osobní asistence Plzeň
Adresa sociální služby
Polední 527/11, 312 00 Plzeň
www.mchp.cz
Webová stránka
377 537 700
Tel. kontakt
osobni.asistence@mchp.charita.cz
E- mail
Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba není určena:
 klientům s neléčenou závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
 klientům s projevy neumožňujícími občanské soužití
 klientům se závažnou psychiatrickou diagnózou v akutním stadiu onemocnění
 klientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou lékařskou péči
 služba se neposkytuje při karanténě pro podezření z nákazy přenosnou chorobou
a při onemocnění nakažlivou chorobou vyžadující izolaci
Služby je možné získat osobním přihlášením klienta nebo někoho z jeho blízkých/příbuzných
osob. Klient je poté osloven vedoucí služby, následuje zorganizování konkrétní podoby služby
(sepsání smlouvy, časový harmonogram, počet asistenčních hodin). Služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta (v domácím prostředí, prostřednictvím doprovodů – např. do školy,
zaměstnání, při cestování nebo vyřizování osobních záležitostí na úřadech, při návštěvě
kulturních a společenských akcí nebo třeba návštěvou bohoslužeb v kostele). Průběh a způsob
služby určuje klient sám. Služby osobní asistence mají klientovi zabezpečit základní životní
potřeby, a to jak biologické (např. příjem potravy, toaletu, polohování, hygienu, dopomoc při
obstarání domácnosti, při nákupech), tak i společenské.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

osobní asistence

6998079

Senectus s.r.o.

Senior House Trnová
Adresa sociální služby
Trnová 355, 330 13 Trnová u Plzně
www.seniorhousetrnova.cz
Webová stránka
Tel. kontakt
774 059 681
info@seniorhousetrnova.cz
E- mail
Osobní asistence řeší sociální handicap, je to tedy zabezpečení sociální, případně potřebné
zdravotnické ošetřování musí být zajištěno jinými odborně připravenými osobami.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

osobní asistence

7331057

Muži a ženy, o.p.s.

Muži a ženy - Plzeňský kraj
Vejprnická 693/20, 318 00 Plzeň
Adresa sociální služby
www.muziazeny.cz
Webová stránka
775 563 611
Tel. kontakt
strejckova@muziazeny.cz
E- mail
Služba je určena zejména seniorům a lidem se zdravotním postižením, včetně dětí.
Služba nabízí síť osobních asistentů, kteří pomáhají klientům a jejich rodinám v nejrůznějších
osobních a sociálních situacích. Protože si „pomocníci“ sami prošli zkouškou života se zdravotními
či jinými potížemi, dokáží se velmi dobře vcítit do potřeb a pocitů druhých. Jsou empatickými
pomocníky, dokáží většinu věcí vyřídit za klienta a poradí si s nejrůznějšími problémy, které život
ve stáří, nemoci či s postižením přináší. Klienti tuto okolnost hodnotí pozitivně, někteří dokonce
vnímají pomoc nikoliv jako jednostrannou, ale jako vzájemnou. Služba je proto nazývána
„Zrcadlovou pomocí“.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

osobní asistence

7771945

Oblastní charita Klatovy

Osobní asistence
nám. Míru 63, 339 01 Klatovy
Adresa sociální služby
www.charitakt.cz
Webová stránka
731 433 082
Tel. kontakt
oa@klatovy.charita.cz
E- mail
Posláním služby je prostřednictvím individuální pomoci osobního asistenta umožnit osobám se
zdravotním postižením zvládnout žít běžným způsobem aktivní a plnohodnotný život ve svém
přirozeném prostředí.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

osobní asistence

4815976

Oblastní charita Rokycany

Osobní asistence
Kozlerova 791, 337 01 Rokycany
Adresa sociální služby
www.charitarokycany.cz
Webová stránka
371 726 129
Tel. kontakt
ochrokycany@seznam.cz
E- mail
Osobní asistence obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při
oblékání a svlékání, při přesunu z lůžka na vozík, přesun do dopravních prostředků, napomáhání
při samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším okolí, podávání léků), pomoc při hygieně (nácvik
správných návyků v péči o osobní hygienu, pomoc při použití sprchy a WC), zajišťování stravy
nebo její přípravy, s úklidem, údržbou a chodem domácnosti (nácvik základního úklidu, pomoc při
praní ložního a osobního prádla, jeho žehlení, sezónní práce a práce na zahradě, péče o domácí
zvířata – např. venčení psa a péče o něj), pomoc s nákupy a zvládnutí hospodaření s vlastními
penězi. Nedílnou součástí jsou činnosti vedoucí k rozvoji nebo k udržení sociálních a osobních
schopností – pomoc při komunikaci s úřady, vyřizování běžných záležitostí, zprostředkování
kontaktu s okolním prostředím (doprovod do školy, jídelního zařízení, k lékaři, do zaměstnání,
na volnočasové aktivity, úřady a jiné instituce), pomoc s využíváním dostupných služeb a získávání informačních zdrojů.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

osobní asistence

1570223

poTom, z.s.

poTom, z.s. - KBEL
Kbel 37, 340 12 Švihov
Adresa sociální služby
www.spolekpotom.wbs.cz
Webová stránka
732 878 142
Tel. kontakt
spolek.potom@gmail.com
E- mail
Služba je určena osobám s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením od 15 let.
Uživateli jsou klienti se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména
schopností zajistit si osobní péči, samostatné používání veřejných míst a služeb a uplatňování
práv a zájmů.
Služba je realizována jako služba terénní a odehrává se v přirozeném prostředí klienta. Výkon
služby není vázán na místo poskytování služby.
Služba je poskytována denně včetně víkendů a svátků dle potřeb klienta.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou vlastně služby určené pečujícím osobám. Tím, že se školení odborníci
po konkrétní časový úsek postarají o osobu, o kterou se jinak starají členové rodiny či jiní blízcí,
umožní pečujícím osobám načerpat novou energii, postarat se sám o sebe nebo si v klidu zařídit
agendu na úřadech. Pobytová forma této služby Vám např. umožní bez obav odjet na dovolenou;
osoba, o kterou se staráte, bude mít zajištěnu odpovídající podporu a péči, stravu i ubytování.

Komu je tato služba určena?
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující
fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Co služba nabízí?
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při úkonech osobní hygieny,
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 pomoc při použití WC,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
 poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
 ubytování,
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné
navazující sociální služby a doprovázení zpět,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 podpora při zajištění chodu domácnosti.
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Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
 poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Pokud poskytování těchto úkonů včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí.
 210 Kč denně celkem za poskytnutí
 ubytování, včetně provozních nákladů
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
 75 Kč za oběd,
 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
 včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
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CENTRUM HÁJEK z.ú.

Centrum Hájek
Adresa sociální služby
Šťáhlavice 158, 332 04 Nezvěstice
Webová stránka
www.centrumhajek.eu
Tel. kontakt
602 692 763
E- mail
info@centrumhajek.eu
Služba je určena dětem ve věku od 1 do 15 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným
postižením; s lehkou, střední, těžkou a hlubokou mentální retardací.
Charakteristika poskytované služby:
Posláním sociální služby je poskytovat uživateli na základě individuálního plánování smysluplné
vyplnění volného času a pomoci rodině v nenadálých životních situacích s péčí o jejich děti, které
vyžadují speciální péči. Cílem je snížit zátěž rodiny a podpořit společný rodinný život rodiny
s postiženým dítětem.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

odlehčovací služby
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Centrum pobytových a terénních sociálních služeb
Zbůch

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
Adresa sociální služby
V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
Webová stránka
www.centrumzbuch.cz
Tel. kontakt
377 830 611
E- mail
info@centrumzbuch.cz
Služba je určena osobám se zdravotním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do
64 let.
Sociální služba je poskytována na přechodnou dobu:
a) k umožnění nezbytného odpočinku pro pečující osoby,
b) než si rodina vyřeší podmínky pro život osoby s postižením – zajištění bezbariérovosti,
zajištění vhodných pomůcek, sjednání terénní sociální služby,
c) osobám, které se ocitly v krizi po dobu, než bude zajištěna odpovídající sociální služba,
než dojde ke zlepšení zdravotního stavu a snížení závislosti na sociální službě – intenzivní
rehabilitace, profesní příprava, zvýšení sociálních dovedností.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Centrum sociálních služeb Stod,
příspěvková organizace

Odlehčovací služby Stod
Adresa sociální služby
28. října 377, 333 01 Stod
Webová stránka
www.cssstod.eu
Tel. kontakt
770 174 926
E- mail
info@cssstod.eu
Posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o osobu s postižením,
vytvořit pečujícímu čas pro odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení osobních záležitostí a uživateli
rozšířit sociální kontakty, předcházet sociální izolaci a nabízet podnětné prostředí. Služba svým
způsobem poskytování předchází také případné institucionalizaci uživatele dlouhodobým poskytováním pobytové služby ústavního typu.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:
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Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Pírko pro osoby s postižením
Adresa sociální služby
Merklín 194, 334 52 Merklín u Přeštic
Webová stránka
www.diakoniezapad.cz
Tel. kontakt
773 683 191
E- mail
pirko@diakoniezapad.cz
Služba dává možnost načerpat nové síly lidem, kteří v rodině pečují o zdravotně postiženého.
Služba nabízí časově omezené pobyty lidem s postižením a umožňuje tak o ně pečujícím osobám
bez obav načerpat nové síly nebo si v klidu vyřešit osobní záležitosti. Tím, že služba na omezenou
dobu zajistí 24 hodinovou péči pobytovou formou osobám s postižením, umožní zároveň
pečujícím odpočinek anebo čas na své záležitosti. Cílovou skupinou jsou osoby s poruchou
autistického spektra ve věku 15 – 64 let.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Pírko pro osoby s postižením
Adresa sociální služby
Merklín 194, 334 52 Merklín u Přeštic
Webová stránka
www.diakoniezapad.cz
Tel. kontakt
773 683 191
E- mail
pirko@diakoniezapad.cz
Služba dává možnost načerpat nové síly lidem, kteří v rodině pečují o zdravotně postiženého.
Služba nabízí časově omezené pobyty lidem s postižením, a umožňuje tak o ně pečujícím osobám
bez obav načerpat nové síly nebo si v klidu vyřešit osobní záležitosti. Tím, že služba na omezenou
dobu zajistí 24 hodinovou péči pobytovou formou osobám s postižením, umožní zároveň
pečujícím odpočinek anebo čas na své záležitosti. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním
postižením, osoby s kombinovaným postižením ve věku 15 – 64 let.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

5346839

Sociální služby Města Sušice,
příspěvková organizace

odlehčovací služby

Domov důchodců Sušice, příspěvková organizace
nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice
www.socialni-susice.cz
376 547 312
Tel. kontakt
376 526 693
info@socialni-susice.cz
E- mail
pecovatelskasluzba@socialni-susice.cz
Dlouhodobá péče v domácích podmínkách je pro pečující velmi fyzicky i psychicky náročná.
Služba si je toho vědoma a velmi si váží všech, kteří i v těžkých chvílích poskytují jejich blízkým
podmínky pro to, aby co nejdéle mohli zůstat ve svém domácím prostředí. V tomto nelehkém
období je služba připravena podat pomocnou ruku. Pro ty, kteří potřebují jen krátkodobou
pomoc s dohledem nad nemocným nebo základní péčí o něj, nabízí terénní formu odlehčovací
služby. Pečovatel přijede přímo do domácnosti klienta a zůstane k dispozici po dobu, kdy pečující
nemůže být přítomen (např. z důvodu návštěvy lékaře, úřadů apod.). V situacích, kdy je třeba
zajistit celodenní nepřetržitou odbornou pomoc (např. v případech hospitalizace pečujícího nebo
jeho nemoci), nabízí pobytovou formu této služby. Pro takové případy je v Domově důchodců
k dispozici tzv. odlehčovací lůžko – jednolůžkový pokoj, kde klient v případě potřeby může strávit
i tři měsíce.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
Adresa sociální služby
Webová stránka
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Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.

Domov - odlehčovací služby
Adresa sociální služby
Sušická 141/33, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.domov-plzen.cz
Tel. kontakt
733 300 455; 731 632 788
E- mail
hospic@domov-plzen.cz
Terénní odlehčovací služby pomáhají lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního
stavu či věku. Terénní odlehčovací služby umožňují dlouhodobě pečujícím osobám nezbytný
odpočinek, vyřízení nezbytných záležitostí mimo domov a pomoc s ošetřovatelskými úkony.
Služba je poskytována v okrese Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Tachov, Domažlice a Rokycany,
do vzdálenosti 40 km od kontaktního místa plzeňské hospicové péče ve všední dny 7 – 21 hod.,
víkendy 8 – 20 hod.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

odlehčovací služby

7157824

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory

Městský domov pro seniory
Adresa sociální služby
Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice
Webová stránka
www.soc-sluzbymestadomazlice.cz
Tel. kontakt
379 484 510
E- mail
socialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz
Posláním odlehčovací služby je poskytování sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením od 27 let věku.
Odlehčovací služba disponuje dvoulůžkovými pokoji se sociálním zařízením. K dispozici jsou další
společné prostory a celá budova je bezbariérová. Úhrada za poskytované sociální služby se řídí
vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Oblastní charita Sušice

Odlehčovací služby - Oblastní charita Sušice
Havlíčkova 110, 342 01 Sušice
Žižkovo náměstí 401, 341 92 Kašperské Hory
Adresa sociální služby
Kolinec 28, 341 42 Kolinec
Klostermannovo náměstí 26, 340 04 Železná Ruda
Webová stránka
www.susice.charita.cz
Tel. kontakt
731 402 910
E- mail
os@susice.charita.cz
Odlehčovací služby Oblastní charity Sušice jsou terénní služby sociální péče určené dospělým
osobám se sníženou schopností sebeobsluhy, o které je jinak po většinu dne pravidelně
pečováno. Odlehčovací služby pomáhají v domácnostech rodinným příslušníkům a ostatním
osobám, které pečují o osoby se sníženou soběstačností. Místem poskytování odlehčovacích
služeb jsou domácnosti uživatelů a ostatní místa bezprostředně související s poskytováním služby
na Sušicku a Kašperskohorsku v obcích do 20 km od Sušice, v Železné Rudě, v Čachrově a v Nalžovských Horách.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

odlehčovací služby

3579325

Péče Těně, s.r.o.

Dům pro seniory a zdravotně postižené
Adresa sociální služby
Těně 76, 338 45 Strašice
Webová stránka
www.pecetene.cz
Tel. kontakt
604 846 424
E- mail
krenkova@pecetene.cz
Služba nabízí krátkodobé odlehčovací pobyty seniorům a zdravotně postiženým osobám nad
55 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které
jinak dlouhodobě pečují jiné osoby v jejich domácím prostředí.
Služba je poskytována na dobu nejdéle 3 měsíců s cílem umožnit osobě, která o seniora pečuje,
nezbytný odpočinek nebo této osobě umožnit vykonání jiných činností, při kterých nemůže
o svěřenou osobu dostatečně pečovat.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Sdružení občanů Exodus, z.s.

Dům Exodus Třemošná
Adresa sociální služby
U Zvonu 51, 330 11 Třemošná
Webová stránka
www.exodus.cz
Tel. kontakt
377 856 539
E- mail
konecna@exodus.cz
Služba je určena rodinám, které pečují o dítě či mládež do 26 let s chronickým onemocněním
nebo zdravotním postižením.
Charakteristika poskytované služby:
Cílem služby je zabezpečit pečující osobě nezbytný odpočinek a klientům služby zprostředkovat
kontakt se společenským prostředím, vzdělávací, výchovné a aktivizační činnosti pro zlepšení
jejich schopností a dovedností. Klienti jsou do Domu Exodus dopravováni speciálním mikrobusem s plošinou přímo z místa bydliště (popř. školy). Po příjezdu je pro klienty připravený
program, který se skládá ze zájmových aktivit (keramický kroužek, kroužek studené kuchyně,
deskové hry, výtvarný kroužek atd.). Jednotlivé aktivity si klienti vyberou dle svých individuálních
zájmů a dovedností. Dále jsou pořádány výlety (zoo, minigolf, kino, divadlo, bowling, muzea,
zámky, apod.) Klienti do 18 let se mohou zúčastnit každoroční Abilympiády v Praze. Případní
zájemci o službu mají možnost se nezávisle zúčastnit programu a následně se rozhodnout, zda je
pro ně služba vhodná.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Denní stacionáře
Také zde Vám pomohou s péčí o vlastní osobu. Služba umožňuje sladit pracovní život pomáhající
osoby s péčí o osobu blízkou. Tím oddalují umístění do pobytové sociální služby. Lidé s hendikepem nebo senioři v denních stacionářích mohou najít podnětné prostředí, které jim umožní
získat nové schopnosti a kompetence. Nebo ty již získané neztratit.

Komu je tato služba určena?
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Co služba nabízí?

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při úkonech osobní hygieny,
 pomoc při použití WC,
 poskytnutí stravy
 zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 pracovně výchovná činnost,
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů,
kromě zajištění stravy
Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše
úhrady se poměrně krátí.
 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
 75 Kč za oběd,
 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
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denní stacionáře

8221740

CENTRUM HÁJEK z.ú.

Centrum Hájek
Adresa sociální služby
Šťáhlavice 158, 332 04 Nezvěstice
Webová stránka
www.centrumhajek.eu
Tel. kontakt
602 692 763
E- mail
info@centrumhajek.eu
Služba je určena dětem ve věku od 1 do 15 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným
postižením; s lehkou, střední, těžkou a hlubokou mentální retardací.
Charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je poskytovat uživateli na základě individuálního plánování takové služby, které
mu umožní postupným začleňováním do běžné společnosti zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí rodiny. Podporou soběstačnosti získají uživatelé šanci prožít aktivní, plnohodnotný a důstojný život.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

denní stacionáře

9547177

Cimická Michaela

Denní stacionář "KRISTIÁN"
Adresa sociální služby
Rebcova 557, 334 01 Přeštice
Webová stránka
www.dskristian.cz
Tel. kontakt
739 396 339
E- mail
dskristian@seznam.cz
Posláním denního stacionáře KRISTIÁN v Přešticích je umožnit dospělým osobám a seniorům,
kteří potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka, trávit den v kontaktu s jinými lidmi v podnětném prostředí přizpůsobeném jejich potřebám.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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denní stacionáře

4827788

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Stacionář Človíček pro osoby s postižením
Adresa sociální služby
Kralovická 1562/35, 323 00 Plzeň
Webová stránka
www.diakoniezapad.cz
Tel. kontakt
377 549 207
E- mail
clovicek@diakoniezapad.cz
Cílem služby je udržovat lidi s postižením v denním rytmu.
Program pro děti a mládež
Služba nabízí komplexní služby v oblasti denní péče, rozvoje znalostí, motoriky, komunikačních
schopností a sociálních vztahů tak, aby kvalita života klientů ve všech oblastech dosahovala té
nejvyšší možné úrovně a jejich prožitky byly podobné zdravým vrstevníkům. Všestranného
rozvoje osobnosti uživatele služba dosahuje pomocí dílčích cílů, tj. zlepšením a udržením tělesného a duševního rozvoje, podporou a zlepšením prvků komunikace, vytvářením a upevňováním
hygienických a stravovacích návyků a dalších úkonů, které vedou k péči o vlastní osobu,
navazováním sociálních kontaktů. Stacionář je akreditovaným pracovištěm bazální stimulace.
Služba je určena dětem a mládeži s těžkým kombinovaným postižením ve věku 4 až 30 let z Plzně
a okolí.
Program pro mládež a dospělé
Služba se zaměřuje na získávání sociálních dovedností a návyků a zdokonalení se v sebeobslužných dovednostech. Tímto klientům otevírá cestu k začlenění do společnosti s ohledem
na jejich přání, možnosti a schopnosti. V bezpečném prostředí Stacionáře se klienti mohou
zlepšit v samoobslužných činnostech, zažít zkušenosti s rozhodováním, rozvíjet komunikační
schopnosti, seznámit se svými právy a povinnostmi, získat základy společenského chování, zažít
zkušenost s prací, což umožní pochopit její smysl a vidět i získat informace o životních,
společenských a pracovních možnostech. Služba je určena osobám s mentálním postižením či
s kombinací mentálního a tělesného postižení ve věku 17 až 45 let z Plzně a okolí.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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denní stacionáře

2338914

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Stacionář Kvítek pro osoby s postižením
Adresa sociální služby
Plánická 174, 339 01 Klatovy
Webová stránka
www.diakoniezapad.cz
Tel. kontakt
734 264 220
E- mail
kvitek@diakoniezapad.cz
Cílem služeb je udržet lidi s postižením v denním rytmu.
Služba se zaměřuje na posílení kompetencí lidí s postižením v základních životních dovednostech
a umožňuje jim tak zlepšit kvalitu osobního života, jejímž snížením jsou, v důsledku svého
postižení, ohroženi. Zvyšuje jim sociální dovednosti v oblasti komunikace, sociálních kontaktů,
využívání veřejných služeb a osobního rozvoje tak, aby vědomosti a dovednosti, na kterých
pracuje, byly prakticky využitelné v běžném životě uživatelů. Při práci služba podporuje uživatele
tak, aby si nově získané zkušenosti ověřovali i prakticky v kontaktu s veřejností. Služba je určena
osobám s poruchou autistického spektra a mentálním postižením ve věku 18 až 64 let z Klatov
a okolí.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

denní stacionáře

6347455

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Stacionář Korálek pro osoby s postižením
Adresa sociální služby
Soběkury 63, 334 01 Přeštice
Webová stránka
www.diakoniezapad.cz
Tel. kontakt
773 683 189
E- mail
koralek@diakoniezapad.cz
Cílem služby je udržet lidi s postižením v denním rytmu.
Služba se zaměřuje na zachování přirozeného denního rytmu svých klientů tak, aby se snížilo
riziko sociální izolace, kterou jsou v důsledku svého postižení ohroženi. Udržuje dosaženou
úroveň v oblasti sociálních, sebe obslužných a pracovních dovedností uživatelů služby, které jim
umožní pobyt i v jiném, než domácím prostředí, co nejdéle je možné, rozvíjí ty dovednosti
a schopnosti, které uživatelům umožní se seberealizovat, přispívají k naplňování jejich potřeb
a napomáhají sociálnímu kontaktu. Stacionář disponuje plně vybavenou relaxační místností, kde
je umožněn konkrétním jedincům autentický zážitek a uspokojení jejich individuálních potřeb.
Služba je určena osobám s těžšími stupni poruchy autistického spektra a středně těžkým až
těžkým mentálním postižením ve věku 18 až 50 let z Plzeňského kraje.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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denní stacionáře

9246911

DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.

Domovinka - denní stacionář
Adresa sociální služby
Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.domovinka.cz
Tel. kontakt
603 555 835
E- mail
stacionar@domovinka.cz
Služba je poskytována ambulantně – to znamená, že klient dochází v určený čas v pracovní dny
do zařízení. Stacionář umožňuje lidem se sníženou soběstačností realizovat se a rozvíjet tak, aby
se jejich život v maximální možné míře podobal běžnému životu. Služba je určena seniorům,
jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby. Denní stacionář je řešením a pomocí pro ty, kteří
denně pečují o členy rodiny. Umožní jim docházet do zaměstnání, popřípadě získat čas i pro své
osobní potřeby.
Služba nabízí:
 poskytnutí stravy po celou dobu pobytu
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.

69

ID:

denní stacionáře

7171965

Ledovec, z.s.

Denní stacionář Ledovec
Adresa sociální služby
Ledce 1, 330 14 Ledce u Plzně
Webová stránka
www.ledovec.cz
Tel. kontakt
377 958 256
E- mail
ds@ledovec.cz
Služba směřuje k co nejsamostatnějšímu způsobu života klienta, jakého je schopen, a zároveň
k vnitřní spokojenosti klienta tak, jak je. Ve stacionáři se pracuje v první řadě se vztahem ke
klientovi, s otevřeností k jeho životnímu příběhu, s úctou k jedinečnosti klienta. Při práci služba
využívá nestranný přístup ke klientovi v konkrétních situacích tady a teď. Klienti stacionáře se
zapojují do společné odpovědnosti za chod tréninkové domácnosti venkovského typu, zahrady
a hospodářství se zvířaty, případně se dle zájmu mohou účastnit i dalších programů. Služba je
určena pro lidi s mentálním postižením a/nebo s duševním onemocněním. Služba pracuje
především s lidmi od 18 let, v odůvodněných případech od 17 let (nenahrazuje nabídky
vzdělávacích institucí – škol, učilišť apod.), kteří potřebují pravidelnou pomoc další osoby pro
zajišťování běžných denních činností a pro podporu při osvojování či udržování dovedností
důležitých pro běžný život (osobní i společenský). S ohledem na způsob realizace je služba určena
osobám s alespoň minimální mírou motorických a fyzických dovedností potřebných pro zapojení
se do vykonávání praktických činností – konkrétně se jedná o schopnost uchopení základních
nástrojů pro vykonávání běžných činností (nůž, hrábě apod.). Služba je poskytována za úhradu
dle platného ceníku (viz webové stránky).
Od 1. 1. 2019 dochází ke změně druhu poskytované služby na službu „sociální rehabilitace“.
ID:

denní stacionáře

8836605

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory

Adresa sociální služby
Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice
Webová stránka
www.soc-sluzbymestadomazlice.cz
Tel. kontakt
379 484 510
E- mail
socialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz
Posláním denního stacionáře je poskytovat uživatelům pravidelnou pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností a sociálních dovedností a při tréninku pracovních činností v takové
míře, aby byly rozvíjeny či zachovány schopnosti uživatelů a snižovala se závislost na poskytované sociální službě. Díky tomu uživatel zůstává, co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.
Služba je poskytována ambulantně od pondělí do pátku od 8 – 16 hod. Cílovou skupinou jsou
senioři a osoby se zdravotním postižením od 27 let věku.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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denní stacionáře

2792640

Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace

Denní stacionář "Jitřenka"
Adresa sociální služby
Zábělská 5/43, 312 00 Plzeň
Webová stránka
www.muss.plzen.eu
Tel. kontakt
378 037 618
E- mail
pestovav@plzen.eu
Denní stacionář poskytuje ambulantní sociální služby již od roku 1996. Posláním DS je poskytovat
všestrannou podporu a pomoc uživatelům při zvládání běžných denních a pracovních činností
a sociálních dovedností s ohledem na jejich individuální potřeby, komplexní rozvoj osobnosti,
seberealizaci a co nejvyšší možnou míru samostatnosti. Zájemcům o služby je nabízena pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy a pitného režimu, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. Dále je nabízena muzikoterapie, canisterapie a pravidelná činnost v tvořivých
dílnách. DS vytváří i podmínky pro zajištění vzdělávání uživatelů.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

denní stacionáře

4854742

Oblastní charita Rokycany

Stacionář Pohodička
Adresa sociální služby
Dělostřelců 1251, 337 01 Rokycany
Webová stránka
www.charitarokycany.cz
Tel. kontakt
371 594 970
E- mail
ochrokycany@seznam.cz
Stacionář Pohodička je určen pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, i s nejvyšší
mírou podpory, věkové rozmezí 16 – 64 let. Celodenní program, přizpůsobený schopnostem
každého klienta, – výlety, vycházky, cvičení, tvoření… – napomáhají klientům vyjít ze sociální izolace, rozvíjet schopnosti a dovednosti, zvyšovat samostatnost a soběstačnost. Samozřejmostí je
pomoc při převlékání, obouvání, přesunu na lůžko či vozík, pomoc při osobní hygieně – u klientů,
kteří toto potřebují. Služba nabízí stravování a svoz do zařízení.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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1827996

Sociální služby Města Sušice,
příspěvková organizace

denní stacionáře

Stacionář Klíček pro osoby s postižením
Adresa sociální služby
Pod Nemocnicí 116, 342 01 Sušice
Webová stránka
www.socialni-susice.cz
Tel. kontakt
373 700 050
E- mail
klicek@socialni-susice.cz
Posláním denního stacionáře Klíček v Sušici je pomocí rozvoje sociálních dovedností a pracovních
návyků zvyšovat šance lidem s mentálním postižením při zapojením do běžného života. Cílem
služby je, aby s pomocí pracovníků stacionáře došlo u uživatelů k takovým změnám, které
mohou napomoci k lepšímu začlenění do společnosti.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

denní stacionáře

6432113

15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně

Středisko Víteček
Adresa sociální služby
Plánská 270, 349 58 Černošín
Webová stránka
www.stredisko-vitecek.cz
Tel. kontakt
606 500 252
E- mail
royal.ichthys@seznam.cz
Denní stacionář nabízí pomoc lidem se zdravotním postižením z Tachovska a Mariánskolázeňska
bez omezení věku, se zvláštním zřetelem na děti a osoby s těžkým kombinovaným postižením,
komplikovaným zdravotním stavem a autismem. Služba může být poskytnuta také dětem ve
věku 0 – 15 let, jejichž soběstačnost je snížena z důvodů jiných než zdravotních (např. sociálních
a podobně). Služba je výše uvedeným osobám poskytována, pokud se z důvodu zdravotního
znevýhodnění nebo snížené soběstačnosti ocitli v sociálně nepříznivé situaci.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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5609952

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Adresa sociální služby

Kostelní 9, 334 52 Merklín
https://www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonieWebová stránka
zapad/plaminek-pro-osoby-s-postizenim/
Tel. kontakt
773 683 195
E-mail
plaminek@diakoniezapad.cz
Posláním denních stacionářů Diakonie Západ je poskytnout bezpečný prostor a soustavnou
podporu pro rozvoj osobnosti člověka s postižením.
V Plamínku jsou lidé s mentálním postižením vedeni k tomu, aby si řídili svůj život a uměli se
o sebe postarat.
Hlavním cílem denního stacionáře je to, aby člověk s postižením využíval upevněných znalostí
a dovedností, díky kterým se zapojuje do běžného života.
Služba je určena dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního
postižení nebo kombinovaného zdravotního a mentálního postižení, a jejich situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení je bariérové – služba není poskytována osobám
na invalidním vozíku či s výrazným pohybovým hendikepem.
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Týdenní stacionáře
Týdenní stacionář je služba spojená s ubytováním. Člověk, který její úkony využívá, v místě bydlí
od pondělí do pátku. O víkendech je obvykle zavřeno a péči o uživatele přebírá pečující osoba.
Služba je vhodná pro osoby s vyšší mírou podpory, u kterých pečující osoba není schopna skloubit
zaměstnání a péči ve všední dny. O víkendu však podporuje zcela nebo s využitím terénní formy
jiné služby.

Komu je tato služba určena?
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Co služba nabízí?
 poskytnutí ubytování
 ubytování,
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 poskytnutí stravy
 zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při úkonech osobní hygieny,
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 pomoc při použití WC,
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 pracovně výchovná činnost,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního
uplatnění,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
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Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 210 Kč denně celkem za poskytnutí
 ubytování, včetně provozních nákladů
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
 75 Kč za oběd,
 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
 včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
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týdenní stacionáře

6093131

DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.

Domovinka - týdenní stacionář
Adresa sociální služby
Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.domovinka.cz
Tel. kontakt
603 555 835
E- mail
stacionar@domovinka.cz
Týdenní stacionář je pobytová služba a je poskytována 365 dní v roce. Posláním týdenního
stacionáře je poskytovat lidem, kteří již dále nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, a to ani
s podporou terénní nebo ambulantní sociální služby, bezpečné a podnětné prostředí. Individuálním přístupem podporovat smysluplný, plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje
běžnému životu. Služba je určena seniorům, kteří jsou alespoň částečně mobilní a kteří i přes
svůj zdravotní nebo psychický stav chtějí mít kontakt s okolím a aktivně strávit svůj volný čas.
Cílem služby je:
 vytvořit klientům klidný, útulný a bezpečný domov
 zachovat vztah s rodinou, blízkými osobami a kamarády
 podpořit a pomoci klientům v rozvoji a udržení jejich schopností, dovedností a znalostí
 přizpůsobovat průběh poskytované služby potřebám klientů
 dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta, případnou péči změnit v podporu
Služba nabízí:
 poskytnutí ubytování ve dvoulůžkových pokojích
 poskytnutí celodenní stravy
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Tato služba poskytuje nepřetržité celoroční ubytování pro lidi v důchodovém věku. Se službou se
pojí celý komplex úkonů péče a podpory. Cílová skupina služby čili okruh osob, kterým je určena,
není však vázána jen na jejich věk. Podmínkou je i zdravotní stav, který výrazně snižuje
soběstačnost člověka a jeho schopnosti péče o sebe. V principu služba neřeší bytovou situaci
uživatele nebo jeho rodiny.

Komu je tato služba určena?
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Co služba nabízí?
 poskytnutí ubytování
 ubytování,
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 poskytnutí stravy
 zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 pomoc při podávání jídla a pití,
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při úkonech osobní hygieny,
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 pomoc při použití WC,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 aktivizační činnosti
 volnočasové a zájmové aktivity,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
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Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 210 Kč denně celkem za poskytnutí
 ubytování, včetně provozních nákladů
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
 75 Kč za oběd,
 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
 včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
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Baculus o.p.s.

Domov poklidného stáří Vejprnice
Adresa sociální služby
Tylova 999, 330 27 Vejprnice
Webová stránka
www.baculus.cz
Tel. kontakt
377 815 111
E- mail
info@baculus.cz
Služba domov pro seniory je poskytována v 1. a 2. NP Domova poklidného stáří Vejprnice ve 24
jednolůžkových pokojích a ve čtyřech dvoupokojových apartmánech pro klienty. Celková
kapacita je 32 lůžek. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem a je možno je dovybavit dle
přání klienta. Základními činnostmi je poskytování ubytování a celodenního stravování, dále
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a související fakultativní služby
(pedikúra, kadeřnice atd.). Služba zajišťuje volnočasové aktivity pro klienty. Do Domova dochází
1x týdně praktický lékař, 1x měsíčně psychiatr (další odborná vyšetření jsou zajišťována po domluvě mimo zařízení).
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Centrum sociálních služeb Domažlice,
příspěvková organizace

Domov pro seniory Domažlice a Domov Černovice
Baldovská 583, 344 01 Domažlice
Adresa sociální služby
Černovice 25, 345 62 Holýšov
Webová stránka
www.cssdomazlice.cz
379 412 720 (Domažlice)
Tel. kontakt
379 431 118 (Černovice)
vedoucidomazlice@cssdomazlice.cz
E- mail
socialni.cernovice@cssdomazlice.cz
Domov pro seniory Domažlice poskytuje celoroční pobytovou službu v nově zrekonstruovaném
objektu. Skládá se ze tří navzájem propojených budov, v klidné části Domažlic, blízko centra
města. Kapacita domova je 133 lůžek, z toho 25 jednolůžkových, 31 dvoulůžkových pokojů a 23
jednolůžkových pokojů 1 + 1 se společnou chodbou a příslušenstvím. Objekt je kompletně
bezbariérový. Pokoje jsou vybaveny novým nábytkem. Na všech pokojích je nainstalováno
dorozumívací zařízení sestra – klient. V jednotlivých patrech mají klienti možnost využívat denní
místnosti a kuchyňky, které jsou vybaveny kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, mikrovlnou
troubou, myčkou na nádobí a lednicí. Služba v domově je určena lidem nad 55 let, kteří potřebují
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Hlavním cílem domova je poskytovat sociální službu
individuálně dle přání a potřeb uživatele. Podporovat rozvoj jeho soběstačnosti a vytvářet
příjemné a důstojné prostředí. V domově je možno využít služeb kadeřnice, pedikérky a maséra.
Najdeme zde rovněž prodejnu s bufetem, propojenou se zimní zahradou. V Domově Černovice
má celoroční pobytová služba domov pro seniory kapacitu 70 osob a nachází se v klidném
lesnatém prostředí. Samotné zařízení je obklopeno rozsáhlým parkem s velkým množstvím
travnatých ploch, protkanými chodníčky upravenými zámkovou dlažbou. Má vlastní kuchyni
a prádelnu, což přispívá k poskytování komplexních služeb. Informace o službě jsou dostupné
na webových stránkách.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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6637231

Centrum sociálních služeb Tachov,
příspěvková organizace

Domov pro seniory Panenská
Panenská 2068, 347 01 Tachov
www.csstachov.cz
731 722 650
Tel. kontakt
374 701 102
E- mail
dspa.vedouci@csstachov.cz
Domov pro seniory zajišťuje bydlení a pomoc ve všech oblastech běžného života dospělým a seniorům starším 55 let, kteří v důsledku snížených schopností a dovedností nechtějí či nemohou zůstat
ve svém původním domově a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Domov nabízí služby klientům, kteří nezvládají péči o domácnost,
dojít si na nákup, připravit jídlo, vykoupat se, užívat léky a dodržovat léčebný režim. Domov
poskytuje celoroční ubytování s dalšími službami, celodenní stravování, kulturní a společenské,
rehabilitační programy, pomoc při uplatňování práv a zájmů včetně základního sociálního poradenství. Sociální služba je klientům poskytována s ohledem na jejich možnosti a individuální potřeby.
Domov pro seniory zajišťuje klientům (i imobilním) po dobu 24 hodin denně po celý rok komplexní
přímou obslužnou péči, včetně ošetřovatelské a rehabilitační péče s kapacitou 75 lůžek.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
Adresa sociální služby
Webová stránka

ID:
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Centrum sociálních služeb Tachov,
příspěvková organizace

Domov pro seniory Kurojedy
Kurojedy 61, 348 02 Bor u Tachova
www.csstachov.cz
731 880 266
Tel. kontakt
374 630 130
E- mail
dsk.vedouci@csstachov.cz
Domov pro seniory zajišťuje bydlení a pomoc ve všech oblastech běžného života dospělým a seniorům starším 55 let, kteří v důsledku snížených schopností a dovedností nechtějí či nemohou zůstat
ve svém původním domově a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Domov nabízí služby klientům, kteří nezvládají péči o domácnost,
dojít si na nákup, připravit jídlo, vykoupat se, užívat léky a dodržovat léčebný režim. Domov
poskytuje celoroční ubytování s dalšími službami, celodenní stravování, kulturní a společenské,
rehabilitační programy, pomoc při uplatňování práv a zájmů včetně základního sociálního
poradenství. Sociální služba je klientům poskytována s ohledem na jejich možnosti a individuální
potřeby. Domov pro seniory zajišťuje klientům (i imobilním) po dobu 24 hodin denně po celý rok
komplexní přímou obslužnou péči, včetně ošetřovatelské a rehabilitační péče s kapacitou 68 lůžek.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
Adresa sociální služby
Webová stránka
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3967049

Centrum sociálních služeb Tachov,
příspěvková organizace

Domov seniorů Panorama
U Penzionu 1711, 347 01 Tachov
www.csstachov.cz
731 722 478
Tel. kontakt
374 723 357
E- mail
dsup.vedouci@csstachov.cz
Domov seniorů zajišťuje bydlení a pomoc ve všech oblastech běžného života dospělým a seniorům starším 65 let, kteří v důsledku snížených schopností a dovedností nechtějí či nemohou
zůstat ve svém původním domově a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby při zvládání základních životních potřeb. Domov nabízí služby klientům, kteří nezvládají
péči o domácnost, dojít si na nákup, připravit jídlo, vykoupat se, užívat léky a dodržovat léčebný
režim. Domov poskytuje celoroční ubytování s dalšími službami, celodenní stravování, kulturní
a společenské, rehabilitační programy, pomoc při uplatňování práv a zájmů včetně základního
sociálního poradenství. Sociální služba je klientům poskytována s ohledem na jejich možnosti
a individuální potřeby. Domov seniorů zajišťuje klientům (i imobilním) po dobu 24 hodin denně
po celý rok komplexní přímou obslužnou péči, včetně ošetřovatelské a rehabilitační péče s kapacitou 98 lůžek.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
Adresa sociální služby
Webová stránka

ID:
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3623374

Diecézní charita Plzeň

Domov pro seniory Bor
Adresa sociální služby
Přimdská 501, 48 02 Bor u Tachova
Webová stránka
www.dchp.cz
Tel. kontakt
374 789 128
E- mail
marie.macoskova@dchp.charita.cz
Zařízení je umístěno v budově Polikliniky (v I. podlaží, dostupné výtahem), která se nachází
v sídlišti, nedaleko autobusového nádraží i středu města. Kapacita je 15 míst v jedno a dvoulůžkových pokojích. Domov nabízí klientům kromě základních služeb (ubytování a stravování)
především pečovatelské a ošetřovatelské úkony, ergoterapii, kondiční cvičení a nácvik sebeobsluhy.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Diecézní charita Plzeň

Domov pokojného stáří sv. Alžběty
Adresa sociální služby
Hlavanova 216/17, 15, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.dchp.cz
Tel. kontakt
379 209 311
E- mail
dpsalzbeta@dchp.charita.cz
Cílovou skupinou Domova jsou senioři od 65 let, kteří se ocitli v situaci, kdy už nemohou zůstat
doma s pomocí druhé osoby nebo terénní služby, a to z důvodu ztráty soběstačnosti. Ta může
být způsobená vysokým věkem, zdravotním stavem nebo osamělostí. Domov poskytuje klientům
komplexní péči, kterou vykonává odborně školený personál využívající poznatky z bazální
stimulace. Domov pracuje intenzivně se znalostí životních příběhů klientů. Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťují zdravotní sestry a praktický lékař, který do Domova pravidelně dochází.
Domov dále nabízí pomoc při individuálních potřebách klientů (osobní hygieně, přípravě a podání stravy, atd.). Přesto hlavní snahou zůstává, aby člověk byl co nejdéle podporován ve všem, co
dokáže zvládnout sám. Aktivizační pracovnice klientům připravuje volnočasové aktivity (společné
cvičení, vyrábění drobných předmětů, zpívání, procvičování paměti, přednášky, výlety apod.).
V Domově se každý týden koná mše svatá. Za klienty také pravidelně dochází kadeřnice a pedikérka. Denní rytmus je ovlivněn individuálním přáním, momentální potřebou či zdravotním
stavem klientů.
Služba je zpoplatněna dle platného přehledu úhrad.
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Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,
příspěvková organizace

Adresa sociální služby
Skořická 314, 338 43 Mirošov
Webová stránka
www.dhmirosov.cz
Tel. kontakt
371 511 200
E- mail
sekretariat@dhmirosov.cz
Služba je poskytována seniorům ve věku od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku a zdravotního stavu, nemohou žít ve svém stávajícím domácím prostředí a potřebují
nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Základními činnostmi jsou poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí. Dále je možné využít také služeb docházející kadeřnice a pedikérky. Do domova
dochází ve sjednaných návštěvních dnech a hodinách praktický lékař, psychiatr, internista/
diabetolog, oční lékař, kožní lékař a lékař z ambulance bolesti. Přímá obslužná péče a zdravotněošetřovatelská péče je zajišťována prostřednictvím všeobecných sester a pracovníků v sociálních
službách 24 hodin denně.
Kapacita zařízení je 207 osob, ubytování je zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.
Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem a uživatelé si je mohou dovybavit drobnými
předměty dle vlastních představ. Dostupnost zařízení: autem, vlakem, autobusem. Informace
o službě jsou dostupné na webových stránkách Domova.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:
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1497485

Domov klidného stáří v Žinkovech,
příspěvková organizace

Adresa sociální služby
Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy
Webová stránka
www.dkszinkovy.cz
Tel. kontakt
371 593 121, 777 484 870
E- mail
dks@dkszinkovy.cz
Služba poskytuje pobytové sociální služby seniorům nad 65 let se sníženou soběstačností, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v zařízení sociálních služeb. Domov
poskytuje kvalitní ubytování a stravování spolu s nepřetržitou zdravotní a sociální péčí v překrásné lokalitě jižního Plzeňska. Pracovníci Domova podporují klienty v soběstačnosti a aktivním
trávení času, zajišťují jim podporu v udržení si duševní i tělesné kondice, podporu při uplatňování
vlastních práv a celkovou aktivizaci pro důstojný život.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Domov pro seniory Vlčice,
příspěvková organizace

domovy pro seniory

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace
Adresa sociální služby
Vlčice 66, 336 01 Blovice
Webová stránka
www.domov-vlcice.cz
Tel. kontakt
371 522 068
E- mail
reditel@domov-vlcice.cz
Cílovou skupinou jsou senioři od 65 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov zajišťuje kromě ubytování a stravování
i celodenní péči podle potřeb klienta. Zajištěna je i zdravotní péče a další služby. Bližší a podrobnější informace naleznete na webových stránkách.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:
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9754836

DS Zbůch s.r.o.

DS Zbůch - Domov pro seniory Barbora
Adresa sociální služby
Nádražní 158, 330 22 Zbůch
Webová stránka
www.dszbuch.estranky.cz
Tel. kontakt
603 268 297
E- mail
dszbuch@seznam.cz
Služba poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména
z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba poskytuje ubytování v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích, celodenní stravování, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenský prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační
činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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8139724

Dům seniorů Kdyně,
příspěvková organizace

domovy pro seniory

Adresa sociální služby
Pod Korábem 669, 345 06 Kdyně
Webová stránka
www.dskdyne.cz
Tel. kontakt
379 791 111
E- mail
info@dskdyne.cz
Dům seniorů Kdyně, p. o., (dále „Domov“) je organizace zřizovaná Plzeňským krajem poskytující
službu domov pro seniory dle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Jedná se o pobytovou službu s nepřetržitým provozem pro 103 klientů. Cílovou skupinou jsou
senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje klientům ubytování, stravu, ošetřovatelskou
a sociální péči. Ubytování je možné v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích, Domov má
vlastní kuchyni, je celý bezbariérový a vnitřní prostory jsou uzpůsobené potřebám seniorů.
Posláním Domova je vytvořit takový domov, který se nejvíce bude podobat tomu pravému, kde
mohou klienti svůj život naplno prožívat. Domov klade velký důraz na podporu a udržení soběstačnosti klientů individuálním přístupem, využívají se moderní koncepty péče, personál se pravidelně vzdělává. Nabízíme širokou škálu volnočasových aktivit a terapií. Domov je certifikovaným držitelem značky kvality v sociálních službách s nejvyšším oceněním.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

domovy pro seniory

3354180

Farní charita Stříbro

Domov pro seniory svatého Jana Pavla II.
Adresa sociální služby
Gagarinova 1416, 349 01 Stříbro
Webová stránka
www.stribro.charita.cz
Tel. kontakt
374 622 229
E- mail
jana.stredova@stribro.charita.cz
Domov sv. Jana Pavla II. poskytuje pobytové služby občanům, kteří vzhledem ke svému věku
a zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost, kvůli které nemohou nadále žít ve svém přirozeném domácím prostředí a kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Cílovou skupinou jsou především senioři a osoby od 59 let věku, kteří se nachází v nepříznivé sociální
situaci. V domově je klientům zajištěna celodenní péče podle individuálních potřeb. Domov se snaží
o vytvoření podmínek pro naplňování dosavadních zájmů a koníčků a zachování stávajících
dovedností a činností běžného života v domácnosti. Objekt domova se nachází v klidné části města,
v blízkosti nákupního centra, je dostupný osobní i veřejnou autobusovou dopravou. Pro klienty je
k dispozici zahrada s lavičkami a travnatou plochou, k dispozici mají i altán. V sousedství domova je
škola a školka, dále nedaleko se nachází ordinace lékařů i další občanská vybavenost.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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domovy pro seniory

6253295

Městská charita Plzeň

Domov pro seniory sv. Jiří
Adresa sociální služby
Mohylová 1443/92, 312 00 Plzeň
Webová stránka
www.mchp.cz
Tel. kontakt
379 821 111
E- mail
ddd@mchp.charita.cz
Posláním Domova pro seniory sv. Jiří je poskytovat bezpečné zázemí seniorům, kteří vzhledem
ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost, kvůli které nemohou
zůstat v domácím prostředí sami a kdy péči nelze zajistit ani při využívání terénních a ambulantních sociálních služeb. Služby se poskytují s ohledem na individuální přání a potřeby uživatelů, s podporou rozšíření či alespoň zachování jejich stávajících schopností a soběstačnosti,
v souladu s Listinou základních práv a svobod a Etickým kodexem Charity Česká republika.
Okruh osob, kterým je služba určena:
 seniorům, kteří dosáhli nároku na přiznání starobního důchodu
 seniorům nad 65 let věku.
Nepříznivá sociální situace, ve které se může zájemce nacházet:
 z důvodu vysokého věku či změny zdravotního stavu již není schopen se sám o sebe postarat
v domácím prostředí, které má nevyhovující podmínky a není možné péči zajistit terénní
nebo ambulantní službou
 z důvodu změny zdravotního stavu se nemůže například vrátit z nemocnice zpátky do domácího prostředí
 je klientem v jiné sociální pobytové službě, ale má významný osobní vztah k místu Domova
pro seniory sv. Jiří.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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domovy pro seniory

3439634

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory

Městský domov pro seniory
Adresa sociální služby
Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice
Webová stránka
www.soc-sluzbymestadomazlice.cz
Tel. kontakt
379 484 510
E- mail
socialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz
Poslání domova pro seniory je poskytování pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Svou činností služba podporuje klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních
společenských kontaktech. Cílovou skupinou domova jsou senioři a osoby se zdravotním postižením od 55 let věku. Domov disponuje dvoulůžkovými pokoji se sociálním zařízením. K dispozici
jsou další společné prostory a celá budova je bezbariérová.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

domovy pro seniory

7614437

Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace

Domov pro seniory
Adresa sociální služby
Újezdec 1, Mochtín, 339 01 Klatovy
Webová stránka
www.musskt.cz
Tel. kontakt
376 383 650, 376 320 369
E- mail
musskt@musskt.cz
Domov pro seniory je určen seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy pro svůj
věk, sníženou soběstačnost, nemoc a různá zdravotní postižení potřebuji pravidelnou pomoc,
kterou není možno zajistit ve vlastním domácím prostředí. Věkovou strukturou cílové skupiny
jsou senioři od 60 let. Cílem domova je, aby nebyly poskytovány sociální služby plošně, ale aby
vycházely z individuálních potřeb zájemců a uživatelů služeb.
Domov poskytuje ubytování, stravování a péči. Tato sociální služba je poskytována za úhradu.
Ubytování a stravování hradí uživatel služby ze svého příjmu, kdy mu musí po této úhradě zůstat
alespoň 15 % příjmu. Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku.
Podrobnější informace včetně úhrad za služby jsou uvedeny na webových stránkách organizace.
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domovy pro seniory

4426947

Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace

Domov pro seniory
Adresa sociální služby
Podhůrecká 815, 339 01 Klatovy
Webová stránka
www.musskt.cz
Tel. kontakt
373 711 803, 373 711 802
E- mail
musskt@musskt.cz
Domov pro seniory je určen seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy pro svůj
věk, sníženou soběstačnost, nemoc a různá zdravotní postižení potřebují pravidelnou pomoc,
kterou není možno zajistit ve vlastním domácím prostředí. Věkovou strukturou cílové skupiny
jsou senioři od 60 let. Cílem domova je, aby nebyly poskytovány sociální služby plošně, ale aby
vycházely z individuálních potřeb zájemců a uživatelů služeb.
Domov poskytuje ubytování, stravování a péči. Tato sociální služba je poskytována za úhradu.
Ubytování a stravování hradí uživatel služby ze svého příjmu, kdy mu musí po této úhradě zůstat
alespoň 15 % příjmu. Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku.
Podrobnější informace včetně úhrad za služby jsou uvedeny na webových stránkách organizace.
ID:

domovy pro seniory

5467569

Oblastní charita Klatovy

Domov pokojného stáří Naší Paní
Adresa sociální služby
Václavská 12, 339 01 Klatovy
Webová stránka
www.charitakt.cz
Tel. kontakt
376 340 111
E- mail
dps@klatovy.charita.cz
Posláním zařízení – Domova pokojného stáří Klatovy je poskytnout potřebnou péči, ubytování
a umožnit seniorům, kteří nemohou nadále zůstávat ve svém domácím prostředí, vést plnohodnotný a aktivní život včetně důstojného závěru života, a to v prostředí co nejvíce připomínající jejich domov bez nutnosti se stěhovat v případě ztráty sebeobsluhy. Domov pokojného
stáří je zařízení s celoročním nepřetržitým provozem a je určen pro seniory starší 60 let, kteří pro
trvalou změnu svého zdravotního stavu a s tím spojené snížení soběstačnosti potřebují
komplexní péči, která nemůže být zajištěna v domácím prostředí.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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domovy pro seniory

5406409

Oblastní charita Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla
Adresa sociální služby
Kozlerova 791, 337 01 Rokycany
Webová stránka
www.charitarokycany.cz
Tel. kontakt
371 594 641
E- mail
ochrokycany@seznam.cz
Posláním Domova pro seniory sv. Pavla v Rokycanech je poskytování sociálních a ošetřovatelských služeb, podporování soběstačnosti seniorů a umožnění prožití plnohodnotného,
aktivního a důstojného života ve stáří těm seniorům, kteří vzhledem ke svému věku,
zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém
přirozeném prostředí. Služba je plánovaná individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat
o dalším způsobu života. Je poskytována taková míra podpory, která v maximální možné míře
zachovává a rozvíjí jeho schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

domovy pro seniory

6578181

Péče Těně, s.r.o.

Dům pro seniory a zdravotně postižené
Adresa sociální služby
Těně 76, 338 45 Strašice
Webová stránka
www.pecetene.cz
Tel. kontakt
604 846 424
E- mail
krenkova@pecetene.cz
Domov pro seniory se nachází v obci Těně, v překrásné krajině na okraji brdských lesů. Jedná se
o soukromý domov pro seniory o třech podlažích, který je zřízen v budově bývalé školy. Tato
budova je zcela nově zrekonstruovaná a částečně nové dostavěna. Nabízí ubytování rodinného
typu, pro maximálně 45 klientů formou trvalého ubytování i krátkodobých odlehčovacích
pobytů.
Služba zajišťuje péči soběstačnějším i imobilním seniorům. Prioritou je umožnit kontakt klientů
se svými blízkými nejen běžnou formou návštěv, ale i prostřednictvím videohovoru pomocí
programu skype.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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domovy pro seniory

8597087

SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s.

SENECURA SENIORCENTRUM PLZEŇ
Adresa sociální služby
Papírnická 2781/11, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.senecura.cz
Tel. kontakt
702 119 711
E- mail
plzen@senecura.cz
Služba je poskytována v nové budově SeniorCentra Plzně (klidná lokalita, výhled na řeku Radbuzu) Papírnická 2781/11, Plzeň. V této budově je možnost ubytování 142 klientů. Na každý pokoj
navazuje sociální zařízení. V prostorech SeniorCentra je dále jídelna (vlastní kuchyň), ordinace
lékaře, prostory pro aktivizaci a rehabilitaci. Celá budova je bezbariérová. Interiér budovy
odpovídá potřebám cílové skupiny. Každý klient má k dispozici signalizační náramek, kterým si
může přivolat personál. Součástí objektu je zahrada s místy pro odpočinek a posezení s přáteli.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

domovy pro seniory

2131599

Senior residence Terasy z.ú.

SENIOR RESIDENCE TERASY - domov pro seniory
Adresa sociální služby
Sokolovská 1099/80, 323 00 Plzeň
Webová stránka
www.residenceterasy.cz
Tel. kontakt
373 302 300
E- mail
socialni@residenceterasy.cz
Služba je určena mobilním a imobilním seniorům od 65 let věku, kteří jsou závislí na pomoci jiné
fyzické osoby v takové míře, kterou není možné zabezpečit v jejich přirozeném prostředí s pomocí
rodiny nebo terénních služeb. Domov pro seniory poskytuje registrovanou sociální službu v moderním
a prostorném objektu v klidné a dobře dostupné plzeňské části Bolevec. Celý areál je bezbariérový,
včetně přístupu na terasy a do zahrady parkového typu. Ubytování pro 52 seniorů nabízí převážně
ve velkých dvoulůžkových pokojích s předsíní a s vlastním sociálním zařízením, čtyři pokoje jsou
jednolůžkové. Všechny pokoje jsou vybaveny nábytkem a nadstandardními polohovacími lůžky, které
jsou vhodné i pro dlouhodobý pobyt klientů na lůžku. Domov vaří ve vlastní kuchyni, nabízí nutričně
bohatou a pestrou stravu. K dispozici bez omezení je balneo, vybavené hydromasážními vanami,
reminiscenční koutek a knihovna. Velké společné prostory i útulná zákoutí nabízí široké spektrum
využití pro seniory i jejich rodiny. Vzdělaný a pravidelně školený personál zajišťuje péči nepřetržitě
24 hodin denně. Je zajištěna pravidelná lékařská péče. Domov pořádá pro své obyvatele velké
množství společenských a kulturních akcí, používá moderní koncepty péče a množství terapií. Senior
residence Terasy jsou od března 2017 držitelem nejvyššího možného ocenění v systému hodnocení
Značka kvality v sociálních službách, jsou prvním pětihvězdičkovým domovem pro seniory v Plzni.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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7430343

Sociální služby Města Sušice,
příspěvková organizace

domovy pro seniory

Domov důchodců Sušice, příspěvková organizace
Adresa sociální služby
nábřeží Jana Seitze 131, 342 01 Sušice
Webová stránka
www.socialni-susice.cz
Tel. kontakt
376 547 312
E- mail
info@socialni-susice.cz
V krásném prostředí s výhledem na řeku Otavu a park T. G. M. najdete Domov důchodců Sušice,
pobytovou službu pro seniory, kteří potřebují nepřetržitou odbornou péči, jakou jim už jejich
blízcí nejsou schopni v domácích podmínkách zabezpečit. Posláním domova je přispívat k důstojnému a plnohodnotnému stáří všech klientů a podporovat jejich soběstačnost a sebeobsluhu.
Rodinné prostředí domova nabízí klientům prostor pro individuální i skupinové aktivity.
K dispozici je, vedle společenských prostor a jídelen, také celá řada zákoutí, kavárnička, čtenářský
koutek s bezplatnou půjčovnou knih, kaple s duchovní službou, kadeřnictví, volně přístupné
venkovní terasy, relaxačně-pohybové venkovní hřiště pro seniory v těsné blízkosti domova a řada
dalšího. V oblasti zdravotní a sociální péče je Domov důchodců Sušice jedním ze dvou domovů
pro seniory v kraji, které jsou v souladu s podmínkami auditu Mezinárodní asociace Bazální
stimulace, která pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče. Po úspěšné
supervizi domov získal také osvědčení ke konceptu Smyslové aktivizace.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

domovy pro seniory

3834961

SETI GROUP s. r. o.

Domov seniorů Residence Trnová
Adresa sociální služby
Trnová 355, 330 13 Trnová u Plzně
Webová stránka
www.seniorhousetrnova.cz
Tel. kontakt
725 840 286
E-mail
smidlova@residencetrnova.cz
Sociální služba je určena pro osoby s demencí, nejčastěji Alzheimerovou chorobou, která
zahrnuje nepřetržitou sociální a zdravotní péči, lékařský dozor, stravování a volnočasové aktivity.
Služby poskytují co nejširší možnosti pomoci seniorům odvíjející se od jejich reálného
zdravotního stavu a mentálních schopností. Každý zde bude mít své soukromí, které není
synonymem pro osamělost a vždy bude mít možnost dovolat se vstřícného personálů, který
nabídne rychlou a účinnou pomoc.
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Domovy se zvláštním režimem
Tato služba je spojena s ubytováním. S ubytováním často ve specifických podmínkách. Je určena
lidem, kteří již svou situaci nezvládají ani s pomocí jiných pobytových služeb. Měla by být službou
poslední volby. Slouží lidem, kteří mohou být v důsledku své nemoci dezorientovaní v čase
i v prostoru. Jejich specifické chování, vyplývající ze snížení rozpoznávacích schopností, může být
nebezpečné pro ně samotné. Ale třeba i pro lidi v jejich okolí. Problémy v chování těchto lidí
mohou také pramenit z některých specifik duševních onemocnění nebo různých typů postižení.
Ztráta soběstačnosti často vyplývá i z nemocí spojených se stářím.

Komu je tato služba určena?
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách,
a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým
potřebám těchto osob.

Co služba nabízí?

 poskytnutí ubytování
 ubytování,
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 poskytnutí stravy
 zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při úkonech osobní hygieny,
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 pomoc při použití WC,
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 pomoc při podávání jídla a pití,
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 aktivizační činnosti
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
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Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 210 Kč denně celkem za poskytnutí
 ubytování, včetně provozních nákladů
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
 75 Kč za oběd,
 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
 včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
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domovy se zvláštním režimem

7983502

Baculus, o.p.s.

Baculus, o.p.s.
Adresa sociální služby
Tylova 999, 330 27 Vejprnice
Webová stránka
www.baculus.cz
Tel. kontakt
377 815 111
E- mail
info@baculus.cz
Služba domov se zvláštním režimem je poskytována v přízemí Domova poklidného stáří
Vejprnice v osmi dvoulůžkových pokojích a ve dvou dvoupokojových apartmánech pro klienty.
Celková kapacita je 22 lůžek. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem a je možno je dovybavit
dle přání klienta. Základními činnostmi je poskytování ubytování a celodenního stravování, dále
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a související fakultativní služby
(pedikúra, kadeřnice atd.). Dále služba zajišťuje volnočasové aktivity pro klienty. Do Domova
dochází 1x týdně praktický lékař, 1x měsíčně psychiatr (další odborná vyšetření jsou zajišťována
po domluvě mimo zařízení).
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

domovy se zvláštním režimem

4661965

Centrum sociálních služeb Domažlice,
příspěvková organizace

Domov Černovice
Adresa sociální služby
Černovice 25, 345 62 Holýšov
Webová stránka
www.cssdomazlice.cz
Tel. kontakt
379 431 118
E- mail
socialni.cernovice@cssdomazlice.cz
Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat služby lidem ve věku nad 60 let se
stařeckou, nebo Alzheimerovou demencí a s potřebou pravidelné pomoci jiné osoby. Podle
osobních potřeb a schopností uživatelů je jim umožňováno formou individuální podpory přiblížit
se běžnému způsobu života a prožití klidného stáří. Nabízeny jsou služby s celoročním pobytem
v prostředí obklopeném lesy v nově rekonstruovaných bezbariérových pavilonech. Snahou všech
zaměstnanců je vytvářet domácí prostředí tak, aby se všichni cítili co možná nejlépe. Sociální
služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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domovy se zvláštním režimem

9959568

Centrum sociálních služeb Tachov,
příspěvková organizace

Domov seniorů Panorama
Adresa sociální služby
U Penzionu 1711, 347 01 Tachov
Webová stránka
www.csstachov.cz
Tel. kontakt
731 722 478, 374 723 357
E- mail
dsup.vedouci@csstachov.cz
Posláním domova se zvláštním režimem v Domově seniorů PANORAMA je poskytování
pobytových sociálních služeb, péče dospělým a seniorům starším 55 let se stařeckou,
Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci,
kterou nejsou schopni překonávat ve vlastním prostředí, ani za pomoci jiných typů sociálních
služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoci při zajišťování svých potřeb, s cílem zachovat
a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Smyslem služby je zajistit
podmínky pro prožití důstojného, klidného života v prostředí podobnému domácímu, kde se
klienti mohou cítit dobře a bezpečně. Poskytování sociálních služeb je přizpůsobeno specifickým
potřebám těchto klientů. Domov se zvláštním režimem zajišťuje svým klientům (i imobilním) po
dobu 24 hodin denně po celý rok komplexní přímou obslužnou péči, včetně ošetřovatelské
a rehabilitační péče s kapacitou 25 lůžek.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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domovy se zvláštním režimem

3483288

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,
příspěvková organizace

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,
příspěvková organizace
Adresa sociální služby
Skořická 314, 338 43 Mirošov
Webová stránka
www.dhmirosov.cz
Tel. kontakt
371 511 200
E- mail
sekretariat@dhmirosov.cz
Domov poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké,
vaskulární nebo Alzheimerovy demence, pokud jejich snížená soběstačnost vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Základními činnostmi jsou poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí. Dále je možné využít také služeb docházející kadeřnice a pedikérky. Do domova
dochází ve sjednaných návštěvních dnech a hodinách praktický lékař, psychiatr, internista/
diabetolog, oční lékař, kožní lékař a lékař z ambulance bolesti. Přímá obslužná péče a zdravotněošetřovatelská péče zajišťovaná prostřednictvím všeobecných sester a pracovníků v sociálních
službách, je pro uživatele zajištěna 24 hodin denně.
Kapacita zařízení je 160 osob, ubytování je zajištěno v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem a uživatelé si je mohou dovybavit
drobnými předměty dle vlastních představ. Dostupnost zařízení: autem, vlakem, autobusem.
Informace o službě jsou dostupné na webových stránkách Domova.
Finanční náročnost – za úhradu dle platného sazebníku úhrad.
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domovy se zvláštním režimem

5526705

Městská charita Plzeň

Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem
Adresa sociální služby
Hradišťská 30/30, 326 00 Plzeň
Webová stránka
alois.mchp.cz - bez zadání www (www.mchp.cz)
Tel. kontakt
377 310 411,377 310 410
E- mail
dsa@mchp.charita.cz
Posláním Domova sv. Aloise je zajištění důstojného života osob s organickou duševní poruchou
(Alzheimerova a jiné typy demence). Základem je profesionální přístup, aktivizace a podpora
osob se sníženou soběstačností, dle jejich individuálních zvyklostí a při zachování lidských práv
a svobod. Cílovou skupinou jsou osoby (55 let a více) s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence), které potřebují nepřetržitou péči pobytové služby s celoročním
provozem. Maximální kapacita je 34 lůžek. O klienty pečuje kvalifikovaný, odborný tým.
Využívány jsou moderní přístupy péče jako bazální stimulace, smyslová aktivizace, práce se životním příběhem apod. Klientům je k dispozici kaple sv. Aloise, posezení na chráněné zahradě,
masážní vana. Domov pracuje jako kontaktní místo České alzheimerovské společnosti, poskytuje
podporu a komplex informací veřejnosti, v nabídce jsou svépomocné skupinky pro rodinné
pečující tzv. „Čaje o čtvrté“. Užívána je značka Mezigeneračně, což znamená, že v Domově
dochází k dlouhodobému přátelskému sbližování dětí se seniory.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

domovy se zvláštním režimem

8513782

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem
Adresa sociální služby
Benešova 97, 344 01 Domažlice
Webová stránka
www.soc-sluzbymestadomazlice.cz
Tel. kontakt
737 246 644
E- mail
socialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz
Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického
duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v zařízení je
přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým
duševním onemocněním od 55 let. Domov disponuje dvoulůžkovými pokoji se sociálním
zařízením. K dispozici jsou další společné prostory a celá budova je bezbariérová. Úhrada za poskytované sociální služby se řídí Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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domovy se zvláštním režimem

7351488

Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem "Sněženka"
Adresa sociální služby
Klatovská třída 1892/145, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.muss.plzen.eu
Tel. kontakt
378 037 623
E- mail
snezenka@plzen.eu
Posláním Domova je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním prožít důstojný
a spokojený život ve vlídném, laskavém a bezpečném prostředí. Uživatelům je poskytována individuální pomoc a podpora týmem profesionálních pracovníků. Uživatelům Domova je poskytována nepřetržitá ošetřovatelská a zdravotní péče. Dále je poskytováno sociální poradenství,
fyzioterapie, aktivizační činnosti, společenské aktivity a kulturní akce. Pracovníci Domova se
aktivně vzdělávají a školí v oblasti práce s osobami trpícími zejména různými formami demence.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

domovy se zvláštním režimem

6233907

Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem "Petrklíč"
Adresa sociální služby
Západní 1315/7, 323 00 Plzeň
Webová stránka
www.muss.plzen.eu
Tel. kontakt
378 037 678
E- mail
sebestova@plzen.eu
Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním starší 50 let, jejichž potřeba
pomoci jiné fyzické osoby v základních životních potřebách odpovídá II., III. nebo IV. stupni
závislosti, a kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod. Jedná se zejména o osoby trpící
Alzheimerovou demencí, chronickým psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí.
Posláním Domova je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním prožít důstojný
a spokojený život ve vlídném, laskavém a bezpečném prostředí. Uživatelům je poskytována
individuální pomoc a podpora týmem profesionálních pracovníků. Poskytujeme ubytování,
stravu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
Domov se zvláštním režimem je situován v klidné lokalitě obklopené zelení, uvnitř sídliště,
snadno dostupný prostředky městské hromadné dopravy. Přístupy do objektu jsou bezbariérové,
včetně vstupu do zahrady, která je řešena jako park se zpevněnými cestami, zahradním krbem,
květinovými záhonky a dostatečným počtem laviček pro příjemné posezení uživatelů a návštěv.
V zahradě je také malý plácek s venkovními cvičebními prvky, které slouží k procvičení a protažení celého těla. Zahrada je zcela bezbariérová a uživatelům volně přístupná. V blízkosti Domova
se nachází pošta, obchody, večerka, lékárna, zdravotní středisko a restaurace.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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domovy se zvláštním režimem

8057202

Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem "Čtyřlístek"
Adresa sociální služby
Kotíkovská 649/15, 323 00 Plzeň
Webová stránka
www.muss.plzen.eu
Tel. kontakt
378 037 635
E- mail
netrvalova@plzen.eu
Cílovou skupinou Domova jsou zájemci o sociální službu starší 50 let, jejichž potřeba pomoci jiné
fyzické osoby v základních životních potřebách odpovídá II., III. nebo IV. stupni závislosti
a kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod (přiznaná invalidita třetího stupně). Jedná se
o osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, zejména následkem závažného zdravotního
stavu a které vyžadují celodenní komplexní ošetřovatelskou péči, pokud rodina není schopna
tuto péči zajistit sama. Přijímáme také osoby zcela imobilní, trpící Alzheimerovou demencí,
chronickým psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí, které jsou plně odkázané
na pomoc druhé osoby. Dále i osoby, jejichž svéprávnost byla soudně omezena. Poskytované
služby jsou určeny pro občany z řad obyvatel města Plzně. V případě nevyužití celkové kapacity
Domova mohou být služby nabídnuty i žadatelům žijících mimo město Plzeň.
Posláním Domova je poskytování odborné sociální péče týmem vzdělaných zaměstnanců.
Poskytujeme takovou míru podpory, aby si uživatelé udrželi své dosavadní návyky a určitou míru
soběstačnosti. Respektujeme práva uživatelů a snažíme se o zajištění důstojného prožití konce
jejich života.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

domovy se zvláštním režimem

1877203

Péče Těně, s.r.o.

Dům pro seniory a zdravotně postižené
Adresa sociální služby
Těně 76, 338 45 Strašice
Webová stránka
www.pecetene.cz
Tel. kontakt
604 846 424
E- mail
krenkova@pecetene.cz
Dům se nachází v obci Těně, v překrásné krajině na okraji brdských lesů. Jedná se o soukromý
domov pro seniory o třech podlažích, který je zřízen v budově bývalé školy. Tato budova je zcela
nově zrekonstruovaná a částečně nově dostavěna. Nabízeno je ubytování rodinného typu,
pro maximálně 45 klientů. Klientům je poskytováno trvalé ubytování i krátkodobé odlehčovací
pobyty.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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domovy se zvláštním režimem

7796421

SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s.

SENECURA SENIORCENTRUM PLZEŇ
Adresa sociální služby
Papírnická 2781/11, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.senecura.cz
Tel. kontakt
702 119 711
E- mail
plzen@senecura.cz
Služba je poskytována v nové budově SeniorCentra Plzeň (klidná lokalita, výhled na řeku Radbuzu) Papírnická 2781/11, Plzeň. V této budově je možnost ubytování 142 klientů. Na každý pokoj
navazuje sociální zařízení. V prostorech SeniorCentra je dále jídelna (vlastní kuchyň), ordinace
lékaře, prostory pro aktivizaci a rehabilitaci. Celá budova je bezbariérová. Interiér budovy
odpovídá potřebám cílové skupiny. Každý klient má k dispozici signalizační náramek, kterým si
může přivolat personál. Součástí objektu je zahrada s místy pro odpočinek a posezení s přáteli.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

domovy se zvláštním režimem

7503665

Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o.

Lázně Letiny s.r.o.
Adresa sociální služby
Letiny 70, 336 01 Blovice
Webová stránka
www.lazneletiny.cz
Tel. kontakt
371 596 065
E- mail
patera@lazneletiny.cz
Sociální a zdravotní centrum Letiny leží ve věnci lesů mezi Přešticemi a Blovicemi, pouhých 32 km jižně od
Plzně. Areál tvoří tři pavilony spojené lázeňskou kolonádou uprostřed bývalého lázeňského parku. Celý
areál leží uprostřed lesů obklopen přírodou. Součástí areálu je i rybník a kaple Sv. Vintíře. Opodál vyvěrá
stejnojmenný pramen, kterému jsou přisuzovány léčivé účinky. Sociální a zdravotní centrum Letiny s. r. o.
je od roku 2009 registrovaným poskytovatelem pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem a je
též nestátním zdravotnickým zařízením. Sociální služby jsou poskytovány dospělým lidem ve věku od 27 do
64 let, mladším seniorům ve věku od 65 do 80 let a starším seniorům nad 80 let věku, kteří se díky svému
onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci, nalézt a pomoci jim vytvořit stabilní zázemí a pocit bezpečí.
Cílovou skupinou jsou lidé trpící chronickým duševním onemocněním, a to převážně schizofrenií, alkoholovou, stařeckou, Alzheimerovou demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Péče v Domově je zajištěna 24 hodin denně odborným personálem. Úhrada za ubytování a stravu
se hradí z příjmu žadatele. Služby péče o vlastní osobu jsou hrazeny ve výši přiznaného příspěvku na péči.
Klienty služba podporuje v zachování co největší možné nezávislosti. Snaží se, aby se pobyt přiblížil co
nejvíce obvyklému způsobu života a byl co nejpříjemnější. Vlídný přístup, podpora a kvalitní péče by
k tomu měly velkou měrou přispět. Lůžkové oddělení následné péče poskytuje zázemí pacientům, jejichž
zdravotní stav je stabilizovaný, ale vyžaduje (do)léčení, a tím i nepřetržitou lékařskou péči včetně dohledu.
Podmínkou přijetí je zdravotní stav pacienta. Hospitalizace je na dobu určitou a její délka je určena
aktuálním zdravotním stavem pacienta. Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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domovy se zvláštním režimem

2252743

Sociální služby Města Sušice,
příspěvková organizace

Domov důchodců
Adresa sociální služby
nábřeží Jana Seitze 131, 342 01 Sušice
Webová stránka
www.socialni-susice.cz
Tel. kontakt
376 547 312, 601 573 173
E- mail
info@socialni-susice.cz
Služba je zatím jediným zařízením bývalého klatovského okresu, které nabízí tuto pobytovou
službu pro osoby s duševním onemocněním, Alzheimerovou nemocí či jinými typy demence.
Objekt kompletně zrekonstruovaný v letech 2013 – 2015 za podpory města Sušice a Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR nabízí ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích a příjemné rodinné
prostředí. Stejně jako v Domově pro seniory i na tomto pracovišti aplikuje speciálně proškoleny
a kvalifikovaný personál koncept Bazální stimulace a Smyslové aktivizace. Snahou poskytovatele
služeb je, aby klienti mohli smysluplně a důstojně prožít poslední etapu jejich života.
Podporována je soběstačnost klientů a jejich vazby s rodinou. Ve společenských prostorách jsou
pravidelně pořádána setkání klientů s rodinami formou přátelského posezení s hudbou.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

domovy se zvláštním režimem

7267778

Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú.

Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú.
Adresa sociální služby
Ke Kamenici 990, 330 11 Třemošná
Webová stránka
www.ustav-tremosna.cz
Tel. kontakt
725 885 441
E- mail
ustavtremosna@ustav-tremosna.cz
Služba je určena osobám nad 50 let se sníženou mírou soběstačnosti v důsledku postižení
Alzheimerovou chorobou, stařeckou nebo jinou demencí, vyžadujícím soustavnou podporu, péči
a dohled druhé osoby.
Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat lidem, kteří již dále nemohou žít ve svém
přirozeném prostředí, a to ani s podporou terénní nebo ambulantní sociální služby, bezpečné
a podnětné prostředí. Individuálním přístupem podporovat smysluplný, plnohodnotný život,
který se co nejvíce přibližuje běžnému životu. Služby mají formu celoročního pobytu. Domov
poskytuje bezpečné, důstojné a spokojené prostředí a dostatek odborně kvalifikovaného
personálu, který se denně snaží co nejlépe porozumět požadavkům a přáním uživatelů, současně
podporuje uživatele při veškerých činnostech a společně se snaží o zachování soběstačnosti,
samostatnosti a motivuje je k další činnosti.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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domovy se zvláštním režimem

3578076

Vital life z.s.

VITAL LIFE
Adresa sociální služby
Trhanov 139, 345 33 Trhanov
Webová stránka
www.vital-life-domov-lebeda.cz
Tel. kontakt
776 320 163
E- mail
vl-lebeda@centrum.cz
Domov Vital life poskytuje celoroční pobytovou službu. Sociální služba je poskytována v zrekonstruované budově, která se nachází v klidném venkovském prostředí, kousek od lesa na okraji
obce Hamr. Snahou poskytovatele služeb je poskytovat kvalitní a bezpečnou službu, aby uživatelé mohli žít důstojným životem, v příjemném a bezpečném domácím prostředí. V domově je
podporován aktivní život uživatelů, k dispozici je společenská místnost, která slouží pro
aktivizaci, volnočasové a zájmové aktivity, je vybavena pro potřeby seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří zde mohou trávit čas dle svého uvážení v příjemném a bezpečném prostředí
za trvalé přítomnosti pečovatelky, je vybavena televizorem a rádiem, je k dispozici počítač
s internetem. Svůj volný čas mohou klienti trávit podle svých představ nebo mohou využít
některou z nabízených aktivit. V pravidelných aktivitách služba nabízí: cvičení, protahování,
procházky, tvoření, zahrádka, předčítání knih, denního tisku, sledování filmů, hraní společenských her, poslech hudby a zpívání, vaření, pečení, reminiscence, povídání si na různá témata
nebo zapojení do běžných denních aktiv. V případě zájmu je uživatelům přístupná terasa s posezením a přilehlá zahrada, která sousedí s loukou a lesem, kam je možné chodit na procházky.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

domovy se zvláštním režimem

6438519

SETI GROUP s. r. o.

Domov se zvláštním režimem Residence Trnová
Adresa sociální služby
Trnová 355, 330 13 Trnová u Plzně
Webová stránka
www.seniorhousetrnova.cz
Tel. kontakt
725 840 286
E-mail
smidlova@residencetrnova.cz
Sociální služba je určena pro osoby s demencí, nejčastěji Alzheimerovou chorobou, která
zahrnuje nepřetržitou sociální a zdravotní péči, lékařský dozor, stravování a volnočasové aktivity.
Služby poskytují co nejširší možnosti pomoci seniorům odvíjející se od jejich reálného zdravotního stavu a mentálních schopností. Každý zde bude mít své soukromí, které není synonymem
pro osamělost a vždy bude mít možnost dovolat se vstřícného personálů, který nabídne rychlou
a účinnou pomoc.
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením je celoroční pobytovou službou. Tento typ služby je
vhodný pro zdravotně postižené děti i dospělé. Služba by měla být využívána v případech, kdy
jiná forma péče či podpory již není možná.

Komu je tato služba určena?
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.

Co služba nabízí?
 poskytnutí ubytování
 ubytování,
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 poskytnutí stravy
 zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při úkonech osobní hygieny,
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 pomoc při použití WC,
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 pracovně výchovná činnost,
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 volnočasové a zájmové aktivity,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
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Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 210 Kč denně celkem za poskytnutí
 ubytování, včetně provozních nákladů
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
 75 Kč za oběd,
 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
 včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
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domovy pro osoby se
zdravotním postižením

1749755

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb
Zbůch

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
Adresa sociální služby
V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
Webová stránka
www.centrumzbuch.cz
Tel. kontakt
377 830 611
E- mail
info@centrumzbuch.cz
Služba je určena osobám s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením ve věku 11 až 64
let. Ve věkové kategorii starší děti (11 až 15 let) je služba poskytována pouze dětem s nařízenou
ústavní výchovou nebo s nařízeným předběžným opatřením. Jedná se o službu pro uživatele,
kteří z důvodu zdravotního postižení nemohou žít v přirozeném prostředí:
a) Osoby po závažných úrazech bez rodinného zázemí, kterým nemohou být poskytovány
sociální služby v přirozeném prostředí (osoby bez domova, osoby z bariérových nocleháren,
azylových domů a pronájmů).
b) Osoby s progresivním onemocněním ve fázi, kdy potřebují intenzivní péči a podporu.
c) Osoby s vrozeným handicapem, jejichž rodiče zemřeli nebo již nemohou z důvodu věku či zdravotního stavu péči poskytovat.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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domovy pro osoby se
zdravotním postižením

9040579

Centrum sociálních služeb Stod,
příspěvková organizace

CSS Stod
Vrchlického 178, 330 26 Tlučná
U Vlečky 625, 330 26 Tlučná
Dnešice 18, 334 43 Dnešice
Na Terasách 766, 345 62 Holýšov
Na Terasách 767, 345 62 Holýšov
Na Terasách 768, 345 62 Holýšov
Pod Makovým vrchem 463, 345 62 Holýšov
Adresa sociální služby
Osvobozených politických vězňů 1315, 330 23 Nýřany
Osvobozených politických vězňů 1316, 330 23 Nýřany
Dobřanská 6, 332 14 Chotěšov
28. října 377, 333 01 Stod
K Háječku 887, 333 01 Stod
K Háječku 888, 333 01 Stod
K Háječku 889, 333 01 Stod
Sokolská 568, 331 01 Stod
Webová stránka
www.cssstod.eu
Tel. kontakt
775 413 674
E- mail
emil.kuchta@cssstod.eu
Posláním této služby poskytované Centrem sociálních služeb Stod je umožnit i lidem s vysokou
a nejvyšší mírou podpory, kteří potřebují pobytovou sociální službu, žít v prostředí běžného
sousedství tj. v prostředí, které se nijak neliší od běžného bydlení. Služba hledá způsoby a možnosti
rozvíjení samostatného rozhodování uživatelů o dění kolem nich. Snaží se o to, aby míra podpory
umožňovala uživatelům v maximální možné míře uchopit rozhodování do vlastních rukou. Podporuje
uživatele v samostatném rozhodování o vlastní budoucnosti, o formě bydlení a službách, které
budou využívat. Snaží se přizpůsobovat služby tak, aby uživatelé žili běžným způsobem. Snaží se
poskytovat úkony podpory tak, aby na otázku Tak jak?, mohli odpovědět U nás dobrý!
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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domovy pro osoby se
zdravotním postižením

7023022

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Domov Radost pro osoby s postižením
Adresa sociální služby
Merklín 194, 334 52 Merklín u Přeštic
Webová stránka
www.diakoniezapad.cz
Tel. kontakt
773 683 191
E- mail
radost@diakoniezapad.cz
Služba vytváří příjemný a bezpečný domov.
Služba umožňuje lidem s poruchou autistického spektra ve věku od 18 let skupinové soužití
ve společných domácnostech s nepřetržitou péčí.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

7283138

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Domov Radost pro osoby s postižením
Adresa sociální služby
Merklín 194, 334 52 Merklín u Přeštic
Webová stránka
www.diakoniezapad.cz
Tel. kontakt
773 683 191
E- mail
radost@diakoniezapad.cz
Služba vytváří příjemný a bezpečný domov.
Služba umožňuje osobám s kombinovaným, mentálním a zdravotním postižením ve věku od 18
let skupinové soužití ve společných domácnostech s nepřetržitou péčí.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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domovy pro osoby se
zdravotním postižením

6495934

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Bystřice nad Úhlavou,
příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace
Adresa sociální služby
Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko
Webová stránka
www.dozpbystrice.cz
Tel. kontakt
376 571 270
E- mail
k.simkova@dozpbystrice.cz
Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat kvalitní sociální
službu osobám se středním až těžkým mentálním postižením v možné kombinaci s postižením
tělesným, které v době přijetí dovršily 18 let věku.
Jedná se o postižení vrozené nebo diagnostikované do dvou let věku dítěte. Současně poskytuje
sociální služby též osobám s hlubokým mentálním postižením nebo osobám s lehkým mentálním
postižením, ale jen v případě, pokud jejich zdravotní stav vyžaduje trvalou ošetřovatelskou péči.
Nabízené služby jsou spojeny s celoročním pobytem.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

3217335

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza,
příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza,
příspěvková organizace
Adresa sociální služby
U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza
Webová stránka
www.domovhornibriza.cz
Tel. kontakt
377 955 225
E- mail
hornik@domovhb.cz
Cílovou skupinou služby jsou zdravotně postižení dospělí občané od 50 let.
Posláním Domova je poskytování celodenní pobytové sociální služby zdravotně postiženým
občanům, kteří z důvodů svého zdravotního postižení již nemohou samostatně žít ve svém
přirozeném prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pracovníci Domova
poskytují takovou míru podpory, aby si uživatelé udrželi co nejdéle své dosavadní návyky a určitou míru soběstačnosti. Je podporována přirozená vazba na rodinu, přátele a místní komunitu.
Celý areál Domova je bezbariérový a služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem,
s důrazem na individualitu a potřeby uživatele.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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domovy pro osoby se
zdravotním postižením

4088938

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře,
příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře,
příspěvková organizace
Adresa sociální služby
Milíře 193, 347 01 Tachov
Webová stránka
www.domovmilire.cz
Tel. kontakt
606 616 580
E- mail
info@domovmilire.cz
Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře poskytuje sociální služby pobytové s celoročním ubytováním, poskytnutím základních činností sociálních služeb (péče o osobu, hygiena,
strava, výchovné a aktivizační činnosti, sociální poradenství, kontakt se společenským prostředím, pracovní terapie, sociální poradenství, uplatnění práv a zájmů), zdravotní péči, možnost
školní docházky pro mentálně postižené osoby. Cílem poskytované sociální služby je podpořit
člověka, který se ocitl v obtížné sociální situaci, v začlenění nebo znovu začlenění do běžné
společnosti v nejvyšší možné míře tak, aby mohl využívat ve společnosti běžně dostupných
zdrojů, služeb běžných systémů, jakými jsou vzdělání, zdravotní péči atd. a neformálních,
přirozených zdrojů, ke kterým patří mimo jiné rodina, přátelé, rozvíjení sociálního kontaktu
s mladými lidmi bez postižení.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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1641538

Domov sociálních služeb Liblín,
příspěvková organizace

Adresa sociální služby
Liblín 1, 331 41 Kralovice
Webová stránka
www.dssliblin.cz
Tel. kontakt
371 795 183
E- mail
podatelna@dssliblin.cz
Služba je určena dospělým osobám od 27 let, kteří patří do okruhu osob – zdravotně postižení,
mentálně postižení a senioři.
Posláním služby je poskytovat služby osobám se zdravotním postižením na základě individuálně
určených potřeb tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni
v samostatnosti, zůstali součástí přirozeného místního společenství, seberealizovali se a mohli žít
způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.
Domov poskytuje celoroční pobytovou službu, stravu a ubytování ve vícelůžkových pokojích pro
muže a ženy. Domov se nachází v zámku, který je obklopen rozsáhlým, udržovaným parkem, který
je určen hlavně klientům, ale je samozřejmě přístupný i veřejnosti dle návštěvního řádu domova.
Městysem Liblín protéká řeka Berouna, jejíž údolí láká k příjemným procházkám.
Komplexní péče je zajištěna nepřetržitě 24 hodin, pracovníky sociální péče a zdravotním personál.
Pravidelnou zdravotní péči zajišťuje praktický lékař, který je přítomen každý den v odpoledních
hodinách. Speciální zdravotní péče je poskytnuta dojíždějícími odborníky jako je internista, zubař,
oční, diabetolog, psychiatr. Další odbornou péči zajišťuje nemocnice Rokycany nebo Plzeň.
Základní poskytované činnosti domova:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při
uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:
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6639000

Domov Zvíkovecká kytička

Adresa sociální služby
Zvíkovec 99, 338 08 Zbiroh
Webová stránka
www.kyticka.zvikovec.cz
Tel. kontakt
371 796 484
E- mail
zvikovec@zris.mepnet.cz
Domov „Zvíkovecká kytička“ je domovem pro osoby se zdravotním postižením – mentálním.
Domov „Zvíkovecká kytička“ má zřizovatele Hlavní město Prahu a poskytuje sociální služby
pobytové celoročně a nepřetržitě. Cílová skupina klientů jsou děti ve věku od tří let a mladiství.
Pro svoje klienty zajišťuje Domov „ZK“ kromě základní péče i péči odbornou – vzdělávání a zaměstnávání, zdravotní péči, poradenskou činnost, apod. Motto organizace: „…jako doma…“
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ID:

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

6973797

Dům sociální péče Kralovice,
příspěvková organizace

Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace
Adresa sociální služby
Plzeňská tř. 345, 331 41 Kralovice
Webová stránka
www.dspkralovice.cz
Tel. kontakt
373 301 111
E- mail
podatelna@dspkralovice.cz
Posláním služby je poskytovat přiměřenou podporu a pomoc k prožití „aktivního“ a důstojného
života při respektování individuálních potřeb každého klienta. V domově jsou poskytovány
pobytové služby osobám od 40 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
nebo tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Sociální pobytová služba je klientům poskytována na základě uzavřené smlouvy, která určuje
podmínky, průběh a způsob poskytování služby. Při příchodu nového klienta do domova s ním
vypracují sociální pracovníci „Základní individuální plán péče“, který je v průběhu poskytování
služby aktualizován. Při plánování služby se služba zaměřuje na podporu a zachování
soběstačnosti klienta s využíváním koncepce biografické péče. Tento nový přístup umožňuje
pečovat nejen o tělo, ale především o duši klienta. Na základě životního příběhu klienta, jeho
přání a potřeb je sestaven plán péče s ohledem na jeho životní zvyky a rituály.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

9459841

Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Adresa sociální služby
Újezdec 14, Mochtín, 339 01 Klatovy
Webová stránka
www.musskt.cz
Tel. kontakt
376 383 668
E- mail
musskt@musskt.cz
Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby osobám, které z důvodu
zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a potřebují podporu a pomoc, kterou není
možno zajistit ve vlastním domácím prostředí. Domov je určen osobám s chronickým duševním
onemocněním a osobám s mentálním postižením. Věkovou strukturou cílové skupiny jsou
dospělí (27 – 64 let) a mladší senioři (65 – 80 let). Domov poskytuje pobytové služby, které obsahují tyto základní činnosti: ubytování, stravování a péči. Tato sociální služba je poskytována
za úhradu. Ubytování a stravování hradí uživatel služby ze svého příjmu, kdy mu musí po této
úhradě zůstat alespoň 15 % příjmu. Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku.
Podrobnější informace včetně úhrad za služby jsou uvedeny na webových stránkách organizace.
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ID:

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

9647840

Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením "Nováček"
Adresa sociální služby
Rabštejnská 1618/29, 323 00 Plzeň
Webová stránka
www.muss.plzen.eu
Tel. kontakt
378 037 680
E- mail
klickova@plzen.eu
Domov s kapacitou 44 míst poskytuje pobytové sociální služby už od roku 2000. Posláním
domova je poskytování pobytových sociálních služeb mentálně postiženým osobám ve věku
od 3 do 35 let. Domov podporuje naplňování individuálních potřeb, osobních cílů a práv,
rozvíjení osobnosti, seberealizace a soběstačnosti. Zájemcům o služby je nabídnuto ubytování
ve dvou a třílůžkových pokojích, zajištění celodenní stravy a pitného režimu, pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí. Služba nabízí fyzioterapii, canisterapii, muzikoterapii,
prvky bazální stimulace, zkušený a vlídný personál, individuální přístup, neomezený 24hodinový
provoz a bezbariérové prostředí.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Chráněné bydlení
Také služba chráněné bydlení je služba celoroční. Ve srovnání se službami typu Domov bývá
ubytování obvykle více individuální a je umístěno obvykle v běžné zástavbě. Také míra podpory
je nižší a více se klade důraz na rozvoj či zachování schopností člověka, který službu využívá.
Asistenti obvykle bývají k dispozici pouze v domluvený čas a nenarušují tak soukromí uživatelů.
Míra podpory se samozřejmě liší dle okruhu osob, kterým je služba určena.

Komu je tato služba určena?
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě
individuálního bydlení.

Co služba nabízí?

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 pomoc s přípravou stravy,
 zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
 poskytnutí ubytování
 ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
 v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 pomoc při zajištění chodu domácnosti
 pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
 pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
 podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při úkonech osobní hygieny,
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 pomoc při použití WC,
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
 podpora v oblasti partnerských vztahů,
 podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity,
na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
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Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů,
kromě zajištění stravy
 pomoc při zajištění chodu domácnosti
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí.
 210 Kč denně celkem za poskytnutí
 ubytování, včetně provozních nákladů
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
 75 Kč za oběd,
 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
 včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
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ID:

chráněné bydlení

5159543

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb
Zbůch

Chráněné bydlení
Dopravní 1095/2, 318 00 Plzeň
Puškinova 2143/8, 301 00 Plzeň
Plzeňská 213, 332 14 Chotěšov
Sokolovská 88, 323 00 Plzeň
Plzeňská 93, 330 22 Zbůch
Adresa sociální služby
Dobrovského 1540/4, 301 00 Plzeň
Klatovská třída 131/26, 301 00 Plzeň
Mánesova 1757/53, 301 00 Plzeň
Plachého 10, 301 00 Plzeň
V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
náměstí Českých bratří 2455/7, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.centrumzbuch.cz
Tel. kontakt
377 830 611
E- mail
info@centrumzbuch.cz
Služba je určena osobám s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením ve věku 16 – 64
let.
Pobytová služba pro uživatele, kteří z důvodu zdravotního postižení nemohou žít v přirozeném
prostředí. Hlavním cílem Chráněného bydlení je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je
přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru
samostatnosti a nezávislosti.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

chráněné bydlení

6995337

Centrum sociálních služeb Stod,
příspěvková organizace

Chráněné bydlení
Pod Makovým vrchem 472, 345 62 Holýšov
Pod Makovým vrchem 475, 345 62 Holýšov
Jankovského 232, 345 61 Staňkov
Komenského nám. 856, 333 01 Stod
Adresa sociální služby
Sokolská 568, 333 01 Stod
Línská 67, 330 27 Vejprnice
Nová 1136, 330 23 Nýřany
Jankovského 216, 345 61 Staňkov
Webová stránka
www.cssstod.eu
Tel. kontakt
773 259 034
E- mail
jana.maskova@cssstod.eu
Posláním chráněného bydlení je umožnit dospělým lidem se znevýhodněním žít v bytech v různých částech Plzeňského kraje a podporovat je dle jejich individuálních potřeb, aby mohli podle
svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život. Lidé se
znevýhodněním, stejně jako všichni lidé, mají mít osobní svobodu při usilování o splnění svých
přání a zaujetí vlastního místa na světě. Uživatelé služby jsou individuality a služba je poskytována tak, aby pružně reagovala na potřeby uživatelů. Důraz je kladen na rozvíjení či udržení
zájmů a schopností jednotlivých uživatelů a vytvoření takových podmínek, které vedou k jejich
co největší samostatnosti.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

chráněné bydlení

4863607

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Můj 1+0 pro osoby s postižením
Tř. 1. máje 525, 334 01 Přeštice
Adresa sociální služby
Husova 1043, 334 01 Přeštice
Webová stránka
www.diakoniezapad.cz
Tel. kontakt
734 288 957
E- mail
muj@diakoniezapad.cz
Služba umožňuje lidem s postižením žít naplno v chráněném bydlení. Služba poskytuje dospělým
lidem s mentálním postižením bydlení ve skupinové domácnosti s pomocí a podporou, především v oblastech péče o domácnost, řešení osobních záležitostí a udržování a navazování
sociálních vztahů, aby mohli žít samostatněji obdobně jako jejich vrstevníci.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
117

ID:

chráněné bydlení

2652302

Ledovec, z.s.

Chráněné bydlení
Havířská 2029/1, 301 00 Plzeň
Antonína Uxy 1034/12, 301 00 Plzeň
Adresa sociální služby
Karoliny Světlé 463/13, 323 00 Plzeň
Kardinála Berana 834/16, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.ledovec.cz
Tel. kontakt
377 429 616
E- mail
chb@ledovec.cz
Posláním služby je poskytovat po časově omezenou dobu lidem s duševním onemocněním
podporu v zázemí chráněného bydlení v Plzni a okolí s cílem umožnit jim získat co nejvyšší míru
samostatnosti a nacvičit si dovednosti spojené s životem v přirozených podmínkách. Služba se
snaží vytvořit uživateli zázemí a pocit jistoty v prostředí, které se co nejvíce blíží přirozeným
podmínkám, podpořit uživatele v získání soběstačnosti, tzn. v osvojení si dovedností, které mu
umožní žít samostatně a dle vlastních představ, zajistit uživateli prostor k samostatnému
rozhodování, k získání větší důvěry v sebe i okolí a zodpovědnosti sama za sebe, zvyšovat pro
uživatele pravděpodobnost nalezení následného bydlení, které bude dlouhodobé a samostatné,
a minimalizovat nutnost hospitalizací uživatele. Kapacita služby je 18 osob (stav k roku 2018).
Bydlení má charakter skupinového bydlení (max. 4 – 6 osob), klienti žijí v jednolůžkových
případně dvoulůžkových pokojích. Pracovníci nejsou v chráněných bytech trvale přítomni.
Služba je poskytována za úhradu dle aktuálního ceníku (viz webové stránky).
ID:

chráněné bydlení

3036831

LONGEVITA SENIO s.r.o.

Chráněné bydlení Longevita
Na Jíkalce 2859/7, 301 00 Plzeň
Adresa sociální služby
Plzeňská 95/61, 322 00 Plzeň
Webová stránka
www.longevita.cz
Tel. kontakt
728 995 490
E- mail
longevita@longevita.cz
Posláním sociální služby je zejména zajištění klidného a bezpečného prostředí, poskytnutí
potřebné pomoci osobám, které se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pomoc jiné osoby. Služba podporuje
uživatele, aby mohli v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či
zdravotním postižením zachovávat a rozvíjet jejich důstojný život a vytvářet podmínky pro
sociální začleňování s využitím přirozených lidských zdrojů lidské společnosti.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

chráněné bydlení

2658764

Městská charita Plzeň

Domov sv. Zity
Adresa sociální služby
Sladkovského 428/16, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.mchp.cz
Tel. kontakt
377 459 157
E- mail
chranene.bydleni@mchp.charita.cz
Posláním služby je zajištění ubytování a péče osobám se sníženou soběstačností. Na základě
individuálního nebo skupinového bydlení zajistit důstojný, kvalitní a plnohodnotný život seniorům a zdravotně postiženým občanům, při zachování běžných společenských aktivit a samostatnosti. Umožnit uživatelům prožívat život svým navyklým stylem, s individuálními zvyklostmi
při zachování lidských práv a svobod.
Cílovou skupinou jsou:
 osoby se zdravotním postižením
 senioři, kteří mají sníženou soběstačnost vzhledem ke svému onemocnění nebo věku
Služba uživatelům nabízí ubytování na principu bydlení v domácnosti – garsoniéry, byty 1+1
a 2+1. Základní činnosti služby jsou pomoc při zajištění chodu domácnosti, hygienická péče,
vzdělávací, aktivizační a výchovné činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování
práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím od pondělí do neděle, zajištění stravy, dostupnost navazujících sociálních služeb,
bezbariérový přístup, společné aktivity v zařízení, kulturní akce, individuální přístup.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Tísňová péče
Tísňová péče je péče na dálku. Váš blízký zůstává doma, i když jeho zdravotní stav se zhoršil a Vy
máte obavy z nečekaných komplikací. Není nutné volit pobytovou službu. Pomocí dálkové
komunikace, nejčastěji díky mobilnímu telefonu, je možné dosáhnout pomoci včas. Kvalifikovaný
asistent své klienty zná a odborně pomůže. Nebo přivolá další pomoc.

Komu je tato služba určena?
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická
komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě
náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

Co služba nabízí?
 poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci
 poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace,
 v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické
záchranné služby, policie nebo hasičů,
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady za poskytování tísňové péče se rovná skutečným nákladům na provoz
technických komunikačních prostředků.
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tísňová péče

9831461

Městská charita Plzeň

Tísňová péče
Adresa sociální služby
Sladkovského 428/16, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.mchp.cz
Tel. kontakt
377 459 157
E- mail
tisnova.pece@mchp.charita.cz
Posláním tísňové péče je poskytnutí pomoci prostřednictvím distanční telefonické komunikace
klientovi v jeho domácím prostředí. Klient se 24 hodin denně stisknutím tlačítka dovolá
kvalifikovanému pracovníkovi, který je obeznámen s jeho situací. Distanční znamená: vzdálený,
pracovník služby je přítomen na krizové lince mimo Vaše bydliště a řeší s Vámi vzniklou situaci
telefonicky za svého pracoviště. Situace, ve kterých nejčastěji služba pomáhá: ohrožení zdraví
pádem nebo nevolností. Cílová skupina služby jsou senioři a osoby se zdravotním postižením
od 18 let. Služba působí na území města Plzně.
Cena služby je 500 Kč měsíčně + zavedení služby 300 Kč.
Zásady TP
 dodržování základních lidských práv a svobod, etického kodexu Charity ČR
 respektování soukromí klientů, jejich intimity a důstojnosti
 odbornost pracovníků
 klient zná pracovníky služby a oni znají jeho
 sociální pracovník, každý měsíc zatelefonuje každému klientovi a podle přání ho i navštíví
 poskytování základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální
situace nebo jejího předcházení
Cíle TP
 setrvání v domácím prostředí co nejdéle
 získání a udržování pocitu bezpečí klienta u něj doma
 získání a udržování pocitu jistoty rychlé pomoci v případě nepříznivé situace
 získání okamžitého navázání hovoru s pracovníkem, pro hledání řešení náhlé situace klienta
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ID:

tísňová péče

3837584

Sociální služby Města Sušice,
příspěvková organizace

Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace
Adresa sociální služby
Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice
Webová stránka
www.socialni-susice.cz
Tel. kontakt
376 526 639
E- mail
pecovatelskasluzba@socialni-susice.cz
Tísňová péče dodává seniorům a osobám se zdravotním postižením pocit bezpečí a jistoty v případě krizové situace jako je nevolnost, slabost, pád, strach ze samoty, aj. Klient si pomoc přivolá
stiskem tlačítka, které u sebe nosí a v případě nouze se spojí s odborným personálem, který
zajišťuje pomoc 24 hodin denně. Služba je poskytována v Sušici a v obcích ve vzdálenosti
do 15 kilometrů.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Průvodcovské a předčitatelské služby
Mnoho osob z důvodu nemoci nebo hendikepu komunikuje jinak než většina lidí v okolí. Pokud
Vám anebo Vašim blízkým neschopnost komunikovat tak, jak lékaři, úředníci nebo prodavači
umějí, komplikuje život, může Vám pomoci právě průvodcovská služba. Najděte si vhodného
průvodce a nemusíte se příště spolehnout na náhodu.
Máte problém přečíst malá písmenka ve smlouvě a čeká Vás jednání s dodavatelem plynu? Přišel
Vám doporučený dopis a Vy na něj nevidíte? Potřebujete vyplnit žádost o příspěvek na péči, ale
nedokážete se trefit do těch malých kolonek? Předčitatelská služba Vám může pomoci.

Komu je tato služba určena?
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám,
jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo
komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti.

Co služba nabízí?
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové
aktivity a doprovázení zpět,
 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové
a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby
a doprovázení zpět,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám s poruchami komunikace.

Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů
Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí.
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průvodcovské a předčitatelské
služby

1461941

Plzeňská unie neslyšících, z.ú.

Plzeňská unie neslyšících, z. ú.
Adresa sociální služby
Divadelní 310/1a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.pun.cz
Tel. kontakt
777 875 460 - centrála, 777 649 899 – sociální služba
E- mail
posta@pun.cz
Datová schránka
ysaric9
Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým postižením (tj. osobám nedoslýchavým, neslyšícím, ohluchlým a nositelům
kochleárního implantátu); osobám s kombinovaným postižením, z nichž jedno je sluchové postižení; osobám se sluchovým postižením ohroženým sociálním vyloučením nebo žijícím v sociálně
vyloučených komunitách; rodinám s dítětem / dětmi, jež se potýkají se sluchovým postižením;
seniorům.
Věková kategorie: bez omezení věku
Stručná charakteristika poskytované služby:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Finanční náročnost: za úhradu – dle aktuálního ceníku viz www.pun.cz
Forma poskytování služby: ambulantní i terénní
ID:

průvodcovské a předčitatelské
služby

8062819

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Adresa sociální služby
Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.tc-plzen.cz
Tel. kontakt
377 420 481
E- mail
info@tc-plzen.cz
Služba je určena osobám se zrakovým postižením.
Charakteristika poskytované služby:
V rámci průvodcovské služby se jedná o zajištění bezpečného doprovodu klienta na úřady, k lékaři,
na nákupy a další místa a instituce, a to se zárukou maximální diskrétnosti. V rámci předčitatelské
služby se jedná o předčítání textů dle zakázky klienta. Je nutné se vždy předem objednat.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Podpora samostatného bydlení
V životě každého člověka by měl nastat čas opuštění hnízda a postavení se na vlastní nohy.
Lidem, kteří žijí např. u rodičů a jejich schopnosti jsou ze zdravotních důvodů nižší, může právě
podpora samostatného bydlení pomoci získat potřebné dovednosti v péči o domácnost. Ale
i naopak. Podpora samostatného bydlení Vám může pomoci setrvat v místě, kde žijete, po ztrátě
podporující a pečující osoby. Není nutné se stěhovat do instituce.

Komu je tato služba určena?
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Co služba nabízí?

 pomoc při zajištění chodu domácnosti
 pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti,
 pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
 pomoc se zajištěním stravy,
 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezonního úklidu, úklidu po malování,
 podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 podpora při zvládání výchovy dětí v rodině,
 pracovně výchovná činnost s dětmi,
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 podpora v oblasti partnerských vztahů,
 podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity
a doprovázení zpět,
 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové
aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského
prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů
Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí.
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ID:

podpora samostatného
bydlení

7471193

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Fora pro osoby s postižením
Adresa sociální služby
Perlová 60/14, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.diakoniezapad.cz
Tel. kontakt
603 556 606
E- mail
fora@diakoniezapad.cz
Služba pomáhá lidem s postižením samostatně bydlet. Služba pomáhá s přípravou na samostatné bydlení a dlouhodobě podporuje v samostatném životě především formou praktických
nácviků běžných životních situací (jako je pomoc v péči o domácnost, doprovod při vyřizování
osobních záležitostí na úřadech, doprovod k lékaři, pomoc s hospodařením s penězi atd.). Služba
je určena klientům z města Plzně a z okresů Plzeň jih, Plzeň sever a Rokycany.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Centra denních služeb
Centra denních služeb pečují ambulantní formou o osoby, které potřebují v průběhu dne dohled
či podporu, pomáhají lidem zůstat primárně v domácím prostředí a pečujícím osobám skloubit
pracovní povinnosti s péčí o své blízké.

Komu je tato služba určena?
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.

Co služba nabízí?
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při úkonech osobní hygieny,
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 pomoc při použití WC,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského
prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů,
kromě zajištění stravy
Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí.
 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
 75 Kč za oběd,
 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
 včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
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centra denních služeb

9615955

Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace

Centrum denních služeb
Adresa sociální služby
Podhůrecká 815, 339 01 Klatovy
Webová stránka
www.musskt.cz
Tel. kontakt
373 711 802, 373 711 815
E- mail
musskt@musskt.cz
Posláním Centra denních služeb v Klatovech je podporovat seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby s chronickým onemocněním po část pracovního dne v aktivním způsobu
života ve společnosti jejich vrstevníků. Služba je určena seniorům a zdravotně postiženým osobám, kteří jsou alespoň částečně mobilní a kterým jinak potřebnou pomoc v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu poskytují jejich rodinní příslušníci nebo jiné osoby.
Služba je poskytována za úhradu.
Služba je určena občanům města Klatovy a spádových obcí.
Podrobnější informace včetně výše úhrad za službu jsou uvedeny na webových stránkách
organizace.
ID:

centra denních služeb

3110702

Sdružení občanů Exodus, z.s.

SO EXODUS
Adresa sociální služby
U Zvonu 51, 330 11 Třemošná
Webová stránka
www.exodus.cz
Tel. kontakt
377 856 539
E- mail
info@exodus.cz
Služba je určena lidem se zdravotním postižením od 26 let až do seniorského věku.
Charakteristika poskytované služby:
V rámci centra denních služeb je nabízena celou řadu aktivit – kroužek keramiky, kroužek
studené kuchyně, kroužek deskových her, pohybové aktivity, různé výtvarné činnosti a výlety.
Cílem služby je podporování a upevňování získaných dovedností a znalostí, zlepšení samostatnosti a sebeobsluhy, učení se novým informacím a podpora osobního rozvoje.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
Tento typ služeb se poskytuje v nemocnicích nebo třeba léčebnách dlouhodobě nemocných.
Principem těchto služeb je dočasnost – slouží pouze k poskytnutí nezbytné péče a podpory v době
mezi ukončením intenzívní zdravotní a ošetřovatelské péče a zahájením péče a podpory
v prostředí mimo nemocnici, pomocí blízkých osob nebo jiné sociální služby. Rozsahem úkonů
odpovídají službě typu Domov pro seniory.

Komu je tato služba určena?
Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již
nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez
pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové
péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo
zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních
služeb v zařízeních sociálních služeb.

Co služba nabízí?
 poskytnutí ubytování
 ubytování,
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 poskytnutí stravy
 zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při úkonech osobní hygieny,
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 pomoc při použití WC,
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 aktivizační činnosti
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
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Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 210 Kč denně celkem za poskytnutí
 ubytování, včetně provozních nákladů
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
 75 Kč za oběd,
 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
 včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
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ID:

sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

6670043

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
Adresa sociální služby
Blatenská 314, 341 01 Horažďovice
Webová stránka
www.horazdovice.nemocnicepk.cz
Tel. kontakt
376 512 331
E- mail
info@horazdovice.nemocnicepk.cz
Poskytovány jsou zde služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči ve zdravotnickém
zařízení, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné
fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby,
než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno
poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb
v zařízeních sociálních služeb.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

2273941

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň
Adresa sociální služby
Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.fnplzen.cz
Tel. kontakt
377 401 111
E- mail
vedeni@fnplzen.cz
Poskytování kvalitní sociální pobytové služby a ošetřovatelské péče uživatelům služeb, kterými
jsou dospělé osoby (od 19 let věku) s chronickým onemocněním, jiným zdravotním či kombinovaným postižením, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci a péče jiné fyzické osoby. Nemohou být proto
propuštěny z FN Plzeň do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou, jinou fyzickou
osobou nebo zajištěno poskytování terénních, ambulantních (např. pečovatelská služba) či pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Rozsah pomoci a podpory poskytnuté
prostřednictvím 47 sociálních pobytových lůžek zachovává lidskou důstojnost, vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, dle § 52 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

4778701

Stodská nemocnice, a.s.

Stodská nemocnice, a.s.
Adresa sociální služby
Hradecká 600, 333 01 Stod
Webová stránka
www.nemocnice-stod.cz
Tel. kontakt
377 193 511
E- mail
info@nemocnice-stod.cz
Stodská nemocnice a.s. jako zdravotnické zařízení ústavní péče je oprávněna a nabízí poskytování pobytové sociální služby dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílovou
skupinou uživatelů služby jsou osoby, které již nevyžadují ústavní péči, ale vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto
propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než je jim:
 zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou
 zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb
 poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.
Oddělení sociální péče je zaměřeno zejména na péči o seniory. Zájemci se přijímají z oddělení
následné péče Stodské nemocnice a i z ostatních lůžkových oddělení nemocnice. Indikaci k pobytu na oddělení doporučuje ošetřující lékař. Během pobytu je poskytována odborná péče pod
dohledem lékaře. Ošetřovatelský tým pracuje pod vedením zkušené všeobecné sestry. Péče je
poskytována 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. V případě zhoršení zdravotního stavu může ošetřující
lékař přeložit klienta na akutní lůžkové zdravotnické oddělení v rámci naší nemocnice.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

9284407

NEMOS SOKOLOV s.r.o.

Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice
Adresa sociální služby
Chmelenská 117, 342 01 Sušice
Webová stránka
www.nemocnice-susice.cz
Tel. kontakt
376 530 100
E- mail
sekretariat@nemocnice-susice.cz
Poskytovány jsou zde služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči ve zdravotnickém
zařízení, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné
fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby,
než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno
poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb
v zařízeních sociálních služeb.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

4127820

PRIVAMED a.s.

Městská nemocnice v Plzni PRIVAMED a.s.
Adresa sociální služby
Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň
Webová stránka
www.privamed.cz
Tel. kontakt
377 182 111
E- mail
info@privamed.cz
Poskytovány jsou zde služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči ve zdravotnickém
zařízení, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné
fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby,
než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno
poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb
v zařízeních sociálních služeb.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

2040178

Domažlická nemocnice, a.s.

Domažlická nemocnice, a.s.
Adresa sociální služby
Kozinova 292, 344 22 Domažlice
Webová stránka
www.domazlice.nemocnicepk.cz
Tel. kontakt
379 710 112
E- mail
info@domazlice.nemocnicepk.cz
Zdravotnické zařízení Domažlická nemocnice a.s. je oprávněné nabízet poskytování pobytové
sociální služby dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které již
nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít
bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení
ústavní péče do doby, než je jim:
 zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou;
 zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb;
 poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.
Primárně jsou klienti přijímáni z oddělení následné a dlouhodobé péče Domažlické nemocnice,
ale lze požádat o tuto službu i z ostatních lůžkových oddělení nemocnice. Indikaci k pobytu na
oddělení doporučuje ošetřující lékař. Během pobytu je poskytována 24 hodinová odborná péče
nelékařským, erudovaným personálem s lékařským dohledem.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

1477391

Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.
Adresa sociální služby
Kyjovská 607, 348 15 Planá u Mariánských Lázní
Webová stránka
www.nnp.cz
Tel. kontakt
374 751 911
E- mail
info@nnp.cz
Poskytovány jsou zde služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči ve zdravotnickém
zařízení, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné
fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby,
než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno
poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb
v zařízeních sociálních služeb.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

2575636

Klatovská nemocnice, a.s.

Klatovská nemocnice, a.s.
Adresa sociální služby
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
Webová stránka
www.nemkt.cz
Tel. kontakt
376 335 111
E- mail
info@nemkt.cz
Posláním služby na sociálních lůžkách ve zdravotnickém zařízení je poskytování celodenní péče
klientům, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, chronického onemocnění či zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou ošetřovatelskou péči jiné
fyzické osoby. Osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, jež nejsou schopni řešit
vlastními silami ani za pomoci rodiny a nevyžadují celodenní lékařskou péči. Služba je poskytována formou 24hodinové péče.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

8996059

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov

Léčebna TRN Janov
Adresa sociální služby
U léčebny 500, 338 43 Mirošov
Webová stránka
www.janov.cz
Tel. kontakt
371 783 010
E- mail
kos@janov.cz
Poskytovány jsou zde služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči ve zdravotnickém
zařízení, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné
fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby,
než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno
poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb
v zařízeních sociálních služeb.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
ID:

sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

4683719

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Adresa sociální služby
Ústavní 2, 334 41 Dobřany
Webová stránka
www.pldobrany.cz
Tel. kontakt
377 813 400
E- mail
pldobrany@pld.cz
Poskytovány jsou zde služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči ve zdravotnickém
zařízení, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné
fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby,
než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno
poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb
v zařízeních sociálních služeb.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

1668452

Rokycanská nemocnice, a.s.

Rokycanská nemocnice, a.s.
Adresa sociální služby
Voldušská 750, 337 01 Rokycany
Webová stránka
www.nemocnice-ro.cz
Tel. kontakt
371 762 111
E- mail
nemocnice@nemocnice-ro.cz
Poskytovány jsou zde služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči ve zdravotnickém
zařízení, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné
fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby,
než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno
poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb
v zařízeních sociálních služeb.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Služby sociální prevence
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se
společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou
činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání
jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích
společenských jevů. Způsoby předcházení vzniku těchto situací nebo jejich řešení se vyznačují
velkou pestrostí a okruhy osob, kterým jsou služby prevence určeny, jsou velmi různorodé.
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Raná péče
Služba je poskytována rodinám s dítětem se zdravotním postižením nebo znevýhodněním (např.
v důsledku velmi nízké porodní hmotnosti) v raném věku (od 0 do 7 let). Hlavním cílem služby je
poskytnout celé rodině podporu při zvládnutí náročné životní situace. Odborníci pomáhají nejen
prakticky, ale i radou a podporou, kupříkladu s orientací v legislativě. Samozřejmostí je i psychická podpora všech zúčastněných. Služba má nejčastěji terénní formu, takže přijde do místa
bydliště uživatele. V určitých případech může mít i formu ambulantní, kdy uživatel dochází
na určité aktivity mimo své bydliště.

Komu je tato služba určena?
Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti
a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu
vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Co služba nabízí?
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte
s postižením nebo znevýhodněním,
 specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,
 podpora a posilování rodičovských kompetencí,
 upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny,
 vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury,
 nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte,
 instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného
využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 sociálně terapeutické činnosti
 psychosociální podpora formou naslouchání,
 podpora výměny zkušeností,
 pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů,
 doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě
jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte.

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována zdarma.
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ID:

raná péče

6095107

Diakonie ČCE - středisko Praha

Raná péče - detašované pracoviště Plzeňský kraj
Adresa sociální služby
Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice
Webová stránka
www.rana-pece.cz
Tel. kontakt
235 518 392
E- mail
info@rana-pece.cz
Raná péče Diakonie nabízí poradenství rodinám pečujícím o dítě (0 – 7 let) s ne/definovanou
diagnózou, která se projevuje závažným opožďováním ve vývoji, mentálním, pohybovým nebo
kombinovaným postižením (např. genetickým nebo neurologickým), poruchou autistického
spektra.
Služba pomáhá rodině zorientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. Cílem služby
je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou míru jejich
naplnění, která jí umožní žít život podle svých představ.
Služba je rodinám poskytována zdarma.
ID:

raná péče

9227521

MCT CZ z.s.

MCT CZ středisko rané péče
Adresa sociální služby
Nový Spálenec 25, Česká Kubice, 344 01 Domažlice
Webová stránka
www.sweb.cz/mct.cz
Tel. kontakt
737 111 649
E- mail
mct.cz@seznam.cz
Posláním střediska v Plzeňském kraji je poskytovat terénní sociální službu ranou péči rodinám
s dětmi se zdravotním postižením od narození do šesti let s ohledem na individuální potřeby
každého klienta. Služba je poskytována v přirozeném prostředí rodiny a svou činností zabraňuje
případnému prohlubování její nepříznivé situace.
Služba je rodinám poskytována zdarma.

139

ID:

raná péče

4664866

MOTÝL, z.ú.

MOTÝL
Adresa sociální služby
Žlutická 1694/2, 323 00 Plzeň
Webová stránka
www.motyl-plzen.cz
Tel. kontakt
724 822 985
E- mail
ranapece.motyl@centrum.cz
Posláním rané péče je všestranná podpora rodin s dětmi s mentálním, tělesným nebo
kombinovaným postižením a dětmi s poruchou autistického spektra, a to od narození do 7 let
věku dítěte. Do rané péče se mohou rodiny přihlásit i v době, kdy ještě není zcela jasná diagnóza.
Každá rodina získá svou poradkyni rané péče, se kterou se v pravidelných intervalech schází
a řeší vše, co je potřeba. Nejčastěji poradkyně v rodinách pomáhají s porozuměním diagnóze,
hledáním způsobů podpory dítěte (komunikace, sebeobslužné dovednosti, rozvoj psychomotoriky, apod.), s finanční stránkou (příspěvky na péči, nadační příspěvky, atd.), hledáním
vhodného školského zařízení a mnohé další. Rodiny mohou navštěvovat buď ambulantní
místnost rané péče, kde je k zapůjčení velké množství pomůcek a literatury, nebo může
poradkyně dojíždět na konzultace k rodinám domů, formu si volí sám klient.
Služba je klientům poskytována zdarma.
ID:

raná péče

1997532

Raná péče Kuk, z.ú.

Raná péče Kuk, z.ú.
Adresa sociální služby
Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.ranapecekuk.eu
Tel. kontakt
377 420 035
E- mail
plzen@ranapece.eu
Služba poskytuje podporu, pomoc a odborné informace rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se
zrakovým či jiným postižením v raném věku. Služba umožňuje rodičům nebo zákonným
zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo
plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání. Služba je určena rodinám s dětmi se
zrakovým nebo kombinovaným postižením od narození do sedmi let formou pravidelných
terénních konzultací v domácím prostředí v rámci celého Plzeňského kraje.
Služba je rodinám poskytována zdarma.
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ID:

raná péče

5002625

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

Raná péče Čechy
Adresa sociální služby
Hábova 1571/22, Praha 13-Stodůlky, 155 00 Praha 5
Webová stránka
www.detskysluch.cz
Tel. kontakt
251 510 744, 235 517 313
E-mail
ranapececechy@detskysluch.cz
Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi se sluchovým postižením raného věku od 0 do 7 let.
Služby mohou být rodinám poskytovány od narození dítěte nebo odhalení jeho sluchového
postižení (či vyslovení podezření) do nástupu dítěte do školského zařízení nebo jiné návazné
služby, maximálně do sedmi let věku dítěte. Cílem služby je, aby se rodina zorientovala
v situaci spojené s péčí o dítě s postižením a jeho výchovou, aby uměla s dítětem komunikovat
tak, aby byl podporován celkový vývoj dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a potřeby
a aby rodina uměla využívat své vlastní zdroje, znala další možnosti podpory a dle svého zájmu se
zapojovala do běžně dostupných aktivit pro dítě a rodinu.
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Telefonická krizová pomoc
Telefonická krizová pomoc je ryze terénní služba a poskytuje psychickou podporu a většinou
první radu při řešení celé škály obtížných životních situací. Pro mnoho osob bývá telefon první
volbou, jak si říci o pomoc. Proto je velice důležité, aby telefonická forma krizové pomoci
pokrývala velký okruh osob, pro něž je určena. Nejčastěji slouží lidem, kteří mají pocit, že situace,
ve které se právě nacházejí, je pro ně velice obtížně řešitelná. I pouhé naslouchání je umění
a výrazně pomáhá.

Komu je tato služba určena?
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám,
které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou
přechodně nemohou řešit vlastními silami.

Co služba nabízí?
 telefonickou krizovou pomoc
 krizová práce s osobou spočívající v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém
kontaktu osoby s pracovištěm telefonické krizové intervence,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována zdarma.
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ID:

telefonická krizová pomoc

9908913

Ledovec, z.s.

Linka důvěry Ledovec
Karoliny Světlé 463/13, 323 00 Plzeň
Adresa sociální služby
Zábělská 5/43, 312 00 Plzeň
Webová stránka
www.ledovec.cz
Tel. kontakt
373 034 455, 739 055 555
E- mail
ld@ledovec.cz
Služba aktivně usiluje o stabilizaci psychického stavu uživatelů, přináší psychickou podporu,
naslouchá a motivuje k překonání jejich krize či obtížné životní situace, společně hledá
východiska ze situace, kterou neumí řešit vlastními silami. Telefonická krizová pomoc je poskytována osobám v krizi. Služba je dostupná každý den od 8.00 do 24.00 hodin. Základní sociální
poradenství je poskytováno také formou e-mailu.
Služba je poskytována zdarma.
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Tlumočnické služby
Mnoho osob z důvodu nemoci nebo hendikepu komunikuje jinak než většina lidí v okolí. Pokud
Vám anebo Vašim blízkým neschopnost komunikovat komplikuje život, může Vám pomoci právě
tlumočnická služba. Najděte si vhodného tlumočníka a nemusíte se příště spolehnout na náhodu.

Komu je tato služba určena?
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami
komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci
s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

Co služba nabízí?
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,
 tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku v ruce,
nebo obdobných metod pro osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým
postižením,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována zdarma.
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ID:

tlumočnické služby

3831371

Plzeňská unie neslyšících, z.ú.

Plzeňská unie neslyšících, z. ú.
Adresa sociální služby
Divadelní 310/1a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.pun.cz
Tel. kontakt
777 875 460 - centrála, 777 649 899 – sociální služba
E- mail
posta@pun.cz
Datová schránka
ysaric9
Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým postižením (tj. osobám nedoslýchavým, neslyšícím, ohluchlým a nositelům kochleárního implantátu); osobám s kombinovaným postižením, z nichž jedno je sluchové
postižení; osobám se sluchovým postižením ohroženým sociálním vyloučením nebo žijícím
v sociálně vyloučených komunitách; rodinám s dítětem / dětmi, jež se potýkají se sluchovým
postižením; seniorům.
Věková kategorie: bez omezení věku
Stručná charakteristika poskytované služby:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Typy tlumočení:
 tlumočení českého znakového jazyka
 tlumočení znakované češtiny
 artikulační tlumočení – vizualizace mluvené češtiny
Finanční náročnost: služba je poskytována zdarma
Forma poskytování služby: ambulantní i terénní
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ID:

tlumočnické služby

2096353

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Spolek neslyšících Plzeň, p.s.

SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň
Tylova 405/14, 301 00 Plzeň
www.snplzen.cz
602 616 785
Tel. kontakt
776 038 463
voriskova@snplzen.cz
E- mail
mhanzlicek@snplzen.cz
Služba je určena sluchově postiženým osobám a jejích cílem je odstranit komunikační bariéru
mezi slyšící a sluchově postiženými a to formou tlumočení do/ze znakového jazyka či artikulačním tlumočením. Služba dále zprostředkovává kontakt se společenským prostředím
(tlumočení různých veřejných i soukromých akcí do/ze znakového jazyka), pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tlumočení probíhá jak
ambulantně, tak terénně – dle individuální domluvy.
Služba je poskytována zdarma.
Adresa sociální služby
Webová stránka

ID:

tlumočnické služby

8477576

Tichý svět, o.p.s.

Tichý svět, o.p.s.
Adresa sociální služby
sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.tichalinka.cz
Tel. kontakt
607 048 579
E- mail
info@tichalinka.cz
Služba je poskytována ambulantní a terénní formou s celorepublikovou působností.
Služba je určena osobám se sluchovým či kombinovaným postižením, ovládajícím český nebo
český znakový jazyk, bez věkového omezení.
Tlumočnické služby jsou poskytovány zejména online formou a umožňují neslyšícím,
nedoslýchavým a ohluchlým osobám komunikovat se slyšícími lidmi bez bariér a s plným
porozuměním. Podle individuální potřeby mají klienti na výběr mezi komunikací v českém
znakovém jazyce prostřednictvím tlumočení a v českém jazyce pomocí přepisu. Cílem těchto
služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících,
podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování
práv a oprávněných zájmů. Online tlumočení je k dispozici denně nonstop (22.00 – 07.00 pouze
pohotovost).
Služba je poskytována zdarma.

146

ID:

tlumočnické služby

7400852

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Poradenské centrum Domažlice, p.s.

Tlumočnická služba Plzeňský kraj
Adresa sociální služby
Jindřichova 214, 344 01 Domažlice
Webová stránka
www.snndo.cz
Tel. kontakt
774 510 902
E- mail
moudra@snncr.cz
Ambulantní tlumočnická služba umožňuje snižovat komunikační bariéru a informační deficit
osob se sluchovým postižením komunikujících českým znakovým jazykem. V rámci ambulantní
tlumočnické služby klientům poskytuje tyto služby: překlad písemnosti, pomoc při sepsání
odpovědi na doručenou písemnost, sepsání žádosti, vyplnění formuláře apod., tlumočení telefonního hovoru aj. Na ambulantní tlumočnickou službu se klient nemusí dopředu objednávat.
V uvedenou dobu je v kanceláři přítomna také sociální pracovnice.
Služba je poskytována zdarma.
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Azylové domy
Někdy může nastat situace, ve které je ohroženo vaše bydlení. Nebo jste vy a vaše rodina
ohroženi ve vašem bydlišti. Hrozba může mít podobu třeba naprosto nevyhovujícího bytu nebo
násilnické osoby. Po dobu, než se vše vyřeší a uklidní, vám může pomoci služba azylový dům.
Služba může být za určitých podmínek poskytována anonymně.

Komu je tato služba určena?
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení.

Co služba nabízí?
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 poskytnutí ubytování
 ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
 umožnění celkové hygieny těla,
 vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny
ložního prádla,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 130 Kč denně celkem; jde-li o rodinu s nezletilými dětmi 100 Kč denně za dospělou osobu
a 70 Kč denně za dítě, za poskytnutí
 ubytování, včetně provozních nákladů
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel
 75 Kč pouze za poskytnutý oběd
 včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
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ID:

azylové domy

3609556

Diecézní charita Plzeň

Azylový dům Domažlice
Adresa sociální služby
Kozinova 177, 344 01 Domažlice
Webová stránka
www.dchp.cz
Tel. kontakt
731 433 055
E- mail
ad.domazlice@dchp.charita.cz
Služba poskytuje ubytování jednotlivcům i dospělým s dětmi ve dvou, či vícelůžkových pokojích
na přechodnou dobu, zpravidla nejdéle jednoho roku, během které motivuje její uživatele
k aktivnímu řešení jejich nepříznivé sociální situace. Pomáhá uživatelům začlenit se do společnosti a minimalizovat jejich závislost na systému státní sociální pomoci.
Dále služba poskytuje:
 pomoc při zajištění stravy – poskytnutím podmínek pro samostatnou přípravu stravy
 umožnění celkové hygieny těla
 vytvoření podmínek pro zajišťování úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního
prádla
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování našich uživatelů, včetně uplatňování
jejich zákonných nároků a pohledávek
 zprostředkování získání ošacení
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

azylové domy

9745722

Diecézní charita Plzeň

Domov pro matky s dětmi v tísni - Domažlice
Adresa sociální služby
Havlovice 5, 344 01 Domažlice
Webová stránka
www.dchp.cz
Tel. kontakt
379 776 388, 731 433 006
E- mail
dmd.havlovice@dchp.charita.cz
Služba poskytuje pomoc matkám s dětmi do 26 let (pokud se připravují na budoucí povolání),
těhotným ženám, nezletilým matkám, nezletilým těhotným ženám, které z jakéhokoli důvodu
ztratily bydlení.
Služba poskytuje:
 ubytování zpravidla nepřevyšující 1 rok
 má vytvořeny podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního
prádla
 má vytvořeny podmínky pro přípravu stravy, zajišťuje pomoc při přípravě stravy
 pomoc při obstarávání osobních záležitostí (vyřizování osobních dokladů, jednání s úřady,
vyřízení sociálních dávek apod.)
 zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště a instituce (psycholog, lékaři, rodinná
poradna, MŠ, ZŠ apod.)
 dle možností nabízí čerpání materiální a potravinové pomoci
 psychickou a duchovní podporu
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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ID:

azylové domy

9463433

MáTa pro rodinu, z.s.

Azylový dům MáTa
Adresa sociální služby
Lochotínská 179/37, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.mataprorodinu.cz
Tel. kontakt
724 667 639
E- mail
info@mataprorodinu.cz
Služba je určena:
 rodiči nebo osobě starší 18 let, které jsou děti svěřeny do péče a jejím dětem
 těhotným ženám starším 18 let
 rodinám s dětmi (s ohledem na zachování důstojného bydlení a soukromí všech klientů pouze
v případě volného bytu s vlastním sociálním příslušenstvím)
Charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je poskytovat pomoc spojenou s přechodným ubytováním dospělým osobám
a jejich dětem v nepříznivé sociální situaci:
 poskytnutí podpory při prosazování práv a zájmů klientů a dětí
 pomoc při řešení jejich problémů
 pomoc při zajištění stravy
 vytváření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
 poskytnutí ubytování
 umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení
osobního prádla a podporování rozvoje a získávání nových schopností a dovedností klientů
i dětí vedoucí k posílení jejich soběstačnosti a samostatnosti
 vytváření podmínek pro podporu vzájemných vztahů klienta a dítěte
 obnovení a upevnění kontaktu s vlastní rodinou
 získání vlastního vhodného bydlení mimo síť azylových domů
Cílem služby je zajistit bezpečí a zázemí na dobu nezbytně nutnou, zpravidla nepřesahující 1 rok,
během které má klient sociální služby možnost řešit svoji nepříznivou sociální situaci a uspořádat
si své životní podmínky.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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azylové domy

1516852

Městská charita Plzeň

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Čermákova 2368/29, 301 00 Plzeň
Adresa sociální služby
Do Štěnovic 75/2, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.mchp.cz
Tel. kontakt
377 423 159
E- mail
dmd@mchp.charita.cz
Cílem služby je poskytnutí bezpečného zázemí, překlenutí nepříznivé sociální situace spojenou se
ztrátou bydlení a získání vhodného bydlení. Posláním služby je pomoc matkám s nezaopatřenými
dětmi do 26 let a těhotným ohroženým ztrátou bydlení, domácím násilím, krizí v manželství,
generačními problémy v rodině, nevhodným výchovným prostředím pro děti, nezvládáním
základní péče o dítě a hrozícím odloučením matky a dítěte.
Služba je určena matkám s dětmi a těhotným ženám s nezaopatřenými dětmi do 26 let, které se
ocitly v nepříznivé sociální situaci, např. domácí násilí, krize v manželství, generační problém
v rodině, nevhodné výchovné prostředí pro děti, nezvládání základní péče o dítě, hrozící odloučení matky a dítěte nebo ztráta vlastního bydlení.
Charakteristika poskytované služby:
 pomoc při zajištění stravy – vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
 poskytnutí ubytování – po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
 umožnění celkové hygieny těla
 vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení prádla, výměny ložního prádla
 pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů – poradenství
 pomoc při vyřizování běžných a osobních záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování, včetně uplatňování zákonných nároků
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Městská charita Plzeň

Domov sv. Františka
Adresa sociální služby
Wenzigova 183/5, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.mchp.cz
Tel. kontakt
377 220 477
E- mail
dsf@mchp.charita.cz
Posláním Azylového domu v Domově sv. Františka je poskytovat celodenní ubytování dospělým
jednotlivcům bez přístřeší. Během pobytu se klientovi pomáhají řešit osobní záležitosti související s jeho nepříznivou sociální situací.
Nepříznivá sociální situace, ve které se může osoba nacházet:
 kdy má absenci legálního bydlení z důvodu omezených schopností a možností si důstojné
bydlení zajistit a udržet – může se jednat například o nedostatek finančních prostředků nebo
sníženou schopnost s nimi nakládat, nedostatek podpůrných sociálních vazeb anebo zdravotní problémy
Okruh osob, kterým je služba určena:
 dospělé osoby bez přístřeší, které jsou občany ČR nebo dalších států EU
 osoby ve stavu, který nevyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 osoby, která netrpí duševní poruchou závažným způsobem narušující kolektivní soužití
Z technických důvodů a bariérovosti prostředí není možné službu poskytovat osobám, které
nemohou sami vyjít schody a které potřebují přímou obslužnou péči.
Stručná charakteristika poskytované služby:
 pomoc při zajištění stravy – vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
 poskytnutí ubytování, možnost celodenního ubytování na 2 lůžkovém pokoji
 umožnění celkové hygieny těla
 vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení prádla, výměny ložního prádla
 pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobní záležitostí
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování, včetně uplatňování zákonných nároků
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace

Sociální ubytovna Klatovy
Adresa sociální služby
Koldinova 277, 339 01 Klatovy
Webová stránka
www.musskt.cz
Tel. kontakt
376 311 580
E- mail
musskt@musskt.cz
Azylový dům s názvem Sociální ubytovna poskytuje pobytové služby sociální prevence. Cílem
služby je poskytnutí ubytování a potřebné podpory a pomoci ženám, mužům a rodinám s dětmi
k překonání jejich nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Cílem poskytované
sociální služby je motivovat klienty k aktivnímu řešení vlastní situace a minimalizovat jejich
závislost na systému sociální pomoci.
Služba je určena osobám ve věku do 64 let. Poskytované služby zpravidla nepřesahují jeden rok.
V rámci ubytování jsou vytvářeny uživatelům podmínky pro osobní hygienu, podmínky pro zajištění úklidu, praní, žehlení, podmínky pro samostatnou přípravu stravy, pomoc s přípravou stravy.
Uživatelům je poskytována pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání
osobních záležitostí.
Tato sociální služba je poskytována za úhradu.
Přijímáni jsou přednostně občané města Klatovy a spádových obcí.
Podrobnější informace včetně úhrad za služby jsou uvedeny na webových stránkách organizace.
ID:

azylové domy

7581207

NADĚJE

Středisko Naděje Plzeň
Adresa sociální služby
Železniční 314/36, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.NADEJE.CZ/PLZEN
Tel. kontakt
377 456 912
E- mail
plzen@nadeje.cz
Cílovou skupinou služby jsou ženy ve věku od 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení a kterým hrozí sociální vyloučení.
Charakteristika poskytované služby: pomoc a poradenská činnost při řešení nepříznivé sociální
situace žen, a to zejména v oblastech bydlení, zadluženosti, vzdělávání, hledání a udržení
zaměstnání, apod.
Při práci s klienty je využívána metoda individuálního přístupu ke každému klientovi s důrazem
na efektivní sociální práci zaměřenou na zlepšení sociální situace, jeho motivaci v hledání stálého
zaměstnání a trvalého bydlení. Individuální přístup spočívá ve snaze sociálního pracovníka
přiblížit se k jednotlivému klientovi, hledat jeho potřeby a v osobním kontaktu aplikovat pomoc.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Oblastní charita Klatovy

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Adresa sociální služby
Měchurova 317, 339 01 Klatovy
Webová stránka
www.charitakt.cz
Tel. kontakt
376 323 210
E- mail
dmd@klatovy.charita.cz
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni sídlí v Klatovech a je k dispozici maminkám 24 hodin
denně. Uživatelky tak mají pomoc či podporu pracovníka vždy, když ji potřebují. V azylovém
domě je uživatelkami nejvíce využívána pomoc v oblasti sociálně-právní, a to jak formou
poradenství, tak i praktickým způsobem. Uživatelka si může vyzkoušet (nacvičit), co a jak řekne
např. na úřadě, ve škole, na policii, u soudu, lékaři či exekutorovi, aby se cítila jistá a byla
připravená na budoucí, i nepříjemnou situaci. Další oblastí, které se služba věnuje, je vyřizování
sociálních dávek. Služba pomáhá uživatelkám s vyplňováním formulářů, orientací v sociálním
systému a formou poradenství jim vysvětluje, na co mají nárok v určité konkrétní situaci. Řada
maminek je také zadlužena. V tomto případě služba zprostředkuje pomoc organizace, která se
na tuto oblast specializuje. Silnou stránkou služby je pak nabídka pomoci s hospodařením s penězi, vytváření měsíčního rozpočtu tak, aby uživatelka s finančními prostředky vydržela celý měsíc.
Některé maminky přichází z ulice, takže je třeba jim zajistit nejen ubytování, ale i vhodné
oblečení, hygienické prostředky, potravinovou pomoc a dále pak upevnit jejich hygienické
návyky. Služba pomáhá s hledáním mateřských a základních škol, podporuje matky při výběru
budoucího povolání pro své potomky po základní škole. Motivuje k pravidelné školní docházce,
pomáhá a motivuje k přípravě dětí do školy, zprostředkovává spolupráci s nízkoprahovým
klubem pro děti a mládež Budík a Chapadlo, kde se mohou děti pravidelně připravovat do školy.
V případě potřeby zprostředkuje pomoc psychologa, psychiatra, speciálního pedagoga, logopeda
apod.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Oblastní charita Rokycany

Krizové zařízení pro ženy
Adresa sociální služby
Kozlerova 791, 337 01 Rokycany
Webová stránka
www.charitarokycany.cz
Tel. kontakt
776 760 331
E- mail
ochrokycany@seznam.cz
Azylový dům poskytuje bezpečné útočiště ženám, matkám s dětmi, těhotným ženám a nezletilým matkám v tíživé životní situaci. Snahou je zvýšit jejich aktivitu a zapojení při řešení vzniklé
situace a prostřednictvím ubytování a poradenství je podpořit při osamostatňování a začleňování
do společnosti.
Cíle služby:
hledání reálných možností při řešení problému; osvojení si principů hospodaření s finančními
prostředky; rozvoj vzájemných vztahů mezi matkou a dítětem; pomoc matce s dodržováním
denního režimu dítěte; vytváření pozitivních vztahů s rodinou a okolím; ujasnění si „žebříčku
hodnot“, co je nejdůležitější v dané situaci; podpora a posílení samostatnosti a soběstačnosti;
vytvoření pocitů bezpečí, jistoty, sebedůvěry a reálné posouzení svých schopností a dovedností;
zlepšení celkového psychického i fyzického stavu.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Domy na půl cesty
Pobyt v jakémkoliv ústavním zařízení v dětství nebo rané dospělosti většinou přivodí člověku
nedostatek schopností, zkušeností, znalostí či kompetencí k tomu, aby se mohl o sebe a svůj
budoucí život postarat bez komplikací. Dočasný pobyt v domě na půl cesty s podporou
kompetentních odborníků pomůže s obnovou ztracených schopností. Nebo pomůže získat ty,
které mladý člověk neměl šanci získat. Služba neřeší životní problémy za člověka, ale pomáhá mu
v tom, aby si příště uměl pomoci sám.

Komu je tato služba určena?
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení
zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby
z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí
svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Co služba nabízí?
 poskytnutí ubytování
 ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla
nepřevyšující 1 rok,
 vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny
ložního prádla,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných
pro integraci osob na trh práce,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 130 Kč denně celkem, včetně provozních nákladů.
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domy na půl cesty

8211064

Středisko křesťanské pomoci Plzeň

Dům na půl cesty BÓJKA
Adresa sociální služby
Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.skp-plzen.cz
Tel. kontakt
774 155 665
E- mail
dpc@skp-plzen.cz
Služba je určena:
 osobám v nepříznivé sociální situaci ve věku od 18 do 26 let, které nejsou schopné řešit tuto
situaci vlastními silami
 osobám přicházejícím ze zařízení pro péči o děti a mládež nebo z náhradní rodinné péče,
z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby, nefunkčních rodin nebo z ulice.
Služba není poskytována:
 osobám, které jsou uživateli nelegálních návykových a omamných látek nebo závislé na alkoholu,
 osobám s duševní poruchou, poruchou chování a osobám, které svým chováním mohou
ohrozit sebe i druhé,
 osobám se zdravotním znevýhodněním, které vyžadují bezbariérový přístup, nepřetržitou
asistenční péči, anebo které svým typem znevýhodnění nemají možnost běžně využívat naše
poskytované služby (tzn. mimo jiné podpora > dosažení samostatnosti, začleňování do pracovního procesu, získávání vlastního samostatného bydlení, volnočasové aktivity apod.)
Charakteristika poskytované služby:
 ubytování na 1 rok (výjimečně s možností prodloužení),
 sociálně-právní poradenství,
 zprostředkování kontaktu a doprovod na úřady,
 podpora k dosažení úplné samostatnosti v běžném sociálním prostředí a pomoc se zvládáním
běžných domácích prací,
 pomoc při získávání zaměstnání a vlastního bydlení na základě individuálního plánování,
emoční opora,
 možnost finančního plánování, řešení dluhů uživatele služby,
 zprostředkování volnočasových aktivit.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
Kapacita: 8 lůžek ve vybavených pokojích se společnou kuchyní a sociálním zařízením.
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Kontaktní centra
Experimentování s návykovými látkami nebo jejich problémové pravidelné užívání může mít
spoustu následků. Jak zdravotních nebo třeba společenských tak i rozvrácení vztahů v rodině.
Pomoc či motivaci při řešení těchto situací nabízí kontaktní centra. Zároveň služba nabízí
i bezpečí pro znovu získání kontroly nad vlastním životem.

Komu je tato služba určena?
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních
rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

Co služba nabízí?
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich
snižování prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,
 zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla.

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována zdarma.
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Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Kontaktní centrum CPPT, o.p.s.
Adresa sociální služby
Havířská 933/11, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.cppt.cz
Tel. kontakt
377 421 374
E- mail
kcentrum@cppt.cz
Služba je poskytována osobám od 15 let, které hledají podporu při řešení sociálních a zdravotních obtíží, do nichž se dostali oni sami či jejich blízcí (členové rodiny, přátelé atd.) v důsledku
experimentování či pravidelného užívání návykových látek. Poskytované služby snižují rizika
a důsledky zneužívání návykových látek, umožňují klientům najít bezpečný prostor pro řešení
aktuálních problémů a hledání přijatelných cest ke zmírnění rizik dosavadního životního stylu
a pro motivaci k životu bez návykových látek.
Služba je poskytována zdarma.
ID:

kontaktní centra
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Kotec o.p.s.

K-centrum Tachov
Adresa sociální služby
Rokycanova 131, 347 01 Tachov
Webová stránka
www.kotec.cz
Tel. kontakt
734 318 321
E- mail
kc_tachov@kotec.cz
Posláním kontaktního centra je snižování zdravotních a sociálních rizik plynoucí z užívání drog
a ochrana zdraví i široké veřejnosti. Služba je určena uživatelům nealkoholových drog nebo
uživatelům drog nealkoholového typu v kombinaci s alkoholem, uživatelům alkoholu, patologickým hráčům a jejich rodinným příslušníkům, partnerům, přátelům. Nabízí prostředky ke snižování zdravotních rizik z užívání drog, informace a orientaci v drogové problematice, testování
na infekční onemocnění, základní zdravotní ošetření; asistenci při vyřizování dokladů, dávek,
hledání bydlení; orientaci na trhu práce, zprostředkování návazných a odborných služeb a orientaci v nich; krizovou intervenci v případě náhlých náročných situací. Umožnění pobytu, hygieny
a přípravy jídla.
Služba je poskytována zdarma.
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kontaktní centra

9638015

POINT 14, z.ú.

Kontaktní centrum Point 14
Adresa sociální služby
Husova 1777/14, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.point14.cz
Tel. kontakt
377 235 526
E- mail
hola@point14.cz
Služba je určena pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách a osoby, které
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (ve věku od 15 let)
a jejich blízké.
Charakteristika poskytované služby:
Vytváří bezpečné prostředí pro komunikaci s osobami závislými nebo ohroženými závislostí.
Ve vzájemné spolupráci mapuje stávající situaci a nabízí podporu v hledání řešení. Snižuje rizika
možných negativních dopadů spojených s užíváním drog, čímž přispívá ke zlepšení celkové
situace jedince a k ochraně veřejného zdraví.
Cíle služby:
 minimalizace sociálních rizik souvisejících s užíváním drog
 stabilizace sociálních podmínek uživatele služby pro jeho následnou abstinenci
 změna rizikového chování uživatelů drog směrem k méně rizikovému
 minimalizace rizika somatického poškození, popř. jeho odstranění či redukce
 podpora vlastní aktivity a motivace uživatele služby k řešení jeho sociální situace
Výdejní automat injekčního materiálu je v provozu nonstop.
Služba je poskytována zdarma.
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Krizová pomoc
Na rozdíl od telefonické krizové pomoci může mít tato služba všechny formy. Takže vlastně
můžete volat, existuje místo, kam můžete přijít nebo místo, kde v nejvyšší nouzi můžete
krátkodobě pobývat (pokud je služba pobytová). Služba slouží k řešení velice akutní situace,
kterou člověk může vnímat jako obtížně řešitelnou nebo dokonce jako život ohrožující. Okruh
osob, kterým je služba určena, je velice rozsáhlý. Stejně tak spektrum životních situací,
ve kterých vám může pomoci. Vždycky je lepší zavolat než neudělat vůbec nic.

Komu je tato služba určena?
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit
svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

Co služba nabízí?
 poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
 ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby
 zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování,
 sociálně terapeutické činnosti
 krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována zdarma.
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Plus pro lidi v krizové situaci - krizové centrum
Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň
www.diakoniezapad.cz
377 223 221
Tel. kontakt
733 414 421
E- mail
plus@diakoniezapad.cz
Krizové centrum Plus je místem pro lidi a jejich starosti. Pomáhá jim ulehčit tíživou situaci
a hledat řešení.
Služba poskytuje krizovou pomoc dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým, seniorům, a to jednotlivcům, skupinám, párům či rodinám. Poskytnout krizovou pomoc znamená: klienty psychicky
podpořit a bezpečně je provést situací, kterou vnímají jako naléhavou, nepříjemnou či ohrožující,
s cílem zabránit dalšímu nepříznivému vývoji situace. Délka poskytování služby je individuální
s ohledem na potřeby klienta, obvykle se však jedná 3 – 5 setkání. Tyto konzultace může klient
čerpat kdykoli (krátce po sobě nebo naopak s větším odstupem) v rámci 3 měsíců. Jedná se
o službu anonymní, bezplatnou a bezbariérovou, což znamená, že lidé mohou přijít bez
objednání i doporučení kdykoliv v otevírací době. Služba je určena lidem z Plzeňského kraje.
Terénní služby poskytujeme v rámci Plzeňského kraje mimo prostory organizace nejčastěji
na vyžádání jiného odborného subjektu (např. škola, internát, OSPOD, domov pro seniory apod.),
který vyžaduje metodickou podporu při práci se svou cílovou skupinou či pracovníky v krizové
situaci, či je jakkoli zasažen traumatizující událostí a vyžaduje krizovou pomoc (např. skupinovou
krizovou intervenci se žáky školy v případě náhlého úmrtí spolužáka) či jiné služby krizového
centra (např. poradenství, zprostředkování jiného odborného kontaktu apod.).
Adresa sociální služby
Webová stránka
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Terénní krizová služba
Adresa sociální služby
Cukrovarská 327/16, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.dchp.cz
Tel. kontakt
777 167 004 NON STOP
E- mail
krize@dchp.charita.cz
Služba poskytuje krátkodobou pomoc a podporu lidem v náročných životních situacích, které
nejsou schopni zvládat vlastními silami. Cílem je zajistit bezpečný prostor pro sdílení emocí
a prožitků, poskytnout psychickou podporu, aktivizovat vlastní zdroje a poskytnout dostatek
informací, jak dále postupovat.
Služba je určena:
 lidem v náročných životních situacích (např. rozchod s partnerem, nemoc, ztráta zaměstnání,
sebevražedné myšlenky, komplikované vztahy v rodině, šikana)
 lidem, které zasáhla mimořádná událost (např. úmrtí blízkého, požár, vytopení domácnosti)
 obětem trestných činů (např. násilí v rodině či ve vztahu, přepadení, znásilnění)
Služba poskytuje:
 psychickou podporu a krizovou intervenci
 poradenství
 psychosociální pomoc osobám zasaženým individuálním nebo hromadným neštěstím
 doprovod a pomoc při jednání s institucemi a úřady
 zprostředkování azylového ubytování
 důležité informace a kontakty
 podporu pozůstalým
 zprostředkování duchovní služby
 NON STOP krizovou linku
Služba je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí, tzn. tam kde je zapotřebí – doma,
na ulici, v nemocnici, na služebně policie apod. na území celého Plzeňského kraje.
Služba je poskytována zdarma.
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Intervenční centra
Intervenční centra jsou služby specializovaná na pomoc týraným osobám, které žili nebo žijí
s tyranem ve společné domácnosti. Služba má podobu poradenství, přímé pomoci v místě
intervenčního centra, bydliště ohrožené osoby nebo dokonce může poskytnout krátkodobé
ubytování (pokud je služba pobytová). Způsobů, jakými poskytuje podporu a pomoc, je nepřeberné množství. Intervenční centrum může zprostředkovat i následnou pomoc po pominutí
akutní fáze nepříznivé situace.

Komu je tato služba určena?
Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpis je osobě ohrožené
násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie
úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být
poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní
společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum
o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány
jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.

Co služba nabízí?
 sociálně terapeutické činnosti
 krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
 ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,
 vytvoření podmínek pro praní, drobné opravy a žehlení osobního, popřípadě ložního
prádla a ošacení,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby
 zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování, nebo
 vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována zdarma.
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Intervenční centrum Plzeňského kraje
Adresa sociální služby
Cukrovarská 327/16, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.dchp.cz
Tel. kontakt
777 167 004
E- mail
ic@dchp.charita.cz
Intervenční centrum poskytuje podporu a pomoc lidem ohroženým domácím násilím.
Služba poskytuje:
 osobní a telefonické konzultace ženám a mužům ohroženým domácím násilím, jejich rodinám
a blízkým
 psychickou podporu a krizovou intervenci
 právní poradenství
 doprovod a pomoc při jednání s institucemi a úřady
 zprostředkování azylového ubytování
 důležité informace a kontakty
Cílem pomoci je komplexní podpora ohroženého člověka (psychická, sociální, právní), aktivizace
jeho vlastních zdrojů, poskytnutí dostatku informací a možností, jak dále postupovat, aby dopady
této životní události byly co nejmírnější a člověk se mohl vrátit zpět k běžnému životu bez násilí.
Služba je poskytována ambulantní a terénní formou, tzn. tam kde je zapotřebí – doma, na ulici,
v nemocnici, na služebně policie apod. na území celého Plzeňského kraje.
Služba je poskytována zdarma.
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Nízkoprahová denní centra
Služba je snadno dostupná. Klade co nejméně osobních i technických překážek pro to, aby ji
člověk mohl využívat. Je na místě, kam se snadno dostaneme veřejnou dopravou nebo pěšky.
Platí se pouze strava. Po lidech se nechtějí žádné osobní a citlivé údaje pro sepsání smlouvy. Míra
zapojení vždy závisí na příchozím.
Tato služba je určena lidem bez domova. Je možno zde po určitou část dne získat přístup např.
k pračce nebo vařiči. Slouží ke zlepšení možností osob bez přístřeší. V rámci poradenství může
nabídnout i další způsoby řešení nastalé životní situace.

Komu je tato služba určena?
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.

Co služba nabízí?
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 umožnění celkové hygieny těla,
 pomoc při osobní hygieně,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 vytvoření podmínek pro přípravu stravy,
 poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována zdarma. Uživatel hradí pouze úhradu za stravu ve výši stanovené poskytovatelem.
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Kotec o.p.s.

Nízkoprahové denní centrum Tachov
Adresa sociální služby
Rokycanova 131, 347 01 Tachov
Webová stránka
www.kotec.cz
Tel. kontakt
734 318 321
E- mail
ndc.tachov@kotec.cz
Posláním Nízkoprahového denního centra Tachov je umožnit zachovat lidem bez přístřeší jejich
důstojnost, podporovat je v jejich schopnostech a nabídnout jim prostor v domácím prostředí
centra. Služba je určena mužům i ženám od 18 let. Lidé, kteří ztratili přístřeší, domov, rodinné
nebo jiného zázemí. Přebývají v bytových podmínkách ohrožujících zdraví nebo život a zároveň
jsou v hmotné nouzi, vrátili se z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, byli
propuštění ze zdravotnických nebo školských zařízení nebo ústavní péče. Služba nabízí umožnění
celkové hygieny těla a pomoc při osobní hygieně. Poskytuje podmínky pro přípravu stravy,
potraviny z Potravinové banky. Pomáhá při vyřizování běžných záležitostí a při obnovení nebo
upevnění kontaktu s rodinou a pomůže a podpoří při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování.
Služba je poskytována zdarma.
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Městská charita Plzeň

Domov sv. Františka
Adresa sociální služby
Wenzigova 183/5, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.mchp.cz
Tel. kontakt
377 220 477
E- mail
dsf@mchp.charita.cz
Služba je určena:
 občanům ČR nebo EU, starším 18 let
 osobě ve stavu, který nevyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
Z technických důvodů a bariérovosti prostředí není možné službu poskytovat osobám, které
nemohou sami vyjít schody a které potřebují přímou obslužnou péči.
Charakteristika poskytované služby:
 poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – umožnění celkové hygieny těla (včetně poskytnutí
hygienických potřeb)
 pomoc při zajištění stravy – vytvoření podmínek pro přípravu stravy – kuchyňky (káva a čaj
zdarma, možnost získat zdarma menší množství potravin)
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí –
pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 možnost vyprání, usušení a vyžehlení šatstva, možnost získání šatstva
 možnost výdělku prostřednictvím kolportování časopisu Nový Prostor
 možnost získání úvěrového jízdného na vlak (pouze pro občany ČR do místa trvalého bydliště)
 možnost zprostředkování lékařské péče přímo v areálu centra
Služba je poskytována zdarma.
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Slovo nízkoprahový nemá nic společného se stavebními úpravami vstupních dveří. Znamená to,
že služba je snadno dostupná. Klade co nejméně osobních i technických překážek pro to, aby ji
člověk mohl využívat. Je na místě, kam se snadno dostaneme veřejnou dopravou nebo pěšky. Nic
se za ni neplatí nebo v případě nutnosti jen velice málo. Po lidech se nechtějí žádné osobní
a citlivé údaje pro sepsání smlouvy. Míra zapojení vždy závisí na příchozím. Mezi takto
poskytované služby jich patří několik.
Tato služba je určena dětem a mladým dospělým, kteří se cítí být ohroženi třeba kriminalitou
nebo prostředím svádějícím k užívání různých omamných látek. Může být rozumnou možností
pro trávení volného času, pokud máte pocit, že ve vašem okolí neexistuje prostor, který by vás
bez výhrad přijal a který by vám vyhovoval. A můžou vám také pomoci například s úkolem
z češtiny. Nebo vyslechnout vaše trápení.

Komu je tato služba určena?
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem
ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu
jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem
jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

Co služba nabízí?
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
 pracovně výchovná činnost s dětmi,
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována zdarma. Uživatel hradí pouze úhradu za stravu ve výši stanovené
poskytovatelem.
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Klub Akcent pro děti a mládež, Jiráskova 481, 337 01 Rokycany
Klub Atom pro děti a mládež, Sokolovská 1327/74, 323 00 Plzeň
Adresa sociální služby
Klub Fontána pro děti a mládež, Zahradní 542, 344 01 Domažlice
Klub Echo pro děti a mládež, nám. T.G.M. 282, 334 41 Dobřany
Webová stránka
www.diakoniezapad.cz
Tel. kontakt
734 640 493
E- mail
kluby@diakoniezapad.cz
Služba vytváří bezpečný prostor pro aktivity dětí a mládeže. Služba doprovází a podporuje děti a mládež ve spádové lokalitě a jejím okolí při řešení obtížných i každodenních situací a zvyšuje jejich šance
uspět v dalším životě. Kluby jsou pro dospívající zázemím s možností scházet se s vrstevníky, místem
pro vlastní aktivity, ale také místem pro sdílení radostí, úspěchů či naopak trápení. Pracovníci poskytují mladým lidem pomoc a podporu v obtížných i každodenních situacích a také usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi potenciálních rizik. Kluby najdete
ve městech Dobřany, Domažlice, Plzeň, Rokycany. Mobilní Klub Uličník v obcích: Bělá nad Radbuzou,
Drahotín, Hostouň a Poběžovice, mobilní Klub Magnet ve městech Chotěšov a Stod.
ID:
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Kotec o.p.s.

Klub Relax
Adresa sociální služby
Rokycanova 4, 347 01 Tachov
Webová stránka
www.kotec.cz
Tel. kontakt
734 313 205
E- mail
klub.relax@kotec.cz
Posláním nízkoprahového klubu Relax v Tachově je poskytnout bezpečný prostor pro trávení
volného času, a profesionální pomoc a podporu v náročné životní situaci mládeže v období složitého dospívání a s ním spojených problémů a starostí. Služba vytváří pestrou nabídku preventivních a volnočasových aktivit, při nichž se zaměřuje na mapování a rozvíjení silných stránek
klienta. Služba je určena pro: děti a mladé lidi ve věku 6 až 26 let z Tachova a okolí, nacházející se
v nepříznivé sociální situaci a nevyhledávající jinou institucionalizovanou pomoc (mají omezené
možnosti trávení volného času; hledají radu, podporu, motivaci a pomoc; mají problémy se zákonem; experimentují s drogami a návykovými látkami; žijí v nepodnětném prostředí; mají problematické vztahy; potýkají se se školními potížemi nebo s nezaměstnaností; mají sklony k porušování zákona; promiskuitní životní styl; seskupují se ve skupině, kde se vyskytují společensky
nežádoucí jevy; potýkají se s náročnou životní situací spojenou s jejich rodinným zázemím –
rozvod v rodině, domácí násilí, úmrtí, narušené emoční vazby v rodině atd.).
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nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež

1830530

NADĚJE

Středisko Naděje Plzeň
Adresa sociální služby
Železniční 314/36, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.NADEJE.CZ/PLZEN
Tel. kontakt
377 456 912
E- mail
plzen@nadeje.cz
Služba je určena dětem a mládeži, převážně ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Charakteristika poskytované služby:
 smysluplné trávení volného času ve společnosti vrstevníků
 pomoc dětem se zvládáním učiva a s domácími úkoly
 výtvarné, rukodělné, hudební a sportovní aktivity
 přístup k počítači a internetu
 kulečník, stolní fotbal a společenské hry
 pomoc a podpora ve složitých životních situacích
ID:

nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež

7955307

Oblastní charita Klatovy

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Budík
Adresa sociální služby
Maxima Gorkého 40, 339 01 Klatovy
Webová stránka
www.charitakt.cz
Tel. kontakt
378 606 179
E- mail
budik@klatovy.charita.cz
Posláním služby je nabídnout dětem a dospívající mládeži ohrožené společensky nežádoucími
jevy bezpečné prostředí pro aktivní trávení volného času. Součástí služby je poradenství, které
podporuje změny životního stylu mládeže a usnadňuje zapojení do běžného života vrstevníků.
Služba je poskytována bezplatně a anonymně.
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nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež
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Oblastní charita Klatovy

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Chapadlo
Adresa sociální služby
Divadelní 148, 339 01 Klatovy
Webová stránka
www.charitakt.cz
Tel. kontakt
376 383 133
E- mail
chapadlo@klatovy.charita.cz
Posláním služby je nabídnout dětem a dospívající mládeži ohrožené společensky nežádoucími
jevy bezpečné prostředí pro aktivní trávení volného času. Součástí služby je poradenství, které
podporuje změny životního stylu mládeže a usnadňuje zapojení do běžného života vrstevníků.
Služba je poskytována bezplatně a anonymně.
ID:
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a mládež
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Ponton, z.s.

NZDM Pixla
Adresa sociální služby
Podmostní 2398/1, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.ponton.cz
Tel. kontakt
732 182 887
E- mail
pixla@ponton.cz
NZDM Pixla usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu způsobu života dětí a mládeže z Plzně
a blízkého okolí z různých sociálních a etnických skupin. Motto: „NZDM Pixla – tvůj pohodovej
prostor“. Služba je určena pro neorganizované děti a mládež zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí od počátku školní docházky do 20 let včetně.
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Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže
Plzeň

NZDM Vzducholoď
Sladkovského 856/68, 326 00 Plzeň
Adresa sociální služby
Revoluční 151/98, 312 00 Plzeň
Webová stránka
www.sdbplzen.cz
Tel. kontakt
377 266 953
E- mail
sdbplzen@sdbplzen.cz
Služba je určena mladým lidem ve věku 13 až 22 let z lokalit MO Plzeň 2 – 4, trávícím čas pasivním způsobem a s vyhraněným životním stylem vedoucím ke konfliktu se společností a zákonem.
Charakteristika poskytované služby:
Posláním sociální služby nízkoprahového klubu Vzducholoď je prostřednictvím kontaktní práce,
poradenství, výchovně vzdělávacích aktivit a preventivních programů, pomáhat při řešení situací,
které vyplývají z dospívání:
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: standardní volnočasové aktivity, kontaktní práce,
práce se skupinou, situační intervence, doučování
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: turnaje, workshopy, besedy
 sociálně terapeutické činnosti: individuální plánování, pomoc v krizi, poradenství, duchovní
poradenství
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
poskytnutí informačního servisu klientovi, zprostředkování kontaktu s institucemi ve prospěch klienta, zprostředkování dalších služeb, doprovázení
Fakultativní činnosti:
 nadstandardní volnočasové aktivity: hudebna
 výjezdové akce: víkendové akce, brigády, výlety, mezistřediskové akce
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Noclehárny
Noclehárny slouží lidem, kteří nemají momentálně krátkodobě střechu nad hlavou. Noclehárna
není pobytová služba, proto by neměla řešit situaci spojenou se ztrátou bydlení dlouhodobě.
V rámci přenocování dostane zájemce možnost se umýt. Celá řada nocleháren nabízí i další
možnosti pomoci, určitě pak sociální poradenství.

Komu je tato služba určena?
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Co služba nabízí?
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,
 zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
 poskytnutí přenocování
 přenocování,
 úklid, výměna ložního prádla.

Kolik služba stojí?
Za poskytování sociálních služeb v noclehárnách hradí osoby úhradu ve výši stanovené poskytovatelem.
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noclehárny

1087121

Městská charita Plzeň

Domov sv. Františka
Adresa sociální služby
Wenzigova 183/5, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.mchp.cz
Tel. kontakt
377 220 477
E- mail
dsf@mchp.charita.cz
Služba je určena:
 občanům ČR nebo EU, starším 18 let
 osobám ve stavu, který nevyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
Z technických důvodů a bariérovosti prostředí nedokážeme službu poskytovat osobám, které
nemohou sami vyjít schody a které potřebují přímou obslužnou péči.
Charakteristika poskytované služby:
 poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla
 poskytnutí přenocování – poskytnutí ložního prádla a umožnění jeho pravidelné výměny
za čisté, vytvoření podmínek pro zajišťování úklidu, poskytnutí podmínek pro samostatnou
přípravu stravy
ID:

noclehárny

8945631

Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace

Noclehárna
Adresa sociální služby
Koldinova 277, 339 01 Klatovy
Webová stránka
www.musskt.cz
Tel. kontakt
376 311 580
E- mail
musskt@musskt.cz
Posláním noclehárny je poskytnutí potřebné pomoci osobám k překonání jejich nepříznivé
sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Cílem poskytování sociální služby je snížení sociálních
a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života lidí na ulici prostřednictvím poskytnutí
noclehu a hygienického zázemí. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, muži a ženy ve věku
19 – 64 let.
Tato sociální služba je poskytována za úhradu.
Přijímáni jsou přednostně občané města Klatovy a spádových obcí.
Podrobnější informace včetně úhrad za služby jsou uvedeny na webových stránkách organizace.
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noclehárny

6519403

Oblastní charita Rokycany

Byt sv. Lukáše
Adresa sociální služby
Kozlerova 791, 337 01 Rokycany
Webová stránka
www.charitarokycany.cz
Tel. kontakt
371 726 129, 776 760 331
E- mail
ochrokycany@seznam.cz
Služba je určena pro muže bez přístřeší, bez odpovídajících finančních příjmů a schopností či
dovedností si samostatně zajistit důstojné ubytování v komerčních podmínkách. Jedná se
především o osoby, které se vzhledem ke své minulosti, kvalifikaci, věku a fyzickým schopnostem
či možnostem ocitají v sociální krizi na okraji společnosti. Jsou to zejména osoby – přicházející
z výkonu trestu odnětí svobody, značně zadlužené, osoby, které ztratili zázemí v rodině, osoby
přicházející z ústavní péče, neplatiči nájemného, kteří byli soudně vystěhováni, osoby trpící
závislostmi, invalidní osoby a osoby v důchodovém věku, u kterých je kontraindikace k přijetí
do odpovídajícího zařízení.
Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
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Služby následné péče
Život po návratu z psychiatrické nemocnice nebo třeba z terapeutické komunity po léčbě
závislosti s sebou přináší mnoho situací, které se člověku můžou zdát neřešitelné. Služby
následné péče či spíše odborníci v nich pracující dokážou pomoci takové situace vyřešit. Pomohou
slovem i činem, terapií nebo podporou. Nebezpečí návratu do rizika se dá snížit výběrem vhodné
služby následné péče.

Komu je tato služba určena?
Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým
duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou
péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám,
které abstinují.

Co služba nabízí?
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci
relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském
prostředí,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
 ubytování,
 zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,
 zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby
 vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, nebo
 zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování.

Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 180 Kč denně celkem za poskytnutí
 ubytování, včetně provozních nákladů
 zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení
 zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla
 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel
 75 Kč pouze za poskytnutý oběd
 včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
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ID:

služby následné péče

1765104

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Program následné péče CPPT, o.p.s.
Adresa sociální služby
Doudlevecká 1235/71, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.cppt.cz
Tel. kontakt
377 321 051
E- mail
ambulance@cppt.cz
Služba následné péče CPPT, o. p. s. poskytuje svými odbornými sociálními službami podporu lidem,
kteří se rozhodli pro život bez návykových látek, absolvovali léčbu závislosti, nebo minimálně
3 měsíce abstinují, dále jejich blízkým ve chvíli přechodu od závislosti k osobní svobodě. Nabízený
odborný individuální přístup v tomto nelehkém období výrazně pomáhá snížit riziko návratu
k užívání návykových látek a poškozujícímu chování k sobě i společnosti. Služba podporuje klienty
při začleňování zpět do společnosti v souladu s jejich potřebami v oblasti zaměstnání, studia,
samostatného bydlení, rodinných a přátelských vztahů a v neposlední řadě při obnovování, budování a udržení si zdravého životního stylu a vyrovnání se s nedávnou minulostí.
ID:

služby následné péče

8677019

POINT 14, z.ú.

Středisko následné péče
Sušická 141/33, 326 00 Plzeň
www.point14.cz
377 235 526
Tel. kontakt
777 570 658
E- mail
cerna@point14.cz
Cílovou skupinu SNP tvoří muži a ženy od 18 do 64 let, kteří absolvovali léčbu závislosti (nelegální
látky, alkohol, patologické hráčství), abstinují alespoň tři měsíce a jsou motivovaní k dalšímu
životu bez návykových látek. Služby jsou poskytované i rodičům s dítětem/dětmi. Služby jsou
nabízeny také rodinným příslušníkům a osobám blízkým.
Charakteristika poskytované služby:
Posláním Střediska následné péče (dále jen SNP) je pomoc a podpora bývalým uživatelům
návykových látek po léčbě v osamostatnění, odpovědnosti, abstinenci a v návratu do života ve
společnosti prostřednictvím poradenství, individuální, skupinové a rodinné terapie a socioterapeutických aktivit.
Mezi poskytované služby patří ubytování – délka pobytu 6 měsíců, pro matky s dětmi na 1 rok,
individuální rozhovor, psychoterapeutická skupina 1x týdně, skupina prevence relapsu 1x týdně,
komunita, rodinná terapie a rodinné poradenství, párová terapie, sociální práce, pracovní terapie,
základní poradenství, krizová intervence, odkazy a zprostředkování specializované péče: zprostředkování psychiatrické, psychologické či specializované zdravotní péče, nácviky pro matky s dětmi,
vydávání Antabusu, testování na přítomnost metabolitů drog v moči a dechová zkouška na alkohol,
testování přítomnosti vybraných nemocí. Služba je zpoplatněna dle platného rozpisu úhrad.
Adresa sociální služby
Webová stránka
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Dlouhodobě krizová situace v rodině s dítětem nebo dětmi může vést k ohrožení dalšího úspěšného vývoje dětí. V nejhorším případě může vést i k ohrožení samotného života dítěte. Aktivizační
služby pomáhají v rodině nastavit takové mechanismy a podporovat takové schopnosti, které
úspěšně předcházejí prohlubování nepříznivého stavu. Zodpovědnost při tom stále zůstává
na rodičích dětí a jejich kompetence jsou povzbuzovány v zájmu dětí.

Komu je tato služba určena?
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby
poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě
krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují
další rizika ohrožení jeho vývoje.

Co služba nabízí?
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 pracovně výchovná činnost s dětmi,
 pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského
chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik
sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom
alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
dítěte,
 zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována zdarma.
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1055128

CENTRUM HÁJEK z.ú.

Centrum Hájek
Šťáhlavice 158, 332 04 Nezvěstice
Adresa sociální služby
Webová stránka
www.centrumhajek.eu
Tel. kontakt
602 692 763
info@centrumhajek.eu
E- mail
Služba je určena rodinám pečujícím o dítě / děti s handicapem (uživatelé od 1 roku věku).
Prostřednictvím individuální sociální pomoci a poradenství služba řeší specifické potřeby rodin,
které pečují o děti s handicapem. Společně se pracuje na získávání a prohlubování rodičovských
schopností, dovedností a kompetencí, na postupu při uplatňování práv a oprávněných zájmů
rodičů a jejich dětí:
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 aktivizace rodiny v rámci terapie TheraSuit
ID:

sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

9008146

Člověk v tísni, o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Plzeňský kraj
Nádražní 73, 346 01 Horšovský Týn
Vídeňská 9, 339 01 Klatovy
náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice
Adresa sociální služby
Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany
Mánesova 1522, 349 01 Stříbro
www.clovekvtisni.cz/plzen
Webová stránka
377 240 090, 777 782 081
Tel. kontakt
jitka.kylisova@clovekvtisni.cz
E- mail
Cílem poskytované služby je pomoci rodinám s dětmi s problémy, které nejsou schopny samy překonat,
a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte. Problémy mohou být vícečetné. Rodinám je poskytována podpora a pomoc při vytváření podmínek pro pravidelnou školní docházku dětí do
školy, přípravu dětí do školy a smysluplné využití jejich času. Pracovníci jim pomáhají s řešením konkrétních potíží, se kterými se rodina potýká (dluhy, nezaměstnanost, špatné bytové podmínky aj) a s obranou
jejich práv. Dále jim zprostředkovávají služby a aktivity, které jsou v místě bydliště rodiny dostupné, ale
rodiny o nich neví. Služba je určena i rodičům, kteří usilují o vrácení dětí do své péče. Spolupráce s rodinou je dlouhodobá a intenzivní a probíhá ve většině případů v domácnosti rodiny. Činnosti a kroky
směřující k řešení problému rodiny jsou vykonávány s vědomím rodiny, rodina se na řešení své situace
aktivně podílí. Cílovým stavem je rodina, která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního
života a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj.
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Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Archa pro rodiny s dětmi
Sadová 636, 344 01 Domažlice
Prokopova 397/17, 301 00 Plzeň
Adresa sociální služby
Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany
Vídeňská 181, 339 01 Klatovy
Webová stránka
www.diakoniezapad.cz
733 614 645
Tel. kontakt
E- mail
archa@diakoniezapad.cz
Služba pomáhá rodinám zůstat na jedné lodi.
Služba poskytuje rodinám s dětmi v obtížné životní situaci takovou podporu, aby vlastními silami
dokázaly vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj dítěte a vedly nezávislý život v rámci společnosti.
Služby jsou poskytovány krátkodobě či dlouhodobě, v prostorách organizace nebo v přirozeném
prostředí rodiny. Služby jsou poskytovány občanům Plzeňského kraje.
Okruhy témat služby:
 péče o děti (vytváření vhodného a podnětného prostředí, nácvik zvládání péče v různých
stádiích života dítěte, léčebný režim, školní zralost, režim a zvládání učiva, volný čas a podpora
zájmů dětí, hygiena, příprava na přijetí dítěte do rodiny z pobytu v ústavním zařízení nebo
pěstounské péči, aj.),
 výchovné poradenství (výchova s ohledem na věk, nastavování režimu, hodnot, norem a cílů,
změna komunikace s dítětem, sdílení rodičovství a zvyšování kompetencí rodičů individuálně
i v podpůrných skupinách, aj.),
 finance (práce s rodinným rozpočtem, dluhy, nezaměstnanost, aj.),
 bydlení (péče o domácnost, vybavení, udržování chodu, nevyhovující bydlení, aj.),
 asistovaný kontakt dítěte s třetí osobou dle rozhodnutí soudu,
 asistované předávání dítěte třetí (nepečující) osobě,
 podpora psychologa nebo terapeuta (jako souběžná služba),
 podpora při uplatňování práv a zájmů klientů (doprovod na úřady a instituce, případové
konference, aj.),
 pastorační poradenství.
Služba je poskytována bezplatně.
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DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.

DOMUS - Centrum pro rodinu
Adresa sociální služby
náměstí Republiky 116, 347 01 Tachov
www.domus-cpr.cz
Webová stránka
734 232 082
Tel. kontakt
domus@domus-cpr.cz
E- mail
Služba je zaměřena na podporu rodin s dětmi a rodiče samoživitele. V rámci spolupráce nabízí
podporu a pomoc v krizových situacích v rodině týkající se otázek výchovy dětí, vzdělávání dětí,
bydlení, rodičovských kompetencí jako celku, partnerských i rodičovských vztahů, vztahů mezi
rodiči i dětmi, režimu dne dětí, komunikačních dovedností mezi jednotlivými členy rodiny či
s institucemi, doprovodů, výchovných obtíží spojených s nízkým rizikovým chováním. Spolupráce
s rodinou je poskytovaná v přirozeném prostředí rodiny, tj. v domácnosti, nebo na pobočce
organizace. Délka spolupráce bývá ve smlouvě sjednána zpravidla na 3 – 6 měsíců a v případě
potřeby ji lze prodlužovat v závislosti na výchozí konkrétní situaci uživatele. Uživatel vždy
spolurozhoduje o průběhu i ukončení služby. Cíl služby je poskytnout uživatelům stabilní život,
kdy je rodina schopna fungovat samostatně bez pomoci a podpory sociálních služeb.
Služby jsou poskytovány zdarma.
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DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.

DOMUS-Centrum pro rodinu
Adresa sociální služby
Nádražní 201, 339 01 Klatovy
www.domus-cpr.cz
Webová stránka
725 905 990
Tel. kontakt
domus@domus-cpr.cz
E- mail
Služba je zaměřena na podporu rodin s dětmi a rodiče samoživitele. V rámci spolupráce nabízí
podporu a pomoc v krizových situacích v rodině týkající se otázek výchovy dětí, vzdělávání dětí,
bydlení, rodičovských kompetencí jako celku, partnerských i rodičovských vztahů, vztahů mezi
rodiči i dětmi, režimu dne dětí, komunikačních dovedností mezi jednotlivými členy rodiny či
s institucemi, doprovodů, výchovných obtíží spojených s nízkým rizikovým chováním. Spolupráce
s rodinou je poskytovaná v přirozeném prostředí rodiny, tj. v domácnosti, nebo na pobočce
organizace. Délka spolupráce bývá ve smlouvě sjednána zpravidla na 3 – 6 měsíců a v případě
potřeby ji lze prodlužovat v závislosti na výchozí konkrétní situaci uživatele. Uživatel vždy
spolurozhoduje o průběhu i ukončení služby. Cíl služby je poskytnout uživatelům stabilní život,
kdy je rodina schopna fungovat samostatně bez pomoci a podpory sociálních služeb.
Služby jsou poskytovány zdarma.
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DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.

DOMUS - Centrum pro rodinu
Adresa sociální služby
Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany
www.domus-cpr.cz
Webová stránka
Tel. kontakt
733 733 061
domus@domus-cpr.cz
E- mail
Služba je zaměřena na podporu rodin s dětmi a rodiče samoživitele. V rámci spolupráce nabízí
podporu a pomoc v krizových situacích v rodině týkající se otázek výchovy dětí, vzdělávání dětí,
bydlení, rodičovských kompetencí jako celku, partnerských i rodičovských vztahů, vztahů mezi
rodiči i dětmi, režimu dne dětí, komunikačních dovedností mezi jednotlivými členy rodiny či
s institucemi, doprovodů, výchovných obtíží spojených s nízkým rizikovým chováním. Spolupráce
s rodinou je poskytovaná v přirozeném prostředí rodiny, tj. v domácnosti, nebo na pobočce
organizace. Délka spolupráce bývá ve smlouvě sjednána zpravidla na 3 – 6 měsíců a v případě
potřeby ji lze prodlužovat v závislosti na výchozí konkrétní situaci uživatele. Uživatel vždy
spolurozhoduje o průběhu i ukončení služby. Cíl služby je poskytnout uživatelům stabilní život,
kdy je rodina schopna fungovat samostatně bez pomoci a podpory sociálních služeb.
Služby jsou poskytovány zdarma.
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DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.

DOMUS - Centrum pro rodinu
28. října 377, 333 01 Stod
Adresa sociální služby
www.domus-cpr.cz
Webová stránka
733 733 061
Tel. kontakt
domus@domus-cpr.cz
E- mail
Služba je zaměřena na podporu rodin s dětmi a rodiče samoživitele. V rámci spolupráce nabízí
podporu a pomoc v krizových situacích v rodině týkající se otázek výchovy dětí, vzdělávání dětí,
bydlení, rodičovských kompetencí jako celku, partnerských i rodičovských vztahů, vztahů mezi
rodiči i dětmi, režimu dne dětí, komunikačních dovedností mezi jednotlivými členy rodiny či
s institucemi, doprovodů, výchovných obtíží spojených s nízkým rizikovým chováním. Spolupráce
s rodinou je poskytovaná v přirozeném prostředí rodiny, tj. v domácnosti, nebo na pobočce
organizace. Délka spolupráce bývá ve smlouvě sjednána zpravidla na 3 – 6 měsíců a v případě
potřeby ji lze prodlužovat v závislosti na výchozí konkrétní situaci uživatele. Uživatel vždy
spolurozhoduje o průběhu i ukončení služby. Cíl služby je poskytnout uživatelům stabilní život,
kdy je rodina schopna fungovat samostatně bez pomoci a podpory sociálních služeb.
Služby jsou poskytovány zdarma.
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DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.

DOMUS - Centrum pro rodinu
Černická 617/7, 301 00 Plzeň
Adresa sociální služby
Černická 887/9, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.domus-cpr.cz
377 331 956
Tel. kontakt
domus@domus-cpr.cz
E- mail
Služba je zaměřena na podporu rodin s dětmi a rodiče samoživitele. V rámci spolupráce nabízí
podporu a pomoc v krizových situacích v rodině týkající se otázek výchovy dětí, vzdělávání dětí,
bydlení, rodičovských kompetencí jako celku, partnerských i rodičovských vztahů, vztahů mezi
rodiči i dětmi, režim dne dětí, komunikační dovednosti mezi jednotlivými členy rodiny či
s institucemi, doprovody, výchovné obtíže spojené s nízkým rizikovým chováním. Spolupráce
s rodinou je poskytovaná v přirozeném prostředí rodiny tj. v domácnosti nebo na pobočce
organizace. Délka spolupráce bývá ve smlouvě sjednána zpravidla na 3 – 6 měsíců a v případě
potřeby ji lze prodlužovat v závislosti na výchozí konkrétní situaci uživatele. Uživatel vždy
spolurozhoduje o průběhu i ukončení služby. Cíl služby je poskytnout uživatelům stabilní život,
kdy je rodina schopna fungovat samostatně bez pomoci a podpory sociálních služeb.
Služby jsou poskytovány zdarma.
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Kotec o.p.s.

Centrum podpory rodiny Tachov
Rokycanova 4, 347 01 Tachov
Adresa sociální služby
www.kotec.cz
Webová stránka
Tel. kontakt
734 318 360
cpr.tachov@kotec.cz
E- mail
Posláním centra podpory rodiny je posilování funkčnosti rodin ohrožených sociálním
znevýhodněním, prevence ústavní výchovy a pomoc dítěti od 0 – 18 let prostřednictvím pomoci
jeho rodině s důrazem na spolupráci s ostatními odborníky. Služba je poskytována na Tachovsku.
Služba je určena rodinám s dítětem/dětmi od 0 – 18 let a pro rodiče, kteří očekávají narození
potomka a nachází se v obtížné životní situaci: problematické vztahy v rodině, nevhodný
výchovný styl rodičů, potíže s chováním dětí, vzdělávací obtíže dětí, nepříznivá finanční situace
rodiny, nevhodné podmínky bydlení, rizikové chování v rodině (užívání návykových látek, domácí
násilí, apod.), traumatická událost v rodině. Služba nabízí poradenství ohledně výchovy, finanční
situace, zaměstnání, bydlení (výchova vzhledem k věku dítěte, práce s rodinným rozpočtem, péčí
o domácnost), pomoc a podporu při zvládání rodičovské role (vytváření podnětného prostředí,
nastavování režimu, nácvik zvládání péče v různých stádiích života dětí), asistovaný kontakt
a asistované předávání dítěte s třetí osobou, podporu v krizi, asistenci, doprovod (pomoc při
jednání na úřadech, ve škole, atp.).
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SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.
Korandova 2290/7, 301 00 Plzeň
Adresa sociální služby
Koperníkova 772/15, 301 00 Plzeň
Koterovská 2751/46, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.tadyated.org
Tel. kontakt
778 096 007
info@tadyated.org
E- mail
Cílem služby je podpora rodin a nezaopatřených dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
v oblasti vzdělávání. Spolupráce s rodinou je zaměřena na prevenci školního neúspěchu a předčasného ukončení studia a na zkvalitnění mimoškolní přípravy dětí. Zlepšení situace dítěte na základní škole rozšiřuje jak jeho možnosti volby střední školy, tak následně možnosti zaměstnání
na trhu práce a napomáhá mu v plnohodnotném zapojení do společnosti v budoucím
samostatném životě. Komplexní podpora je poskytována především formou individuálního
doučování dětí v domácnosti rodin, mentoringu dospívajících a poradenství rodičům v oblasti
vzdělávání. To se týká především celkové optimalizace rodinného prostředí, rozšiřování sociálních
dovedností rodičů, ale také spolupráce s dalšími aktéry (školy, poradenská pracoviště, OSPOD,
dětští psychologové, apod.). Sociální službu doplňují další vzdělávací a volnočasové aktivity pro
děti z chudých rodin, ať už pravidelné (skupinové doučování na školách nebo o prázdninách)
nebo jednorázové (letní motivační pobyt v přírodě).
Služba je poskytována terénní formou přímo v domácnostech, ale má i svoji ambulantní formu
v podobě poradny. Ta probíhá každou středu v čase 13.00 – 15.00 hod. na adrese Korandova 7
v centru Plzně, kam může přijít zájemce bez předchozího objednání.
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5631513

MáTa pro rodinu, z.s.
Terénní a ambulantní služba MáTa pro rodinu
Lochotínská 179/37, 301 00 Plzeň
www.mataprorodinu.cz
724 667 639
info@mataprorodinu.cz

Služba je určena rodinám s dětmi, dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy,
obětem domácího násilí a trestné činnosti, osobám bez přístřeší, menšinám a osobám žijícím
ve vyloučených lokalitách, a to v případě, že se jedná o zájem nezletilého nebo nezaopatřeného
dítěte.
Služba se věnuje pomoci a podpoře rodin s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci –
pozornost služby se zaměřuje především na zájem dětí v situacích týrání, zanedbávání, zneužívání
či jiné krizové situaci v rodině. Těmto rodinám se pracovníci věnují poskytováním sociální práce,
a to převážně v terénu – tedy v přirozeném prostředí dětí a jejich rodin, případně odbornou
pomocí v sídle služby. Při podpoře a pomoci rodinám jsou nabízeny a uskutečňovány takové
činnosti, které pomáhají klientům zlepšovat jejich životní a výchovné kompetence. Cílem
pracovníků je prevence, odstranění ohrožení či zmírnění dopadů ohrožujících situací pro děti
v rodině. Tato podpora vede k aktivizaci a postupnému osamostatňování rodin.
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Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.
Adresa sociální služby
Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
Webová stránka
www.totemplzen.cz
Tel. kontakt
377 260 425
E- mail
totem@totemplzen.cz
Služba je určena rodinám s dětmi v plzeňském regionu, které se nacházejí v nepříznivých
životních situacích. Služba je určena klientům ve věku 6 – 64 let:
 ze sociálně slabého prostředí
 v náhradní rodinné péči
 z neúplných a doplněných rodin, kterým chybí pozitivní životní vzory s narušenými
komunikačními schopnostmi
 s narušenými komunikačními schopnostmi
 s poruchami autistického spektra (PAS)
 se specifickými poruchami učení a chování
 se zvýšenou hyperaktivitou a sníženou pozorností (ADHD, ADD)
 selhávajícím ve vzdělávacím, výchovném a sociálním prostředí
 se zdravotním znevýhodněním, případně s rodinným příslušníkem s handicapem
Charakteristika poskytované služby:
Poskytování základního sociálního poradenství, jednorázové okamžité podpory, nakontaktování
na přímou odbornou pomoc, podpora rodiny v nepříznivé situaci (anamnéza, zakázka), spolupráce s dalšími odbornými pracovišti, sociálně terapeutická podpora. Služba se snaží předcházet
ohrožení vývoje dětí, napomáhat jim při řešení individuálně obtížných situací a maximálně
zmírňovat rizika dopadu na rodinu.
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NADĚJE

Středisko Naděje Plzeň
Černická 2392/17, 301 00 Plzeň
Adresa sociální služby
Železniční 314/36, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.NADEJE.CZ/PLZEN
Tel. kontakt
377 456 912
E- mail
plzen@nadeje.cz
Služba je určena rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci.
Charakteristika poskytované služby:
Pomoc a poradenská činnost při řešení nepříznivé sociální situace, zejména při řešení problémů
s bydlením, zadlužeností, vzděláváním, zaměstnáním apod. Součástí služby je i předškolní klub
Slunečnice pro děti ve věku od 3 do 6 let. Středisko Železniční nabízí pro rodiny s dětmi fakultativní službu ubytování.
Ubytovací kapacita: 13 jednopokojových a 3 dvoupokojové byty. Zájemce o ubytování musí podat
předem žádost.
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Občanské sdružení ProCit, z.s.

Občanské sdružení ProCit
Adresa sociální služby
Smetanovy sady 114/15, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.autismusprocit.cz
Tel. kontakt
777 700 766
E- mail
procit@centrum.cz
Služby jsou poskytovány rodinám s dětmi (ve věku od 1 roku do 18 let) s diagnostikovanou
poruchou autistického spektra (dále PAS) nebo s podezřením na PAS nebo s podezřením na poruchu vývoje směrem k vážným poruchám komunikace a sociálních vztahů. Služby jsou poskytovány
jak ambulantní, tak terénní formou. Sociální služba je rodinám poskytována zdarma.
V současnosti je kapacita služby 12 rodin. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zahrnují:
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; nácviky sociálních dovedností; individuální konzultace
se speciálním pedagogem; zprostředkování sociálních kontaktů; odborná práce s dítětem a rodinou, sociálně-terapeutické činnosti; spolupráce s dalšími odborníky, se školou; rodičovské
skupiny; jednodenní prožitkové akce, vzdělávací a sportovně relaxační pobyty.
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Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň

Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha
Adresa sociální služby
Revoluční 151/98, 312 00 Plzeň
Webová stránka
www.sdbplzen.cz
Tel. kontakt
377 266 953
E- mail
sdbplzen@sdbplzen.cz
Služba je určena rodinám s dětmi a mládeží ve věku 7 až 26 let, které mají výchovné obtíže, dále
dětem a dospívajícím, kteří hledají směr svého života a jejichž zdravý vývoj je ohrožen
(porušování norem, poruchy chování, poruchy pozornosti, děti týrané, špatně přizpůsobivé,
špatně se začleňující do kolektivu, šikanované atd.).
Službu v rámci provozu Salesiánského střediska zajišťuje Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány rodině s dítětem,
u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou
rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Služba je poskytována také v preventivním charakteru u rodin, kdy je možné předpokládat
obtížné situace v průběhu vývoje dítěte. Služba je poskytována, vyjma některých fakultativních
činností (výlety a tábory pro děti), bezplatně.
Nabízené výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro děti a mladé: asistence, arteterapie,
aktivní sociální učení, psychorelaxace, efektivní učení, návazné služby na další programy
Salesiánského střediska mládeže.
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Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň
https://www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/adite-proWebová stránka
nahradni-rodiny/
Tel. kontakt
731 125 429
adite@diakoniezapad.cz
E-mail
Adite pro náhradní rodiny podporuje rodiny s dítětem nebo dětmi při vytváření bezpečného
a harmonického prostředí pro jejich zdravý vývoj. V západních Čechách je služba poskytována
bezplatně a diskrétně přímo v domácnostech či v atraktivním prostředí našich zařízení.
Jedná se o službu, která se věnuje náhradním rodinám, tj. dětem svěřeným do pěstounských
rodin, osobám pečujícím (pěstouni nebo poručníci), pěstounům na přechodnou dobu,
biologickým rodinám dětí svěřených do pěstounské péče. Hlavním cílem Adite pro náhradní
rodiny je poskytovat podpůrné služby náhradním rodinám, aby děti mohly vyrůstat ve funkčním
rodinném prostředí, naplňujícím jejich potřeby.
Adresa sociální služby:
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Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Je velké množství lidí v důchodovém věku, kteří bydlí a žijí osamoceně. Při tom ale péči o sebe
a domov bez problému zvládají. Je spousta lidí s postižením, kteří bydlí a žijí s rodiči. A rádi by se
občas setkali s vrstevníky v podobné situaci. Pocit osamocení není důvod pro nástup do pobytové
služby. Sociálně aktivizační služby pro vybrané okruhy osob jsou schopny zajistit potřebný
sociální kontakt i nabídnout smysluplnou činnost pro trávení volného času. Aktivní zapojení
do komunity přináší radost i zachování kompetencí.

Komu je tato služba určena?
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám
v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Co služba nabízí?
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,
 sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována zdarma.
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Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Koterovská 2061/134, 326 00 Plzeň
Adresa sociální služby
www.czppk.cz
Webová stránka
Tel. kontakt
377 440 854
E- mail
plzen@czppk.cz
Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením.
Charakteristika poskytované služby:
Poskytnutí aktivizačních činností seniorům a občanům se zdravotním postižením, stimulace jejich
schopností a dovedností, zároveň podpora, udržení a rozvíjení jejich sociálních kontaktů
prostřednictvím:
 kurzů PC (i individuální výuka) – učebna disponuje pouze 5 místy, lektor má dostatek času pro
všechny klienty, v učebně je instalována indukční smyčka
 ergodílny – kroužek ručních prací, pravidelné výstavy
 tréninků paměti
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Centrum sociálních služeb Stod,
příspěvková organizace

Dílny CSS Stod
Revoluční 1071, 330 23 Nýřany
Dělnická 737, 333 01 Stod
Adresa sociální služby
Komenského nám. 856, 333 01 Stod
Jankovského 216, 345 61 Staňkov
www.cssstod.eu
Webová stránka
773 259 032
Tel. kontakt
radek.rosenberger@cssstod.eu
E- mail
Poslání ambulantních aktivizačních služeb poskytovaných v dílnách CSS Stod je umožnit uživateli,
aby se prostřednictvím účasti na programu dílen aktivně zapojil do společnosti a překonal
překážky, které mu jeho postižení přináší, nebo aby zajistil, aby se jeho současná životní situace
nezhoršovala a setrvala na stávající úrovni. Dílna pomáhá zvyšovat soběstačnost a pracovní
a sociální návyky.
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4165820

Diecézní charita Plzeň

Volnočasové kluby Duha
Kozinova 297, 344 01 Domažlice
Adresa sociální služby
www.dchp.cz
Webová stránka
731 433 042
Tel. kontakt
jindrich.pfeifer@dchp.charita.cz
E- mail
Hlavním cílem skupinových setkávání je podporovat sociální dovednosti uživatelů a vytvoření
alternativy trávení volného času jako u zdravých jedinců, dále pak prevence sociálního vyloučení,
uspokojení potřeby seberealizace, potřeby sounáležitosti ve skupině a získávání nových
vědomostí. K činnosti klubu patří i návštěvy kulturních akcí a památek, různé výlety a pobyty
v přírodě a od jara do podzimu také pracovní činnost na zahradě, která se nachází nedaleko
klubu.
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DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.

Domovinka - sociální aktivizace
Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň
Adresa sociální služby
www.domovinka.cz
Webová stránka
603 195 840
Tel. kontakt
hajsmanova@domovinka.cz
E- mail
Sociálně aktivizační služba je terénní služba poskytovaná osobám v důchodovém věku nebo
osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba se poskytuje v pracovní dny ve vymezeném čase v domácnostech osob, ale i v zařízeních sociálních služeb – např.
denní a týdenní stacionář. Hlavním zaměřením služby je poskytování canisterapie. Velice
důležitým oborem, kde je užitečná a hojně využívaná, je geriatrie. Zvířata totiž mohou
opuštěným seniorům nebo zdravotně postiženým nabídnout nejen přátelství, lásku vzájemné
potřebnosti, ale i respekt. Pozitivní úloha zvířete spočívá nejen ve schopnosti zastoupit chybějící
mezilidské vztahy, ale i v popudu k pravidelnému pohybu a možnosti zažít blízkost a doteky se
zvířetem, příležitost se pomazlit. Zaměstnanci jsou pracovníci v sociálních službách, kteří mají
certifikát kurzu odpovídající zákonu o sociálních službách a certifikát o absolvování kurzu
Canisterapeutický asistent a dále sociální pracovník s požadovaným vzděláním.
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Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
Adresa sociální služby
www.totemplzen.cz
Webová stránka
Tel. kontakt
373 312 374
totem@totemplzen.cz
E- mail
Služba je určena osobám starším 55 let a osobám se zdravotním postižením.
Cílem aktivit je zprostředkovat, rozvíjet a upevňovat kontakty klientů se společenským prostředím, vytvářet a rozvíjet dovednosti, schopnosti, vědomosti a kompetence, udržovat a rozvíjet
fyzické síly se záměrem co nejdéle zajistit samostatnost a plnohodnotný život v domácím
prostředí. Pro seniory jsou organizovány pravidelné i jednorázové aktivity zaměřené na seberozvoj, seberealizaci, vzdělávání, udržení psychické či fyzické kondice, posilování vzájemných
kontaktů a zvyšování kompetencí potřebných k orientaci v problematice či technologiích
současné doby.
Služba nabízí:
 pohybové aktivity (jóga, kondiční cvičení, tanec)
 hudební kluby (sbor, kapela, muzikoterapie)
 osobnostně rozvojové aktivity (trénování paměti)
 jazykové kurzy a konverzace
 počítačové kurzy a internetový klub
 tvůrčí aktivity (rukodělné práce, dobroty z kuchyně)
 vzdělávací kurzy (Akademie třetího věku)
 TOTEMový Rozcestník – měsíčník jednorázových akcí všeho druhu
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5698303

Oblastní charita Sušice

Aktivizační služby - Oblastní charita Sušice
Žižkovo náměstí 401, 341 92 Kašperské Hory
Adresa sociální služby
Webová stránka
www.susice.charita.cz
731 669 950
Tel. kontakt
E- mail
sas@susice.charita.cz
Služba podporuje aktivní způsob života seniorů a dospělých osob se zdravotním postižením ve společnosti. Jednotlivé činnosti sociální služby napomáhají k udržování sociálních kontaktů, podporují
dostatečnou psychickou i fyzickou kondici a rozvíjí dovednosti uživatelů. Obyvatelům Domu s pečovatelskou službou v Kašperských Horách pomáhá při adaptaci na prostředí nového domova.
Sociální služba je poskytována bezplatně.
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Plzeňská unie neslyšících, z.ú.

Plzeňská unie neslyšících, z. ú.
Divadelní 310/1a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Adresa sociální služby
www.pun.cz
Webová stránka
Tel. kontakt
777 875 460 - centrála, 777 649 899 – sociální služba
posta@pun.cz
E- mail
Datová schránka
ysaric9
Komu je služba určena: osobám se sluchovým postižením (tj. osobám nedoslýchavým, neslyšícím,
ohluchlým a nositelům kochleárního implantátu); osobám s kombinovaným postižením, z nichž
jedno je sluchové postižení; osobám se sluchovým postižením ohroženým sociálním vyloučením
nebo žijícím v sociálně vyloučených komunitách; rodinám s dítětem / dětmi, jež se potýkají se
sluchovým postižením; seniorům.
Věková kategorie: bez omezení věku
Stručná charakteristika poskytované služby:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Finanční náročnost: služba je poskytována zdarma
Forma poskytování služby: ambulantní i terénní
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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
zapsaný spolek

Pracoviště SONS ČR, z. s. - Tachov
Stadtrodská 1516, 347 01 Tachov
Adresa sociální služby
https://www.sons.cz/tachov
Webová stránka
Tel. kontakt
583 217 105
tachov-odbocka@sons.cz
E- mail
Sociálně aktivizační služba je poskytována pro osoby s těžkým poškozením zraku od 15 let, které
jsou v důsledku svého postižení v dlouhodobě krizové sociální situaci. Služba je uživateli
poskytována přímo na pracovišti SONS ČR nebo v terénu.
Na pracovišti SONS ČR se konají výchovné a vzdělávací akce a jsou realizovány sociálně
terapeutické činnosti v prostředí, kde se uživatel stýká nejen se stejně hendikepovanými lidmi,
což vede k jeho motivaci a aktivizaci, ale také s osobami zdravými, čímž je mu umožněno získat
a využít poznatky o zákonitostech interpersonálních a skupinových procesů a vztahů zdravé
populace a efektivněji tak navazovat a upevňovat přirozené sociální kontakty. Terénní forma
poskytování služby je realizována především v případě zprostředkování kontaktu s přirozeným
společenským prostředím a je zaměřena na zvládání každodenních situacích (cestování,
spolupráce v kolektivu, jednání na úřadech, hledání zaměstnání, komunikace v zaměstnání atd.).
Oba typy této služby, jak terénní, tak ambulantní, působí preventivně proti selhávání v modelových životních situacích, díky kterému se uživatel opakovaně ocitá v krizové situaci. V rámci
služby je také bezplatně poskytováno základní sociální poradenství a pracovník uživateli aktivně
pomáhá při uplatňování jeho práv, oprávněných zájmů a také s každodenními osobními
záležitostmi.
Služba je přizpůsobena osobám s těžkým postižením zraku, tj. všechny písemné materiály
(pozvánky, vzdělávací materiály apod.) jsou distribuovány v přístupných formách – v braillském
písmu, zvětšeném černotisku, elektronicky či jako zvukové soubory ve formátu mp3.
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Sociální služby Města Sušice,
příspěvková organizace

Volnočasové centrum aktivizace
Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice
Adresa sociální služby
www.socialni-susice.cz
Webová stránka
Tel. kontakt
376 526 639
E- mail
pecovatelskasluzba@socialni-susice.cz
Aktivizace je soubor činností, které mají podněcovat klienty k činorodosti. Jejím hlavním posláním je především vnesení chuti do života a pozitivní motivace k dalším činnostem. Díky podpoře
Evropské unie má služba k dispozici moderně vybavené Volnočasové centrum v objektu Pod
Svatoborem 56, Sušice, které nabízí zázemí pro nejrůznější aktivity. Kromě zábavy je zde možné
osvojit si celou řadu nových dovedností třeba v oblasti moderních technologií (práce s telefonem,
platební kartou, komunikací přes počítač s Vašimi blízkými apod.). Vedle cvičné kuchyně je k dispozici také speciálně upravená kuchyňská linka pro nácvik sebeobsluhy zdravotně postižených.
Pro relaxaci jsou k dispozici dvě relaxační polohovací křesla. Dalšími aktivitami, které centrum
nabízí, jsou: trénink paměti (kvízy, slovní hříčky, luštění, rébusy), procvičování jemné motoriky –
výroba dekorací a další ruční práce. Několikrát v týdnu probíhá také cvičení a je zajišťován také
doprovod na plavání. Součástí aktivizačních činností je také Virtuální univerzita třetího věku.
Pokud klient není z jakéhokoli důvodu schopen pobytu v centru, je služba poskytována také
terénní formou přímo v domácnosti. Aktuální program je k dispozici na vývěskách v objektu Pod
Svatoborem nebo na webových stránkách Sociálních služeb města Sušice.
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5641396

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Spolek neslyšících Plzeň, p.s.

SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň
Tylova 405/14, 301 00 Plzeň
Adresa sociální služby
www.snplzen.cz
Webová stránka
776 038 463
Tel. kontakt
mhanzlicek@snplzen.cz
E- mail
Pro osoby se sluchovým postižením služba zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutickou činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí. Mimo jiné jsou pořádány kurzy pro seniory a zdravotně
postižené (kurzy PC, kurzy ručních prací – projekt Neleníme), výlety a zájezdy (Poznej svůj kraj),
sportovní akce a akce pro CODA (slyšící děti neslyšících rodičů) a sluchově postižené děti.
Služba je poskytována zdarma.
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TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň
Adresa sociální služby
www.tc-plzen.cz
Webová stránka
Tel. kontakt
377 420 481
E- mail
info@tc-plzen.cz
Služba je určena osobám se zrakovým postižením.
Charakteristika poskytované služby:
Poskytnout klientovi smysluplné využití volného času s ohledem na jeho zrakový handicap,
umožnit mu samostatný přístup k informacím a samostatnou komunikaci, zlepšit společenské
a pracovní uplatnění, samostatnost a nezávislost klienta, podporovat navazování sociálních
kontaktů a získávání nových poznatků a dovedností:
 pravidelné zájmové a vzdělávací kluby (jazykové, sportovní, společenské)
 jednorázové akce (výlety, exkurze, besedy, kulturní a sportovní akce atd.)
 výuka základních a pokročilých dovedností v práci s PC a dotykovými zařízeními
(jedná se o výuku na počítačích se speciálními programy pro osoby se zrakovým postižením)
 drobná servisní výpomoc a konzultační činnost v oblasti speciální výukové techniky, mobilních
telefonů a dotykových zařízení
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UCHO, z.s.

Centrum Ouško
Masarykova 11, 345 06 Kdyně
Adresa sociální služby
www.uchozs.cz
Webová stránka
723 463 479
Tel. kontakt
uchozs@seznam.cz
E- mail
Služba je určena dětem se zdravotním postižením do věku 15 let, především dětem s mentálním
postižením, kombinovaným postižením a narušenou komunikační schopností. Služba poskytuje
podporu rozvoje v oblastech vzdělávání, začlenění do společnosti a především komunikace,
pořádá setkání rodičů dětí se zdravotním postižením za účelem sdílení dobré praxe a hájení práv
dětí se zdravotním postižením. Služba nabízí půjčování literatury s odbornou tématikou,
vytváření individuálních pomůcek pro podporu učení a rozvoje komunikace. Službu poskytujeme
v bezbariérovém prostředí.
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Sociálně terapeutické dílny
Jedním ze znaků zapojení do běžného života je získání placeného zaměstnání. Někdy se může
stát, že zdravotní stav nedovolí člověku aktivně se na získání zaměstnání připravovat. Nebo se
do něj třeba po nemoci či úrazu vrátit. Sociálně terapeutické dílny jsou tu proto, aby u osob
s postižením vytvářely nebo obnovovaly takové pracovní návyky, které umožní aktivní zapojení
do práce. Člověk může zároveň trávit část dne v kolektivu, a to bez ohledu na velikost jeho
výkonu či množství vyrobených kusů.

Komu je tato služba určena?
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností
z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani
chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Co služba nabízí?
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování
 nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 nácvik přesunu na vozík a z vozíku,
 podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností
a dovedností,
 pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
 75 Kč za oběd,
 včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

199

ID:

sociálně terapeutické dílny

9111759

Diecézní charita Plzeň

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa
Kozinova 297, 344 01 Domažlice
Adresa sociální služby
Meclov 1, 345 21 Meclov
Webová stránka
www.dchp.cz
Tel. kontakt
731 433 062
E- mail
ivana.frohlichova@dchp.charita.cz
Posláním sociálně terapeutických dílen je umožnit dospělým lidem s chronickým duševním
onemocněním z domažlického regionu aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet zejména
manuální zručnost, přitom maximálně využít a respektovat schopnosti uživatele; dále poskytnout
pomoc při získávání nebo obnovování základních pracovních návyků a potřebných komunikačních dovedností. Prvotním cílem sociálně terapeutických dílen není dosahovat zisk, ale vytvořit
možnost smysluplného využití času pro výše zmíněnou cílovou skupinu, což umožní přiblížit
způsob života těchto lidí životu běžného občana, zvýší předpoklady pro pracovní uplatnění
na chráněném i otevřeném trhu práce a předchází sociálnímu vyloučení těchto lidí.
ID:

sociálně terapeutické dílny

2927758

FOKUS - Písek, z.ú.

Sociálně terapeutická dílna
Adresa sociální služby
Nuželická 60, 342 01 Sušice
Webová stránka
www.fokus-pisek.cz
Tel. kontakt
774 451 769, 775 731 769
E- mail
dilnasusice@fokus-pisek.cz
Služba je poskytována lidem s duševním onemocněním (18 – 80 let). Jejím cílem je sdílení pracovních zkušeností, zvyšování samostatnosti, soběstačnosti a pravidelný denní režim.
Sociálně terapeutická dílna nabízí:
 rukodělné a kreativní aktivity (filcování, pletení, tkaní, korálkování, šití, malování…)
 nácvik dovedností (např. vaření, úklid, praní, hospodaření s penězi atd.)
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. PC kurz, přednášky, sportovní činnosti,
terapie – psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie atd.)
 zprostředkování kontaktu se společenským okolím
Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.
Sociálně terapeutická dílna se dělí na dvě části:
1. Pracovní činnosti: sociálně terapeutická dílna poskytuje podporu pro zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie
2. Denní aktivity: nabízí pravidelný program – umožňuje navazování nových kontaktů – nabízí
vzájemné setkávání a sdílení zkušeností lidí v podobných životních situacích – napomáhá
v rozvoji sociálních a praktických dovedností jedince – nabízí vzdělávací aktivity – pomáhá
v překonávání problémů spojených s nemocí.
200

ID:

sociálně terapeutické dílny

8873895

MOTÝL, z.ú.

MOTÝL
Adresa sociální služby
Žlutická 1694/2, 323 00 Plzeň
Webová stránka
www.motyl-plzen.cz
Tel. kontakt
723 158 470
E- mail
dilny.plzen@centrum.cz
Služba je určena osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 16 až 64 let,
které nejsou z důvodu svého postižení umístitelné na otevřeném nebo chráněném trhu práce.
Charakteristika poskytované služby:
 rozvoj psychických a fyzických schopností a dovedností osob se ZP s možností výhledového
zařazení do chráněného zaměstnání nebo udržení jejich stávající úrovně vytvářením podnětných aktivit na základě individuálních plánů
 podpora osob se ZP při začleňování do běžné společnosti
 jednoduchá pracovní činnost se simulací běžných pracovních podmínek s přihlédnutím
k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta a k jeho potřebám (rukodělná výroba drobných
dárkových předmětů, zahradnické práce, práce v kuchyni, nácvik sebeobsluhy)
 podpora klientů při řešení otázek ze společenské, sociální a vzdělávací oblasti formou aktivity
„Sociální hry“
 účast na kulturních a prezentačních akcích služby (výstavy, hudební a taneční vystoupení)
 odpolední volnočasové aktivity pro mládež a dospělé se ZP (Keramika, vědomostní Klub,
kreativní Veselá dílna, Vaření)
ID:

sociálně terapeutické dílny

7297203

Oblastní charita Rokycany

Sociálně terapeutické dílny Pohodička
Adresa sociální služby
Dělostřelců 1251, 337 01 Rokycany
Webová stránka
www.charitarokycany.cz
Tel. kontakt
371 594 970
E- mail
ochrokycany@seznam.cz
Sociálně terapeutické dílny Pohodička pomocí pracovní terapie pomáhají osobám s lehkým
mentálním a kombinovaným postižením, věkové rozmezí 16 – 64 let. Cílenou činností služba
rozvíjí pracovní návyky, zručnost a dovednost, pobyt mezi vrstevníky upevňuje sociální chování,
navazují se nové vztahy, přátelství. Služba pomáhá zvyšovat šanci osob s postižením
na jejich pracovní uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. Služba nabízí i možnost
stravování a využití svozu.
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ID:

sociálně terapeutické dílny

7926693

Sdružení občanů Exodus, z.s.

Sociálně terapeutická dílna Exodus
Adresa sociální služby
Tovární 357/3, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.exodus.cz
Tel. kontakt
777 656 204
E- mail
info@exodus.cz
Služba je určena osobám s tělesným, duševním či kombinovaným postižením.
Obsahem služby je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně,
výchovně-vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních
záležitostí.
Rozvoj nebo zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního prostředí,
obnovení nebo zachování původního stylu života - integrace uživatelů zpět do společnosti (přítomnost v běžném prostředí, MHD, obchody, restaurace, kulturní památky) zvyšuje samostatnost
a představuje první krok k integraci dle možností a schopností uživatele. Klienti služby se mohou
věnovat pracovní činnosti, při které vyrábějí např. svíčky, košíčky z pedigu, mohou tkát na kolíkovém a tkalcovském stavu, věnovat se výrobě textilních výrobků – šití, vyšívání, malování
na textil… Dále mohou vyrábět šperky, pracovat s dřevěnými výřezy, malovat, kreslit, batikovat,
naučit se novým výtvarným technikám – mnozí si pracovní činností zlepšují jemnou motoriku.
Někteří uživatelé se připravují v terapeutické dílně na práci v chráněných dílnách.
ID:

sociálně terapeutické dílny

4003834

15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně

Středisko Víteček
Adresa sociální služby
Plánská 270, 349 58 Černošín
Webová stránka
www.stredisko-vitecek.cz
Tel. kontakt
606 500 252
E- mail
royal.ichthys@seznam.cz
Dílny nabízejí pomoc osobám se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním, které jim
zamezuje uplatnit se na trhu práce, a tudíž jsou ohroženy sociálním vyloučením. Cílovou
skupinou jsou tyto osoby ve věku 11 až 64 let. Osobám ve věku 11 až 15 let mohou být služby
poskytovány, pokud je to vhodné v souvislosti s jejich přípravou na budoucí povolání či praktické
životní uplatnění. Hlavním cílem sociálně terapeutických dílen je předejít sociálnímu vyloučení
osob se zdravotním postižením a integrovat je zpět do běžné společnosti.
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Terapeutické komunity
Závislost na návykových látkách nebo dlouhodobé duševní onemocnění vás dokáže připravit
nejen o spoustu přátel, ale také o spoustu dovedností a schopností. Terapeutická komunita je
místo, ve kterém pomocí nejrůznějších činností a aktivit s podporou zkušených odborníků můžete
rozvíjet své osobní a sociální schopnosti, můžete získat pracovní návyky nutné pro život po návratu, získáte orientaci třeba v právních nebo sociálních systémech. Dostane se vám psychické
podpory a můžete sdílet své zkušenosti s lidmi, kteří jsou na tom podobně.

Komu je tato služba určena?
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění
do běžného života.

Co služba nabízí?
 poskytnutí stravy
 vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 poskytnutí ubytování
 ubytování,
 zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,
 zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském
prostředí,
 sociálně terapeutické činnosti
 pracovní terapie a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé
abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností
a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 výchovné, vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 180 Kč denně celkem za poskytnutí
 ubytování, včetně provozních nákladů,
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 170 Kč denně za celodenní stravu,
 75 Kč pouze za oběd,
 včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
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ID:

4442426

terapeutické komunity

Středisko křesťanské pomoci Plzeň

Adresa sociální služby
Webová stránka
Tel. kontakt
E- mail

Terapeutická komunita Vršíček
Litohlavy 50, 337 01 Rokycany
www.skp-plzen.cz
777 632 490, 777 632 489, 377 224 320
office@skp-plzen.cz

Služba umožňuje osobám ve věku 18 – 64 let, které se rozhodly řešit problém závislosti na návykových látkách, pobyt v bezpečném a přijímajícím prostředí, které poskytuje prostor pro práci se
závislostí a spojenými problémy.
Cíle léčby se promítají do životů a postojů klientů. Jsou zaměřeny na to, aby klienti:
 uměli zacházet s drogovou minulostí a s riziky s ní spojenými (prevence relapsu, budování
bezpečných vztahů, odolávání pokušení, jak mluvit o své minulosti při hledání zaměstnání atd.),
 řešili svou sociálně právní situaci (komunikace s úřady, soudy, PČR, řešení dluhové situace atd.),
 obnovili narušené vztahy (kontakt) s rodinou a blízkými,
 uměli zacházet s časem a smysluplně využívali svůj volný čas,
 uměli se starat o sebe a své zdraví (kontakt s lékaři, řešení zdravotních obtíží),
 uměli vyjít s financemi, které mají k dispozici,
 uměli zacházet se svými emocemi a zvládali konflikty,
 získali pracovní návyky a dovednosti.
Služba není určena pro osoby:
 intoxikované jakoukoli omamnou látkou,
 s infekčními chorobami v akutním stádiu a parazitárními chorobami, vyžadující poskytnutí
ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 s psychotickým onemocněním a jinými duševními poruchami (deprese, bipolární porucha,
schizofrenie, úzkostné poruchy, poruchy příjmu potravy aj.) momentálně vyžadující intenzivní
farmakoterapeutickou léčbu,
 se zrakovým, sluchovým nebo mentálním postižením,
 s omezenou svéprávností ve smyslu schopnosti vypovědět smlouvu,
 služba není poskytována současně partnerským/manželským párům nebo rodičům s dětmi.
V programu se však s rodinami a příbuznými klientů pracuje (skupiny pro rodiče a blízké
klientovi, individuálního poradenství pro rodiče a blízké klientovi, práce s rodinou).
 Zařízení není bezbariérové. Osoby s pohybovým postižením musí osobně přijet a posoudit
bariéry pro jejich handicap.
Zájemci o službu se pro léčbu rozhodují dobrovolně a mohou ji kdykoli ukončit. V rámci léčby
jsou klienti, v závislosti na délce pobytu a fázi programu, omezeni v některých svých právech
podle pravidel komunity. Délka pobytu je cca 1 rok v nepřetržitém provozu, ubytování na dvou
a třílůžkových pokojích s koupelnou na patře. Kapacita: 15 lůžek.
Služba je zpoplatněna dle platného ceníku úhrad.
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Terénní programy
Tyto služby za vámi přijdou. Na ulici, do místa, kde právě žijete. Do místa, kde právě potřebujete
být, abyste třeba uživili sebe nebo blízké. Nebo do místa, kde musíte být kvůli závislosti. Týmy
odborníků mohou pomoci zvládnout ohrožení, které vyplývá ze stylu života, který právě vedete.
Existují různé formy pomoci a podpory, které umožní bezpečný a bezproblémový návrat do běžného života.

Komu je tato služba určena?
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob,
uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící
v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby
vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována
anonymně.

Co služba nabízí?
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském
prostředí,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
 poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních
látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována zdarma.
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terénní programy

9460779

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Program pro osoby v konfliktu se zákonem
Adresa sociální služby
Tylova 707/20, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.cppt.cz
Tel. kontakt
373 323 645
E- mail
konfliktsezakonem@cppt.cz
Posláním Programu pro osoby v konfliktu se zákonem je podporovat uživatele návykových látek,
kteří se ocitli ve výkonu trestu nebo vazby (případně jim tato skutečnost hrozí), při řešení jejich
problémů a motivovat je ke změně životního stylu, pomoci jim s návratem do společnosti a předcházet dalšímu páchání trestné činnosti. Podpora a motivace klientů se děje zejména prostřednictvím osobního případně korespondenčního poradenství. Tyto aktivity pomáhají předcházet
zacyklení nežádoucího životního stylu klientů (užívání návykových látek, páchání trestné činnosti)
vedoucího k jejich sociálnímu vyloučení, a tím současně podporují jejich zařazení do běžného
života. V Plzeňském kraji je Program pro osoby v konfliktu se zákonem jediným programem
zacíleným na dlouhodobou systematickou poradenskou práci s uživateli drog ve výkonu vazby či
trestu odnětí svobody. Program poskytuje své služby ve Věznici Plzeň, Oráčov i Horní Slavkov
na základě formální smlouvy o spolupráci, uzavřené s věznicí.
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Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s.
Vídeňská 9, 339 01 Klatovy
náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice
Nádražní 73, 346 01 Horšovský Týn
Adresa sociální služby
Mánesova 1522, 349 01 Stříbro
Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň
Mikulášská 422/7, Plzeň 2-Slovany, 326 00 Plzeň 26
Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany
Webová stránka
www.clovekvtisni.cz/plzen
Tel. kontakt
377 240 090, 777 782 081
E- mail
jitka.kylisova@clovekvtisni.cz
Služba je poskytována lidem v tíživé životní situaci, kteří nemají dostatek informací, dovedností
nebo prostředků nezbytných pro její řešení vlastními silami. Pracovníci pomáhají formou
poskytování informací a praktické pomoci při řešení problémů spojených např. s nezaměstnaností, bydlením, finančními a rodinnými problémy, soudními spory, zařizováním dokladů a dokumentů, vyřizováním dávek atd. Služba je nabízena všem bez ohledu na etnické, národnostní,
sociální, náboženské a jiné příslušnosti. Je poskytována bezplatně, dbá na ochranu soukromí lidí,
kteří službu využívají, a může být poskytována anonymní formou. Jedná se o terénní formu
(probíhá v domácnosti uživatele služby) a její součástí je doprovod na úřady a jiné instituce
a zprostředkování dalších odborných služeb. Činnosti a kroky směřující k řešení problému
uživatele služby jsou vykonávány s jeho vědomím, uživatel služby se podílí na řešení své situace
aktivně v maximální možné míře. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo
materiální podpory.
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Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Terén pro ohrožené osoby
Adresa sociální služby
Denisovo nábřeží 2586/6, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.diakoniezapad.cz
Tel. kontakt
731 125 700
E- mail
teren@diakoniezapad.cz
Služba stojí za každým, kdo potřebuje pomoc v boji za rovné podmínky.
Služba je určena osobám, které přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními
silami. Jde o osoby potenciálně obchodované či vykořisťované nebo těmito jevy ohrožené, osoby
komerčně zneužívané a oběti trestných činů. Služba těmto osobám poskytuje podporu a ochranu, čímž minimalizuje rizika jejich způsobu života a brání zhoršování jejich sociální situace.
Působením služby se k uživatelům dostávají informace o možných způsobech pomoci, dochází
ke stabilizaci psychického a fyzického stavu, což napomáhá vzniku vhodných podmínek k postupnému osamostatnění a návratu do běžného života. Služba je schopna poskytnout asistenci při
vyřizování záležitostí spojených s pobytem cizince na území ČR. Služba je poskytována na území
Plzeňského kraje.
Služba je poskytována bezplatně.
ID:

terénní programy

9869138

Kotec o.p.s.

Terénní programy Tachovsko
Adresa sociální služby
Rokycanova 4, 347 01 Tachov
Webová stránka
www.kotec.cz
Tel. kontakt
608 656 538
E- mail
tp.tachov@kotec.cz
Posláním terénního programu na Tachovsku je aktivní nabízení a poskytování sociálních služeb
lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a to v jejich přirozeném prostředí –
uživatelům návykových látek a jejich blízkým; lidem, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách,
jsou bez přístřeší, jsou předlužení, žijí rizikovým způsobem života, opouštějí výkon trestu nebo
výchovná zařízení, opakovaně páchají trestnou činnost; také lidem, kteří jsou vystaveni násilí,
zneužívání, apod. Služba nabízí prostředky ke snižování zdravotních rizik z užívání drog,
informace a orientaci v drogové problematice; asistenci při vyřizování dokladů, dávek, hledání
bydlení; orientaci na trhu práce, zprostředkování návazných a odborných služeb a orientaci
v nich; krizovou intervenci v případě náhlých náročných situací.
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Městská charita Plzeň

Domov sv. Františka - terénní program
Adresa sociální služby
Wenzigova 183/5, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.mchp.cz
Tel. kontakt
377 221 365
E- mail
dsf@mchp.charita.cz
Služba je určena osobám bez přístřeší – občanům ČR nebo EU, starším 18 let.
Charakteristika poskytované služby:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci
ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 zprostředkování lékařské péče
 poskytnutí nebo zprostředkování materiální pomoci (přikrývky, hygienické potřeby apod.)
 poskytnutí šatstva nebo zprostředkování jeho získání
 poskytnutí menšího množství potravin v akutní krizové situaci
 nabídka a zprostředkování ambulantních a pobytových služeb pro osoby bez přístřeší
ID:

terénní programy

5197800

Network East-West, z.s.

Centrum JANA - terén
Adresa sociální služby
U nemocnice 148, 344 01 Domažlice
Webová stránka
www.centrumjana.cz
Tel. kontakt
379 778 222
E- mail
teren@centrumjana.cz
Zapsaný spolek Network East – West je na české straně realizátorem česko-německého projektu
JANA. Sociální služba Centrum JANA je poskytována nepřetržitě od roku 1997. Služba pomáhá
osobám, které pracují v prostituci a uživatelům návykových látek při řešení jejich zdravotních
a sociálních problémů. Svojí činností se služba snaží klienty učit, jak minimalizovat rizika, kterým
jsou vystaveni. Tím, že je podporováno zdraví jednotlivce, je ovlivňováno i zdraví veřejné.
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Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Organizace pro pomoc uprchlíkům
Adresa sociální služby
sady Pětatřicátníků 48/33, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.opu.cz
Tel. kontakt
604 809 165
E- mail
opu.plzen@opu.cz
Služba nabízí cizincům ze třetích zemí pomoc v rámci odborného sociálního a právního poradenství. Právníci poskytují poradenství v oblasti pobytové problematiky. Posláním sociální služby
je podporovat a pomáhat uprchlíkům a cizincům všech věkových kategorií, zejména ze zemí
mimo Evropskou unii, na jejich cestě k nezávislosti, samostatnosti, při orientaci v právech a povinnostech a při jejich integraci do společnosti.
ID:

9212196

POINT 14, z.ú.

terénní programy

Terénní program Point 14
Poděbradova 415/12, 301 00 Plzeň
www.point14.cz
377 235 526
Tel. kontakt
777 570 647
E- mail
rothova@point14.cz
Služba je určena pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách od 18 let
věku. Služby mohou využít také blízcí uživatelů návykových látek. Služby jsou poskytovány
zdarma a anonymně.
Posláním terénního programu je vyhledávání uživatelů nelegálních látek v jejich přirozeném
prostření, minimalizování rizik spojených s braním drog a jiným nebezpečným chováním a informování uživatelů nelegální látek i veřejnosti o rizicích spojených s braním drog a jiným nebezpečným chováním. Mezi poskytované služby patří: individuální poradenství a konzultace problémů
spojených nejen s užíváním návykových látek, výměnný injekční program, distribuce prezervativů, zdravotní ošetření drobných poranění, testování na infekční nemoci (HIV, syfilis, hepatitidy
typu B a C), krizová a situační intervence, zprostředkování dalších návazných služeb, sběr injekčního materiálu a další.
Pracovníky terénního programu lze kontaktovat a dohodnout se na schůzce na telefonním čísle
777 570 647.
Adresa sociální služby
Webová stránka
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Ponton, z.s.

Terénní program COM.PASS
Adresa sociální služby
Podmostní 2398/1, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.ponton.cz
Tel. kontakt
739 353 362
E- mail
teren@ponton.cz
Posláním služby je vyhledávat a kontaktovat mladé lidi z Plzně okolí, kteří se ocitli v obtížné
životní situaci, usilovat o jejich sociální začlenění a pozitivní změnu způsobu života. Služba se
zaměřuje na vyhledávání a kontaktování dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Snaží se aktivizovat je k pravidelným zájmům a činnostem, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, pomoci jim při zvládání obtížných životních situací a minimalizovat rizika sociálně patologických jevů. S cílovou skupinou se pracuje v jejím přirozeném prostředí. Služba je určená pro
děti a mladé ve věku 11 – 25 let. Nejčastěji řešená témata jsou např. škola, zaměstnání, jednání
s úřady, finance, bydlení, rizikové chování, vztahy apod. Smyslem služby je pracovat s dětmi
a mladými lidmi tak, aby se orientovali ve světě, který je obklopuje, a uměli si sami poradit se
situacemi, které jim přináší.
ID:

terénní programy

3975657

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.
Korandova 2290/7, 301 00 Plzeň
Adresa sociální služby
Koperníkova 772/15, 301 00 Plzeň
Koterovská 2751/46, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.tadyated.org
Tel. kontakt
778 096 007
E- mail
info@tadyated.org
Služba je zaměřena na mimoškolní vzdělávání dětí z rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Služba je poskytována terénní formou přímo v rodinách klientů v Plzni. Dále je služba poskytována také ambulantní formou.
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Spolek Ulice Plzeň

Terénní program Ulice
Adresa sociální služby
Úslavská 211/31, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.ulice-plzen.com
Tel. kontakt
377 320 352
E- mail
info@ulice-plzen.com
Služba je určena osobám závislým na nelegálních návykových látkách.
Služba provádí terénní sociální práci u osob závislých na nelegálních návykových látkách a v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce. Tyto osoby služba podporuje ve snižování rizik jejich
způsobu života, a tím přispívá k ochraně veřejného zdraví. Služba je poskytována anonymně
a bezplatně.
ID:

terénní programy

8052940

Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Terénní program
Rubešova 581/4, 326 00 Plzeň
www.skp-plzen.cz
735 172 996
teren@skp-plzen.cz

Adresa sociální služby
Webová stránka
Tel. kontakt
E- mail
Služba je určena osobám bez přístřeší.

Charakteristika poskytované služby:
 vyhledání a kontaktování osob bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí
 navázání a vybudování vztahu důvěry
 informace o rizicích spojených se „životem na ulici“, pomoc se zajištěním základních
životních potřeb
 podpora a motivace k využívání návazných služeb pomoci a tím i pomoc k návratu
do společnosti
 poskytnutí základního sociálního poradenství – pomoc při zajištění dokladů, bydlení,
doprovod a komunikace s úřady a institucemi.
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Sociální rehabilitace
Někdy existuje celá řada důvodů a příčin, proč člověk selhává v komunikaci s okolím. Kdy být
součástí světa kolem sebe je těžší, než je člověk schopen zvládnout sám. Služby spadající do okruhu sociální rehabilitace umějí pomoci získat pocit rovnoprávného občana komukoliv. Stačí vybrat
tu správnou.

Komu je tato služba určena?
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností,
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných, činností
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální
rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových
služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

Co služba nabízí?

 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích
k sociálnímu začleňování
 nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
 nácvik péče o domácnost, např. péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,
 nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
 nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
 nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové
aktivity a zpět,
 nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
 nácvik chování v různých společenských situacích,
 nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 informační servis a zprostředkovávání služeb,
 poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
 ubytování,
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby
 zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietní
stravy, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
 pomoc při podávání jídla a pití,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou
formu služby
 pomoc při úkonech osobní hygieny,
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 pomoc při použití WC.
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Kolik služba stojí?
Maximální výše úhrady:
 210 Kč denně za poskytnutí:
 ubytování, včetně provozních nákladů
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 170 Kč za celodenní stravu,
 75 Kč za oběd
 včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů,
za úkony:
 pomoc při úkonech osobní hygieny,
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 pomoc při použití WC.
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AUDIOHELP z.s.

Středisko služeb pro osoby se sluchovým postižením v Plzni
Adresa sociální služby
Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.audiohelp.cz
Tel. kontakt
377 420 933
E- mail
audiohelp@volny.cz
Uživateli služeb jsou osoby se sluchovým postižením, převážně nedoslýchaví. Toto zdravotní
postižení znemožňuje komunikaci a vzdělávání uživatele služby a souvisí se začleněním těchto
osob do rodiny i do společnosti. Služba poradí při prvotních příznacích sluchové ztráty – jak
postupovat při problémech a také jak řešit kompenzaci. Pro uživatele pomůcek – sluchadel a přístrojů pro poslech televize či rádia – jsou poskytovány služby na kontrolu funkčnosti, nastavování
a přizpůsobování pomůcek.
Cílem služby je komunikační bariéru odstranit, nebo alespoň zmenšit tak, aby se uživatel služby
mohl dorozumět, vzdělávat, a tím mohl změnit svůj způsob života a používat příslušné pomůcky
– sluchadla, signalizace, telefony apod. Vhodná kompenzace zmenší komunikační bariéru a uživatel získá i další informace převodem zvukových jevů na světelné či vibrační.
ID:

sociální rehabilitace

CENTRUM HÁJEK z.ú.

Adresa sociální služby
Webová stránka
Tel. kontakt
E- mail

Centrum Hájek
Šťáhlavice 158, 332 04 Nezvěstice
www.centrumhajek.eu
602 692 763
info@centrumhajek.eu

1396076

Služba je určena dětem ve věku od 1 do 15 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným
postižením; s lehkou, střední, těžkou a hlubokou mentální retardací.
Posláním služby je poskytovat uživateli na základě individuálního plánování takové služby, které
mu umožní postupným začleňováním do běžné společnosti zůstat co nejdéle v přirozeném
prostředí rodiny. Sociální služba je cíleně navázána na moderní metodu TheraSuit a umožňuje
pokroky získané díky pohybové terapii uvést v maximální možné míře do praxe. Podporou
soběstačnosti získají uživatelé šanci prožít aktivní, plnohodnotný a důstojný život.
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Centrum pobytových a terénních sociálních služeb
Zbůch

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
Adresa sociální služby
V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
Webová stránka
www.centrumzbuch.cz
Tel. kontakt
377 830 611
E- mail
info@centrumzbuch.cz
Služba je určena osobám s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let.
Ambulantní forma služby je poskytována uživatelům, kteří:
 navštěvují kurzy profesního vzdělávání,
 využívají aktivizační činnosti zařízení,
 docházejí na čtrnáctidenní sociálně rehabilitační pobyty.
Terénní forma služby je poskytována uživatelům, kteří žijí ve vlastních bytech, ale stále potřebují
podporu zařízení při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí a při nácviku těchto
činností.
Pobytová forma služby je poskytována uživatelům, kteří absolvují čtrnáctidenní sociálně rehabilitační pobyty.
ID:

sociální rehabilitace

Adresa sociální služby

3764767

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Jdeme dál pro osoby s postižením
Vídeňská 181, 339 01 Klatovy
Kralovická 1562/35, 323 00 Plzeň
Perlová 60/14, 301 00 Plzeň
www.diakoniezapad.cz
773 683 193
jdemedal@diakoniezapad.cz

Webová stránka
Tel. kontakt
E- mail
Služba napomáhá na cestě k samostatnosti.
Služba nabízí možnost prakticky rozvíjet schopnosti a dovednosti spojené s konkrétními situacemi z běžného života tak, aby byly co nejvíce využitelné v životě klienta. Prostřednictvím nácviků
konkrétních činností umožňuje služba získat praktické zkušenosti, trénovat reálné situace, a tím
zvýšit důvěru ve svoje schopnosti. Služba působí na území města Plzně a v Klatovech.
Služba je poskytována bezplatně.
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ID:

sociální rehabilitace

7827989

Diecézní charita Plzeň

SOS Domažlice
Adresa sociální služby
náměstí Míru 136, 344 01 Domažlice
Webová stránka
www.dchp.cz
Tel. kontakt
731433020, 731433019, 731433092
E- mail
ivana.frohlichova@dchp.charita.cz
Posláním služby je konkrétní pomoc s řešením životní situace člověka.
Základní poradenství se soustřeďuje na poskytování informací o nárocích, možnostech a službách, které vyplývají ze systému sociálního zabezpečení občana a programu aktivní politiky
zaměstnanosti. Dále služba zprostředkovává konkrétní potřebnou odbornou pomoc a pomáhá
s praktickým řešením obtížné sociální situace člověka. Cílem je pomáhat klientům tak, aby se
spolupodíleli na zlepšení své situace a později ji sami dokázali řešit. Služba je poskytována
v ambulantní a terénní formě.
Služba je poskytována zdarma.
ID:

sociální rehabilitace

9156799

Diecézní charita Plzeň

Středisko sociální rehabilitace
Adresa sociální služby
Cukrovarská 327/16, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.dchp.cz
Tel. kontakt
377 320 621
E- mail
veronika.lukesova@dchp.charita.cz
Službu je poskytována osobám z definované cílové skupiny tj. osobám bez přístřeší a lidem
z etnické či národnostní menšiny (osoby z odlišného sociokulturního prostředí), kteří jsou
znevýhodněni v uplatnění na pracovním trhu nebo mají chybějící či narušené vazby na trhu
práce, a dále osobám v krizi, tzn. lidem, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci např. pracovní
nebo sociální krize, kterou nemohou přechodně vlastními silami řešit, protože jejich vlastní síly
jsou nedostatečné. Služba je poskytována osobám, které se v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti ocitají v nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožené sociálním vyloučením, popřípadě jsou
sociálně vyloučené (osoby, které vykazují rysy kultury chudoby). Cílem služby je pomoci uživatelům služby k návratu na trh práce a úspěšnému zařazení do majoritní společnosti díky získání
legálního příjmu a eliminovat tím rizika sociálního vyloučení.
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ID:

sociální rehabilitace

4804651

FOKUS - Písek, z.ú.

Sociální rehabilitace Sušice
Adresa sociální služby
Nuželická 60, 342 01 Sušice, ORP Sušice, ORP Horažďovice
Webová stránka
www.fokus-pisek.cz
Tel. kontakt
778 519 769
E- mail
terensusice@fokus-pisek.cz
Služba sociální rehabilitace je poskytována lidem s duševním onemocněním (18 – 80 let). Jedná
se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit
vlastními silami. Může jít o krátkodobou pomoc v krizi nebo o dlouhodobou podporu.
Mezi nabídku služeb patří základní sociální poradenství, individuální konzultace, nácvik dovedností (např. nácvik nakupování, sebeobsluhy, obsluhy domácnosti, hospodaření s financemi
atd.), aktivizační činnosti (př. přednášky, sportovní aktivity, PC kurz, půjčování knih atd.), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (výlety, vycházky, atd.) a pomoc při uplatňování práv a zájmů klienta (např. doprovody k lékařům, na úřady, k soudům, poradenství ohledně
vztahů, dluhů, sociálního zabezpečení, pomoc při získávání či udržení zaměstnání, pomoc při
zajišťování bydlení, podpora samostatnosti atd.).
Posláním sociální rehabilitace je podporovat lidi se zkušeností s duševním onemocněním v nezávislosti, soběstačnosti, samostatnosti a poskytnutí bezpečného prostoru, ve kterém se naučí
nemít obavy říci si o pomoc v běžném životě.
Služba je bezplatná.
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ID:

sociální rehabilitace

3131189

Ledovec, z.s.

Sociální rehabilitace Ledovec
Karoliny Světlé 463/13, 323 00 Plzeň
Adresa sociální služby
Ledce 1, 330 14 Ledce u Plzně
Webová stránka
www.ledovec.cz
Tel. kontakt
377 429 616, 776 100 101
E- mail
sr@ledovec.cz
Posláním služby je podporovat rozvoj takových schopností lidí s duševním onemocněním, které
potřebují ke zvládání nároku samostatného a soběstačného života v běžných podmínkách společnosti. Základním mottem služby je, že zotavení je možné, že lidé s duševním onemocněním mohou
žít spokojený, nadějeplný a přínosný život. Služba je určená pro lidi s duševním onemocněním,
zejména z okruhu psychotických, od 18 let, v případě podpory v oblasti vzdělávání lidem starším
16 let, z Plzeňského kraje. Služba je poskytována multidisciplinárním terénním týmem, ve kterém
jsou zastoupeni pracovníci vzdělaní jak v sociální oblasti, tak i pracovníci se vzděláním např. v psychiatrii, ergoterapii, psychologii, zdravotní sestry. Členy týmu jsou také peer konzultanti, tedy
pracovníci s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, kteří ušli kus cesty ve svém zotavení.
S klienty služba pracuje jak v prostorách zařízení, tak zejména v jejich domácnostech či jinde
v terénu. Osoby s duševním onemocněním také aktivně služba vyhledává a nabízí jim podporu. Při
poskytování služby je spolupracováno (se souhlasem klientů) s rodinami klientů a dalšími odborníky (zejm. ambulantními psychiatry, lůžkovými zdravotnickými zařízeními aj.). Služba sociální
rehabilitace je zárodkem vznikajících Center duševního zdraví v Plzeňském kraji.
Služba je poskytována zdarma.
ID:

sociální rehabilitace

5154526

Sdružení občanů Exodus, z.s.

Sociální rehabilitace Exodus
Adresa sociální služby
U Zvonu 51, 330 11 Třemošná
Webová stránka
www.exodus.cz
Tel. kontakt
377 856 539
E- mail
konecna@exodus.cz
Služba je určena lidem se zdravotním postižením od 18 let do seniorského věku.
Posláním služby je socializace klientů, podpora, integrace do kolektivu, zvýšení schopností
a dovedností, které mohou následně uplatnit v běžném životě nebo na trhu práce. Sociální
rehabilitace pobytová probíhá po dobu jednoho týdne, pondělí až neděle nepřetržitě (po předchozí domluvě s klientem). Týdenní pobyty mají různá zaměření a dle toho předem připravený
program (např. poznávací a výtvarný kurz, sportovně adrenalinový kurz, relaxační kurz,
designový kurz, tvořivý týden a deskové hry, kurz výtvarné techniky, aj.). V ceně pobytové formy
služby je zahrnuto ubytování a strava.
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ID:

sociální rehabilitace

9746327

SENs z.s., Centrum péče o děti s vývojovou poruchou

SENs z.s., Centrum péče o děti s vývojovou poruchou
Adresa sociální služby
Josefa Knihy 225, 337 01 Rokycany
Webová stránka
www.sensautismus.cz
Tel. kontakt
605 572 499
E- mail
vyvojoveporuchy@seznam.cz
Služba usiluje o maximální rozvoj všech dovedností jedince s přihlédnutím k jeho individuálním
potřebám, možnostem a zájmům. Jedná se především o nejrůznější aktivity, které podporují
psychomotorický a sociální rozvoj, přispívají k formování žádoucích návyků a dovedností, které
jsou klíčové k uplatnění jedince ve společnosti. Služba podporuje primárně děti s vážnější
vývojovou poruchou (nejčastěji s autismem, těžkými vadami řeči, s problémy v sociálních
vztazích atp.) až do 18 let věku. Nabízí pomoc a podporu jejich rodičům, ale i také např.
pedagogům. Cílem spolupráce je zejména posílení samostatnosti, soběstačnosti – nácviky
nejrůznějších dovedností, vedoucích k maximálnímu sociálnímu začlenění. Klienti cvičí některé
kompetence individuálně, ve skupině, ale také v přirozeném prostředí (např. zkouší samostatný
nákup v obchodě atd.), formou terénních služeb. Služby jsou poskytovány jak klientům s lehčími
formami poruchy autistického spektra, tak klientům s vážnějšími problémy (s mentálním handicapem, problémovým chováním atd.). V rámci mezioborové spolupráce se definuje zakázka
klienta také dle doporučení psychiatra nebo ve spolupráci se školami. Služba pomáhá rodičům
vytvářet speciální pomůcky a materiály pro individuální práci s dětmi i dospívajícími. Cílem služby
je individuální podpora dítěte, rodiny směřující k maximálnímu rozvoji osobnosti jedince s vývojovou poruchou.
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ID:

sociální rehabilitace

8484833

Středisko křesťanské pomoci Plzeň

Sociální rehabilitace
Adresa sociální služby
Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň
Webová stránka
www.skp-plzen.cz
Tel. kontakt
777 256 133
E- mail
rehabilitace@skp-plzen.cz
Služba je určena dospělým osobám od 18 do 64 let, které jsou v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti ohroženy sociálním vyloučením, popřípadě jsou sociálně vyloučené. Služba není
určena osobám s psychickou poruchou, které svým chováním mohou ohrozit sebe i druhé,
s poruchou chování s agresivními projevy a převažující psychiatrickou diagnózou – psychotici,
schizofrenici apod.
Posláním služby je přispět ke zkvalitnění života a podpořit sociální začlenění osob nacházejících
se v nepříznivé sociální situaci a pomoci těmto lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti tím, že jim poskytuje:
 sociální a pracovní poradenství
 podporu pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci
 podporu při komunikaci s úřady, podporu při vyřizování nezbytných dokumentů pro sociální
začlenění
 podporu při obstarávání léčby zdravotních potíží a při zajišťování léků
 pomoc naučit se rozumět a chovat se správně v zaměstnaneckém poměru)
 podporu při hledání zaměstnání (životopis, motivační dopis, nácvik pracovního pohovoru apod.)
 podporu při nácviku práce na PC (při hledání zaměstnání, bydlení aj.)
 hygienický servis – možnost osprchovat se, vyprat si prádlo; poskytováno fakultativně
ID:

Sociální rehabilitace

5885525

Ledovec, z. s.

Denní centrum Ledovec
Adresa sociální služby
Ledce 1, 330 14 Ledce u Plzně
Webová stránka
www.ledovec.cz
Tel. kontakt
377 958 256
E- mail
info@ledovec.cz
Služba je určena osobám s mentálním postižením nebo duševním onemocněním.
Ambulantní služba se zaměřuje na rozvoj schopností v oblasti praktických a sociálních dovedností a dovedností v oblasti partnerských a mezilidských vztahů, a to prostřednictvím společné
zodpovědnosti za chod tréninkové domácnosti venkovského typu. Zajišťuje možnost praktického
zapojení se do péče o domácnost, zahradu a drobném zvířectvo. Vedle toho služba nabízí
činnosti podporující rozvoj individuálních zájmů a schopnosti vlastního sebevyjádření.
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ID:

sociální rehabilitace

4385424

Tichý svět, o.p.s.

Tichý svět, o.p.s.
Adresa sociální služby
sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.tichysvet.cz
Tel. kontakt
607 048 579
E- mail
olga.blahovcova@tichysvet.cz
Služba je poskytována ambulantní a terénní formou s celorepublikovou působností.
Služba je určena osobám se sluchovým nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let
a jejich rodinným příslušníkům.
Posláním služby je zvyšování sociálních návyků a dovedností u klientů / klientek se sluchovým
a kombinovaným postižením, které vede k jejich samostatnosti a začlenění do běžné / majoritní
společnosti slyšících.
Služba klientům nabízí:
 nácvik samostatného pohybu, práce na počítači, nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik chování v různých společenských situacích, práce s informacemi
 pomoc při komunikaci s úřady, podpora při dohledání informací
 pomoc při nalezení jiné vhodné sociální služby, poradenského centra
 přípravu na jednání v krizových situacích, např. mezilidské a jiné problémy
 podporu v kontaktu s jinými lidmi – vrstevníky, rodinou, cizími lidmi
 podporu v pracovní oblasti – pomoc s vytvořením profesního životopisu a motivačního
dopisu, příprava na přijímací pohovor, výběrové řízení, provázení a podpora při jednotlivých
krocích
 pomoc při činnostech – práce s mobilem, se spotřebiči, s internetem, vyhledání vhodného
spoje, inzeráty na bydlení
 seznámení se zásadami, jak postupovat při úředním jednání a o možnostech využití tlumočení
a přepisu
 podporu uvědomění si práv a povinností, které máte vůči zaměstnavateli, úřadu práce apod.
Služba je poskytována zdarma.
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ID:

sociální rehabilitace

4504456

Tyfloservis, o.p.s.

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Plzeň
Adresa sociální služby
Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň
Webová stránka
www.tyfloservis.cz
Tel. kontakt
377 423 596, 608 257 961
E- mail
plzen@tyfloservis.cz
Služba je určena lidem ve věku 15 a více let, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela
nevidomí. Na službu se mohou také obracet lidé s kombinovaným postižením, kdy jedno z postižení je zrakové.
Služba nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže
hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba. Služba dále nabízí proškolení v obsluze některých kompenzačních pomůcek a informace o jejich získávání; nácvik sebeobsluhy
(vaření, úklid, péče o oděvy aj.); výuku čtení a psaní Braillova bodového písma; výcvik v prostorové orientaci a chůzi s bílou holí, nácvik chůze s průvodcem, výběr vhodných tras; nácvik vlastnoručního podpisu; nácvik psaní všemi deseti na klávesnici počítače; nácvik chování v různých
společenských situacích a způsobů kontaktu s lidmi, informační servis a zprostředkování služeb.
ID:

sociální rehabilitace

9932137

Diecézní charita Plzeň

Domov sv. Vavřince
Adresa sociální služby
Meclov 1, 345 21 Meclov
Webová stránka
www.dchp.cz
Tel. kontakt
731433057, 731433020, 73143306
E- mail
Ivana.frohlichova@dchp.charita.cz
Posláním Domova sv. Vavřince je dlouhodobé poskytování pobytové služby lidem s psychickým
handicapem, pomoci jim obnovit nebo získat sociální schopnosti a dovednosti, které v důsledku
nemoci ztratili a připravit je k začlenění do běžné společnosti. Jedná se o nepřetržitě poskytovanou službu pro dospělé muže a ženy od 19 let. Pomoc a podpora vychází z individuálně
určených potřeb uživatelů, respektuje základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů. Cílem služby je, aby ti, kterým jsou služby poskytovány, mohli žít co
nejvíce „normální život“. To znamená, aby mohli dělat práci, kterou vnímají jako smysluplnou,
užitečnou a na kterou stačí, aby si našli volnočasové aktivity a aby byli podle svých možností
soběstační, ale zároveň našli celodenní pomoc v případě potřeby.
V zařízení je realizován komunitní styl práce, který umožňuje zapojit klienty do průběhu služby
a omezuje riziko vzniku nebo zvyšování závislosti na sociální službě – klienti zde minimálně
recidivují. Pracovníci vykonávají konkrétní činnosti dle smlouvy dojednané s klientem a snaží se
o to, aby se režim dne i způsoby klienta co nejvíce přiblížily životu zdravého člověka.
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