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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

je pravdou, že člověk se o sociální služby začne většinou zajímat až 
v okamžiku, kdy je potřebuje někdo z rodiny nebo on sám. V takové chvíli 
je dobré vědět, kam se obrátit, kdo poradí a pomůže, když je třeba.

Významným pomocníkem by v tomto případě mohl být Katalog sociál-
ních a souvisejících služeb a institucí na Rokycansku (dále jen Katalog), 
který se Vám právě dostává do ruky. 

Katalog vznikl jako jeden z výstupů 3. etapy komunitního plánování 
sociálních služeb na Rokycansku, realizovaného Centrem pro komunitní 
práci západní Čechy. Katalog přináší základní informace o jednotlivých 
sociálních službách včetně kontaktů. Neopomíjí ani ostatní organizace 
a instituce, které do sociální oblasti beze sporu patří a které jsou pro 
veřejnost důležité. Líbí se mi i nové vstřícné uspořádání informací, kdy 
člověk může hledat vhodnou pomoc podle popsané situace. Věřím, že 
tento způsob bude vyhovovat i všem potřebným.

Katalog byl vytištěn za finančního přispění města Rokycany a bude 
k dispozici na městských a obecních úřadech obcí a měst v okresu 
a pro občany na Odboru sociálním a zdravotním MěÚ v Rokycanech.

Elektronická podoba Katalogu bude od října 2019 součástí webového 
portálu sociálních a souvisejících služeb na stránkách www.rokycany.cz, 
kde bude průběžně aktualizována.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tvorbě katalogu 
podíleli. Odvedli kus dobré práce. Veřejnosti pak přeji snadné a rychlé 
vyhledávání informací vedoucích k řešení jejich situací.

Václav Kočí 
Starosta města Rokycany

http://www.rokycany.cz
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Úvod k sociálním 
a souvisejícím službám

Sociální a související služby jsou služby zajišťující pomoc a podporu 
osobám, které se dostaly do nepříznivé životní situace například 
z důvodu věku, zdravotního stavu či životních návyků a z toho důvodu 
jsou vyloučeni ze společnosti, či jsou tímto vyloučením ohroženi. 
Posláním sociálních a souvisejících služeb je těmto lidem napomáhat 
vrátit se zpět do běžného života ve společnosti.

Sociální služby jsou upraveny zákonem č. 108/2006 Sb., který roze-
znává celkem 33 druhů sociálních služeb (například domovy pro seniory, 
azylové domy, pečovatelská služba) a každému člověku navíc garantuje 
bezplatné základní sociální poradenství, které poskytuje povinně každý 
poskytovatel sociálních služeb. 

Sociální služby jsou poskytovány buďto bezplatně, nebo za finanční 
úhradu klienta. V případě úhrady některých služeb klientem je možné 
využít příspěvek na péči. Jedná se o sociální dávku, která je určena 
na úhradu potřebné pomoci. Příspěvek na péči je určen těm, kteří jsou 
z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiného člo-
věka, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu.

Sociální služby jsou dle druhu poskytování rozděleny na pobytové, 
ambulantní a terénní. Pobytové služby jsou spojeny s ubytováním osob 
v zařízení sociálních služeb. Ambulantní služby jsou takové, za kte-
rými osoba dochází, nebo je doprovázena či dopravována do zařízení 
sociálních služeb, ale součástí služby není ubytování. Terénní služby 
jsou osobě poskytovány v přirozeném sociálním prostředí (například 
doma), služba dojíždí za klientem.

V jaké těžké životní situaci 
se nacházíte?

 → Bydlení /8

 → Finance a dluhy /9

 → Drogy, alkohol a jiné závislosti /10

 →  Odchod z ústavní či pěstounské péče a výkonu trestu /11

 → Rodina, děti a mládež /13

 → Stáří /15

 → Zdravotní postižení a nemoc /18

 → Zaměstnání /22

 → Umírání /23

 → Cizinci /25

Nenajdete-li službu, kterou hledáte, další služby působící v Plzeň-
ském kraji lze nalézt v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb 
v Plzeňském kraji na adrese www.plzensky–kraj.cz/cs/clanek/kata-
log–poskytovatelu–socialnich–sluzeb–v–plzenskem–kraji či v regis-
tru poskytovatelů sociálních služeb na adrese http://iregistr.mpsv.
cz/ socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1554367741390_1.



8 9→  Nenašli jste, co jste hledali? Další služby působící v Plzeňském kraji lze nalézt v katalogu poskytovatelů 
sociálních služeb v Plzeňském kraji na adrese http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-
socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji.

Bydlení

• Nemáte jak platit nájem? • Žijete 
v nevyhovujícím bydlení? • Máte spory 
s pronajímatelem? • Hrozí Vám vystěhování? 
• Ocitli jste se na ulici?

 →  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(Klub Akcent pro děti a mládež) /38

 → Poradna pro občany v nesnázích /38

 → Krizová pomoc (Plus pro lidi v krizové situaci) /39

 →  Sociální rehabilitace (Jdeme dál pro osoby s postižením) /41

 → Terénní programy (Člověk v tísni) /32

 →  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Člověk v tísni) /33

 → Resocializační programy (Člověk v tísni) /35

 → Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni) /36

 →  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(DOMUS – Centrum pro rodinu) /51

 → Byt sv. Lukáše (Noclehárna) /58

 →  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
České republiky, z.s., oblastní odbočka Rokycany /68

 → Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Potravinová pomoc /65

 → Krizové zařízení pro ženy (azylový dům) /59

 → Sociální rehabilitace (Tichý svět, o.p.s.) /75

 → Sociální a právní poradna (Tichý svět, o.p.s.) /76

Finance a dluhy

• Nemáte dost peněz na základní potřeby? 
• Nemůžete splácet dluhy? • Neorientujete se 
ve svých dluzích? • Hrozí Vám exekuce nebo 
již nějakou máte? • Zvažujete oddlužení? 

 →  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(Klub Akcent pro děti a mládež) /38

 → Poradna pro občany v nesnázích /38

 → Krizová pomoc (Plus pro lidi v krizové situaci) /39

 →  Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání 
(Člověk v tísni) /32

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji


10 11→  Nenašli jste, co jste hledali? Další služby působící v Plzeňském kraji lze nalézt v katalogu poskytovatelů 
sociálních služeb v Plzeňském kraji na adrese http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-
socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji.

 → Terénní programy (Člověk v tísni) /32

 → Resocializační programy (Člověk v tísni) /35

 →  Poradenství obětem trestné činnosti 
(Člověk v tísni) /36

 →  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(DOMUS – Centrum pro rodinu) /51

 → Probační a mediační služba, středisko Rokycany /65

 → Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Potravinová pomoc /65

 → Sociální rehabilitace (Tichý svět, o.p.s.) /75

 → Sociální a právní poradna (Tichý svět, o.p.s.) /76

Drogy, alkohol a jiné závislosti

• Máte Vy nebo někdo blízký problém 
s alkoholem, drogami či jinými závislostmi 
(např. gamblerstvím)? • Potřebujete 
čistý injekční materiál?

 →  Terapeutická komunita Vršíček 
(Středisko křesťanské pomoci Plzeň) /72

 → Anonymní alkoholici (AA – Pohoda Rokycany) /28

 →  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(Klub Akcent pro děti a mládež) /38

 → Krizová pomoc (Plus pro lidi v krizové situaci) /39

 → Prevence pro školy a veřejnost (Diakonie Západ) /42

 → Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni) /36

 → Terénní program Ulice (Spolek Ulice Plzeň) /70

 → Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Potravinová pomoc /65

Odchod z ústavní či pěstounské 
péče a výkonu trestu

• Vracíte se z věznice a nevíte, jak znova 
začít nebo co dál dělat? • Opouštíte výchovný 
ústav, dětský domov či pěstounskou péči?

 →  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(Klub Akcent pro děti a mládež) /38

 → Poradna pro občany v nesnázích /38

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji


12 13→  Nenašli jste, co jste hledali? Další služby působící v Plzeňském kraji lze nalézt v katalogu poskytovatelů 
sociálních služeb v Plzeňském kraji na adrese http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-
socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji.

 → Krizová pomoc (Plus pro lidi v krizové situaci) /39

 → Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni) /36

 →  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(DOMUS – Centrum pro rodinu) /51

 → Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Potravinová pomoc /65

Rodina, děti a mládež

• Řešíte v rodině výchovné problémy? • Ubližuje 
Vám někdo, musíte snášet urážky či fyzické 
násilí doma, ve škole nebo jinde? • Mají Vaše 
děti problémy s učením? • Hledáte dostupné 
a nezávazné aktivity pro Vaše dítě? • Máte 
problém se zajištěním předškolního vzdělávání 
pro děti? • Chcete se rozvést a nevíte jak 
postupovat? • Zažíváte komplikovaný rozvod 
a ohrožuje to Vaše děti? • Nemůžete se 
dohodnout o styku s dítětem? • Neplatí 
Vám otec výživné na dítě? • Chcete se stát 
pěstounem? • Máte dítě v pěstounské péči? 

 → Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Plzeň /29

 → Raná péče Čechy (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.) /30

 →  Raná péče – detašované pracoviště Plzeňský kraj 
(Diakonie ČCE – středisko Praha) /36

 →  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Archa pro rodiny s dětmi) /37

 →  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(Klub Akcent pro děti a mládež) /38

 → Poradna pro občany v nesnázích /38

 → Krizová pomoc (Plus pro lidi v krizové situaci) /39

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji


14 15→  Nenašli jste, co jste hledali? Další služby působící v Plzeňském kraji lze nalézt v katalogu poskytovatelů 
sociálních služeb v Plzeňském kraji na adrese http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-
socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji.

 →  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Adite pro náhradní rodiny) /40

 → Prevence pro školy a veřejnost (Diakonie Západ) /42

 → Adite pro náhradní rodiny (Diakonie Západ) /44

 →  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Člověk v tísni) /33

 → Vzdělávací služby – kariérní poradenství (Člověk v tísni) /34

 →  Vzdělávací služby – podpora vzdělávání a předškolní klub 
pro děti 3–6 let (Člověk v tísni) /34

 → Resocializační programy (Člověk v tísni) /35

 → Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni) /36

 →  Domov – odlehčovací služby 
(Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.) /47

 →  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(DOMUS – Centrum pro rodinu) /51

 →  Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu 
pro autismus, z.ú. /69

 →  Poradenství v oblasti školství a rodiny (Pedagogicko–
psychologická poradna Plzeň, pracoviště Rokycany) /64

 → Probační a mediační služba, středisko Rokycany /65

 →  Sociální rehabilitace (SENs z.s., Centrum péče 
o děti s vývojovou poruchou) /68

 →  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České 
republiky, z.s., oblastní odbočka Rokycany /68

 →  Intervenční centrum Plzeňského kraje (Diecézní charita Plzeň) /45

 →  Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí 
(Diecézní charita Plzeň) /44

 → Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Potravinová pomoc /65

 → Mateřský klub ROKOUŠ (Komunitní centrum ROKO z.ú.) /53

 → Raná péče Kuk, z.ú. /67

 → Sociální a právní poradna (Tichý svět, o.p.s.) /76

Stáří

• Potřebujete pomoc od druhých a nemáte 
nikoho, kdo by se o Vás postaral? • Rádi 
byste zůstali co nejdéle doma, ale nevíte, 
jak to zvládnete? • Máte pocit, že nezvládáte 
vše jako dříve? • Chcete zůstat aktivní 
i v seniorském věku? • Ubližuje Vám někdo, 
musíte snášet urážky a fyzické násilí?

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji


16 17→  Nenašli jste, co jste hledali? Další služby působící v Plzeňském kraji lze nalézt v katalogu poskytovatelů 
sociálních služeb v Plzeňském kraji na adrese http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-
socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji.

 → Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Plzeň /29

 → Poradna pro občany v nesnázích /38

 → Krizová pomoc (Plus pro lidi v krizové situaci) /39

 →  Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni) /36

 →  Domov pro seniory (Domov Harmonie, centrum sociálních služeb 
Mirošov, příspěvková organizace) /49

 →  Domov pro osoby se zdravotním postižením 
(Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace) /50

 →  Odborné sociální poradenství 
(Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.) /48

 →   Domov – odlehčovací služby 
(Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.) /47

 → Pečovatelská služba (Koloběh života z.s.) /52

 →  Sociální lůžka (Léčebna tuberkulózy 
a respiračních nemocí Janov) /54

 → Pečovatelská služba Břasy /57

 → Pečovatelská služba – město Radnice /55

 → Pečovatelská služba města Rokycany /55

 → Pečovatelská služba obce Holoubkov /57

 → Probační a mediační služba, středisko Rokycany /65

 → Sociální pobytová služba (Rokycanská nemocnice, a. s.) /67

 →  Odborné sociální poradenství 
(Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s.) /48

 →  Osobní asistence (Centrum pro zdravotně 
postižené Plzeňského kraje o.p.s.) /31

 → Domov pro seniory sv. Pavla /59

 → HEWER – osobní asistence pro Plzeňský kraj /52

 →  Svaz tělesně postižených v ČR z. s. – 
Okresní organizace Rokycany /74

 → Domov pro seniory (Péče Těně, s.r.o.) /62

 → Domov se zvláštním režimem (Péče Těně, s.r.o.) /63

 → Odlehčovací služby (Péče Těně, s.r.o.) /63

 → Pečovatelská služba (Péče Těně, s.r.o.) /64

 →  Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí 
(Diecézní charita Plzeň) /44

 →  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
České republiky, z.s., oblastní odbočka Rokycany /68

 →  Intervenční centrum Plzeňského kraje 
(Diecézní charita Plzeň) /45

 → Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Potravinová pomoc /65

 →  Osobní asistence pro lidi s mentálním a kombinovaným 
postižením (Oblastní charita Rokycany) /60

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji


18 19→  Nenašli jste, co jste hledali? Další služby působící v Plzeňském kraji lze nalézt v katalogu poskytovatelů 
sociálních služeb v Plzeňském kraji na adrese http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-
socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji.

Zdravotní postižení a nemoc

• Máte zdravotní handicap a nevíte si 
rady? • Narodilo se Vám dítě se zdravotním 
postižením? • Onemocněl někdo z Vaší 
rodiny a nevíte, jak zajistit potřebnou péči? 
• Pečujete o osobu se zdravotním postižením 
či dlouhodobě nemocného a potřebujete si 
odpočinout? • Trpíte dlouhodobým závažným 
onemocněním a potřebujete zajistit péči?

 → Raná péče Čechy (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.) /30

 →  Raná péče – detašované pracoviště Plzeňský kraj 
(Diakonie ČCE – středisko Praha) /36

 → Raná péče Kuk, z.ú. /67

 → Poradna pro občany v nesnázích /38

 → Krizová pomoc (Plus pro lidi v krizové situaci) /39

 → Sociální rehabilitace (Jdeme dál pro osoby s postižením) /41

 → Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni) /36

 →  Domov pro seniory (Domov Harmonie, centrum sociálních služeb 
Mirošov, příspěvková organizace) /49

 →  Domov se zvláštním režimem (Domov Harmonie, centrum 
sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace) /49

 →  Domov pro osoby se zdravotním postižením 
(Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace) /50

 →  Domov pro osoby se zdravotním postižením mentálním 
(Domov Zvíkovecká kytička) /50

 →  Odborné sociální poradenství 
(Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.) /48

 →  Domov – odlehčovací služby 
(Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.) /47

 →  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(DOMUS – Centrum pro rodinu) /51

 →  Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., 
Klub Korálky /28

 → Pečovatelská služba (Koloběh života z.s.) /52

 →  Sociální lůžka (Léčebna tuberkulózy a respiračních 
nemocí Janov) /54

 →  Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu 
pro autismus, z.ú. /69

 → Spolek Onko Rokycany /70

 → Pečovatelská služba Břasy /57

 → Pečovatelská služba – město Radnice /55

 → Pečovatelská služba města Rokycany /55

 → Pečovatelská služba obce Holoubkov /57

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji
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 →  Poradenství v oblasti školství a rodiny (Pedagogicko–
psychologická poradna Plzeň, pracoviště Rokycany) /64

 → Probační a mediační služba, středisko Rokycany /65

 → Sociální pobytová služba (Rokycanská nemocnice, a. s.) /67

 →  Sociální rehabilitace (SENs z.s., Centrum péče 
o děti s vývojovou poruchou) /68

 →  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – 
základní organizace Rokycany /73

 →  Svaz diabetiků ČR – územní organizace Rokycany – 
pobočný spolek /72

 →  Odborné sociální poradenství (Centrum pro zdravotně 
postižené Plzeňského kraje o.p.s.) /30

 →  Osobní asistence (Centrum pro zdravotně postižené 
Plzeňského kraje o.p.s.) /31

 → Domov pro seniory sv. Pavla /59

 → HEWER – osobní asistence pro Plzeňský kraj /52

 →  Svaz tělesně postižených v ČR z. s. – 
Okresní organizace Rokycany /74

 → Domov pro seniory (Péče Těně, s.r.o.) /62

 → Domov se zvláštním režimem (Péče Těně, s.r.o.) /63

 → Odlehčovací služby (Péče Těně, s.r.o.) /63

 → Pečovatelská služba (Péče Těně, s.r.o.) /64

 →  Svaz postižených civilizačními chorobami – 
okresní organizace Rokycany /73

 →  Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí 
(Diecézní charita Plzeň) /44

 →  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
České republiky, z.s., oblastní odbočka Rokycany /68

 →  Sociální rehabilitace (Tyfloservis, o.p.s. – 
Krajské ambulantní středisko Plzeň) /76

 → Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Potravinová pomoc /65

 →  Osobní asistence pro lidi s mentálním a kombinovaným 
postižením (Oblastní charita Rokycany) /60

 → Stacionář Pohodička /60

 → Sociálně terapeutické dílny Pohodička /61

 → Ekozahrada Raková /56

 → Tlumočnické služby (Tichý svět, o.p.s.)

 → Sociální rehabilitace (Tichý svět, o.p.s.) /75

 → Sociální a právní poradna (Tichý svět, o.p.s.) /76

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji
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Zaměstnání

• Nemůžete dlouhodobě získat zaměstnání? 
• Máte zdravotní překážky, které Vám brání 
samostatně pracovat na plný úvazek? • Stal 
se Vám pracovní úraz? • Byla Vám zjištěna 
nemoc z povolání? • Chtějí Vás ze zaměstnání 
vyhodit? • Nevíte, na co máte v zaměstnání 
nárok? • Způsobil/a jste škodu v zaměstnání?

 →  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(Klub Akcent pro děti a mládež) /38

 → Poradna pro občany v nesnázích /38

 → Krizová pomoc (Plus pro lidi v krizové situaci) /39

 → Sociální rehabilitace (Jdeme dál pro osoby s postižením) /41

 → Terénní programy (Člověk v tísni) /32

 → Resocializační programy (Člověk v tísni) /35

 → Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni) /36

 →  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(DOMUS – Centrum pro rodinu) /51

 → Probační a mediační služba, středisko Rokycany /65

 →  Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň 
(Diecézní charita Plzeň) /46

 → Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Potravinová pomoc /65

 → Sociálně terapeutické dílny Pohodička /61

 → Ekozahrada Raková /56

 → Sociální rehabilitace (Tichý svět, o.p.s.) /75

 → Sociální a právní poradna (Tichý svět, o.p.s.) /76

Umírání

• Potýkáte se s velmi vážným či nevyléčitelným 
onemocněním člena rodiny? • Chcete 
o dotyčného pečovat v domácím prostředí?

 → Poradna pro občany v nesnázích /38

 →   Krizová pomoc (Plus pro lidi v krizové situaci) /39

 →  Odborné sociální poradenství 
(Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.) /48

 → Pečovatelská služba (Koloběh života z.s.) /52

 →  Sociální lůžka (Léčebna tuberkulózy 
a respiračních nemocí Janov) /54

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji
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 → Pečovatelská služba Břasy /57

 → Pečovatelská služba obce Holoubkov /57

 →  Odborné sociální poradenství 
(Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s.) /30

 →  Osobní asistence (Centrum pro zdravotně 
postižené Plzeňského kraje o.p.s.) /31

 → Pečovatelská služba (Péče Těně, s.r.o.) /64

 →  Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí 
(Diecézní charita Plzeň) /44

 → Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Potravinová pomoc /65

Cizinci

• Pracujete ve špatných podmínkách, 
nedostáváte zaplaceno, vyhrožují Vám? 
• Potřebujete pomoci v kontaktu s českými 
úřady? • Neorientujete se v českém 
prostředí? • Potřebujete pomoci při vyřízení 
základních dokladů pro pobyt v ČR?

 → Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Plzeň /29

 → Poradna pro občany v nesnázích /38

 → Krizová pomoc (Plus pro lidi v krizové situaci) /39

 →  Terénní programy (Terén pro ohrožené osoby – 
Diakonie Západ) /42

 → Terénní programy (Člověk v tísni) /32

 → Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Člověk v tísni) /33

 → Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni) /36

 →  Poradenství v oblasti školství a rodiny (Pedagogicko–
psychologická poradna Plzeň, pracoviště Rokycany) /64

 →  Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj 
(Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR) /71

 → Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň (Diecézní charita Plzeň) /46

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji


 → Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Potravinová pomoc /65

 →  Odborné sociální poradenství 
(Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s.) /61

 → Sociální a právní poradna (Tichý svět, o.p.s.) /76

Pokud nevíte, na jakou službu se ve Vaší situaci obrátit, je možné požá-
dat o radu sociální pracovníky pověřených obecních úřadů: Městský 
úřad Radnice / Městský úřad Zbiroh / Městský úřad Rokycany

Přehled sociálních 
a souvisejících služeb 
působících na Rokycansku

Řazeno abecedně dle názvu organizace

Nenajdete-li službu, kterou hledáte, další služby působící v Plzeň-
ském kraji lze nalézt v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb 
v Plzeňském kraji na adrese www.plzensky–kraj.cz/cs/clanek/kata-
log–poskytovatelu–socialnich–sluzeb–v–plzenskem–kraji či v regis-
tru poskytovatelů sociálních služeb na adrese http://iregistr.mpsv.
cz/ socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1554367741390_1.
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AA – Pohoda Rokycany – Sdružení pro služby AA v ČR

Anonymní alkoholici

Popis služby → Anonymní Alkoholici © je společenství mužů a žen, 
kteří spolu vzájemně sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že mohou 
vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alko-
holismu. Jediným požadavkem členství v AA je touha přestat pít. 
Členové AA neplatí žádné příspěvky nebo poplatky za členství. Našim 
hlavním cílem je zůstat střízliví a napomáhat ostatním alkoholikům 
k dosahování střízlivosti. Služba je poskytována ambulantně.
Pro koho je služba určena → Osoby, které řeší problémy spojené 
s alkoholem.

Pracovní doba → Každé úterý v 16:30
E–mail → rokycany@aamail.cz 
Telefon → 731 910 064
Webová stránka → www.anonymnialkoholici.cz
Adresa → Dělostřelců 1251, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → AA nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví, 
politickou organizací ani s žádnou jinou institucí, nepřejí si zaplést 
se do jakékoliv rozepře, nepodporují žádné vnější programy ani 
žádným jiným programům neodporují.

Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z. s., Klub Korálky

Volnočasová aktivita zdravotně postižených

Popis služby → Setkávání rodičů, vzájemné předávání informací.
Pro koho je služba určena → Pro rodiče s dětmi se zdravotním 
postižením.

Pracovní doba → 1x za 14 dnů dle rozpisu akcí
E–mail → koralky.ro@seznam.cz
Telefon → 603 186 041
Adresa → Masarykovo nám., 215/1, Rokycany
Finanční náročnost → Zdarma

Bílý kruh bezpečí, z. s.

Poradna Bílého kruhu bezpečí, z. s., Plzeň

Popis služby → Prostřednictvím odborného sociálního poradenství 
poskytuje komplexní pomoc a podporu v oblasti práva, psychologie 
a sociální práce obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po 
obětech trestné činnosti, a to s cílem zlepšit jejich postavení v trest-
ním řízení a eliminovat jejich újmu způsobenou trestnou činností. 
K dispozici je nepřetržitá krizová linka 116 006. Zvlášť zranitelným 
obětem trestných činů (ZZ OTČ) poskytuje v pracovní dny pomoc 
klíčová sociální pracovnice, a to formou ambulantní a terénní (např. 
doprovody k soudnímu jednání aj.). Organizace dále nabízí navazu-
jící podpůrnou psychoterapii v rozsahu max. 10 sezení pro jednoho 
uživatele služby a je nabízena v případě vysoké traumatizace oběti. 
Mezi další aktivity patří preventivní a odborné vzdělávací programy 
pro laickou i odbornou veřejnost.
Pro koho je služba určena → Oběti trestných činů bez omezení věku, 
osoby ohrožené domácím násilím, svědci trestných činů, pozůstalí po 
trestných činech na území Plzeňského kraje. (Každá osoba, která se 
cítí být obětí trestné činnosti dle zák. č. 45/2013, o obětech trest-
ných činů.)

Pracovní doba → Út (bez objednání) / 
Čt (pouze pro objednané) 16:00–18:00
Případová manažerka → Po–Čt 8:30–15:30 / Pá 8:30–15:00 
(zvlášť zranitelné oběti trestné činnosti)
E–mail → bkb.plzen@bkb.cz
Telefon → 773 551 311, 734 157 200
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Webová stránka → www.bkb.cz
Adresa → Jungmannova 1, 301 00 Plzeň 
Finanční náročnost → Zdarma

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

Raná péče Čechy

Popis služby → Cílem služby rané péče je posílit rodinu a zvýšit její 
kompetence v péči o vlastní dítě v období po diagnóze sluchového 
postižení. Podporujeme rodinu s dítětem se sluchovým postižením, 
aby zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem 
a mohla žít běžným způsobem života. Základem služby jsou pravi-
delné konzultace realizované v domácím prostředí rodiny s dítětem, 
které jsou doplněny o konzultace ambulantní.
Pro koho je služba určena → Rodiny s dětmi se sluchovým posti-
žením žijící na území Plzeňského kraje. Služby mohou být rodinám 
poskytovány od narození dítěte nebo odhalení jeho sluchového posti-
žení (či vyslovení podezření) do nástupu dítěte do školského zařízení 
nebo jiné návazné služby, maximálně do sedmi let věku dítěte.

Pracovní doba → Terénní forma služby: Po–Pá 7:00–19:00 / 
Ambulantní forma služby: Čt 9:00–15:00 
E–mail → ranapececechy@detskysluch.cz, 
detskysluch@detskysluch.cz
Telefon → 251 510 744, 235 517 313
Webová stránka → www.detskysluch.cz, www.idetskysluch.cz
Adresa → Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 Stodůlky
Finanční náročnost → Zdarma

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s.

Odborné sociální poradenství

Popis služby → Poskytování rad, informací, pomoci a podpory osobám 
se zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé 
životní situaci nebo jsou takovou situací ohrožováni, a kteří nejsou 
schopni řešit tuto situaci vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí.
Pro koho je služba určena → Osoby se zdravotním postižením bez 
omezení věku a typu zdravotního postižení, senioři, rodinní přísluš-
níci osob se zdravotním postižením a seniorů, opatrovníci osob 
s omezenou svéprávností, právnické osoby pracující ve prospěch 
osob zdravotně postižených a seniorů.

Pracovní doba → Po–St 8:00–16:00 / Čt–Pá 8:00–13:00
E–mail → rokycany@czppk.cz
Telefon → 775 786 004, 371 723 759
Webová stránka → www.czppk.cz
Adresa → Masarykovo náměstí 215, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace →  Součástí odborného sociálního poradenství 
je i půjčování kompenzačních pomůcek.

Osobní asistence

Popis služby → Osobní asistence je poskytována v přirozeném soci-
álním prostředí, kde klient žije. Služba obsahuje zejména pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygi-
eně, zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí.
Pro koho je služba určena → Senioři a osoby se zdravotním postiže-
ním na Rokycansku

Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → rokycany@czppk.cz
Telefon → 775 786 004, 371 723 759
Webová stránka → www.czppk.cz
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Adresa → Masarykovo náměstí 215, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Člověk v tísni, o.p.s.

Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání

Popis služby → Posláním této služby je poskytování odborné pomoci 
lidem, kteří se dostali do problémů s dluhy. Poskytujeme podporu 
lidem ohroženým finančními problémy a zároveň hledáme řešení pro 
ty, kteří se již ve finanční krizi ocitli. Pomáháme zmapovat dluhy, 
kontaktovat jejich věřitele, bránit se neférovému jednání některých 
firem poskytujících finanční služby, vyřešit problémy s exekucemi 
či zajistit institut oddlužení.
Pro koho je služba určena → Služba je určena lidem, kteří se dostali 
do potíží s dluhy a svou situaci neumí nebo nemohou sami řešit.

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–16:00 po telefonické domluvě / 
St 11:00–16:00 kontaktní hodiny
E–mail → anna.matustikova@clovekvtisni.cz
Telefon → 777 367 655
Webová stránka → www.clovekvtisni.cz/plzen
Adresa → Svaz bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany 
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Součástí služby není poskytování finančních 
prostředků nebo materiální podpory.

Terénní programy

Popis služby → Pomáháme formou poskytování informací a praktické 
pomoci při řešení problémů spojených např. s nezaměstnaností, byd-
lením, 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. Jedná se o terénní formu (probíhá v domácnosti uži-
vatele služby) a její součástí je doprovod na úřady a jiné instituce 
a zprostředkování dalších odborných služeb.
Pro koho je služba určena → Služba je poskytována lidem v tíživé 
životní situaci, kteří nemají dostatek informací, dovedností nebo pro-
středků nezbytných pro její řešení vlastními silami.

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–16:00 po telefonické domluvě / 
St 11:00:00–16:00 kontaktní hodiny
E–mail → martina.blahova@clovekvtisni.cz
Telefon → 778 442 549
Webová stránka → www.clovekvtisni.cz/plzen
Adresa → Svaz bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany 
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Součástí služby není poskytování finančních 
prostředků nebo materiální podpory.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Popis služby → Rodinám je poskytována podpora a pomoc při vytvá-
ření podmínek pro pravidelnou školní docházku dětí do školy, přípravu 
dětí do školy a smysluplné využití jejich času. Rodinám pomáháme 
s řešením konkrétních potíží, se kterými se potýkají (dluhy, nezaměst-
nanost, špatné bytové podmínky aj.) a s obranou jejich práv. Dále 
jim zprostředkováváme služby a aktivity, které jsou v místě bydliště 
rodiny dostupné, ale rodiny o nich neví. Pomáháme i rodičům, kteří 
usilují o vrácení dětí do své péče. 
Pro koho je služba určena → Služba je určena rodinám s dětmi majícími 
problémy, které nejsou schopny samy překonat, a tyto problémy mají 
negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte.

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–16:00 po telefonické domluvě. / 
St 11:00–16:00 kontaktní hodiny 
E–mail → jitka.kylisova@clovekvtisni.cz 
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Telefon → 777 782 081
Webová stránka → www.clovekvtisni.cz/plzen
Adresa → Svaz bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany 
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Spolupráce s rodinou probíhá ve většině pří-
padů v domácnosti rodiny.

Vzdělávací služby – kariérní poradenství

Popis služby → Cílem služby je formální zvýšení kvalifikace mladých 
lidí tak, aby se zvýšila jejich uplatitelnost na pracovním trhu. Kari-
érní poradci pomáhají mladým lidem zjistit silné a slabé stránky a na 
tomto základě vybírají vhodný obor. Následuje pomoc s výběrem kon-
krétní nabídky škol a konkrétní kroky vedoucí k úspěšnému přijetí na 
danou školu, včetně přípravy na přijímací zkoušky. Zásadní součástí 
je systematická podpora mladého člověka během jeho studia.
Pro koho je služba určena → Služba je určena mladým lidem, kteří 
potřebují podporu při prodloužení vzdělávací kariéry nad rámec 
povinné školní docházky.

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–16:00 hodin / po telefonické 
domluvě je možno domluvit termín mimo provozní dobu.
E–mail → martina.blahova@clovekvtisni.cz 
Telefon → 778 442 549
Webová stránka → www.clovekvtisni.cz/plzen
Adresa → Svaz bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany 
Finanční náročnost → Zdarma

Vzdělávací služby – podpora vzdělávání 
a předškolní klub pro děti 3–6 let

Popis služby → Služba je určená rodinám s dětmi, které řeší potíže 
spojené se školou. Pomáháme při přípravě dětí do školy, ale také 
při komunikaci se školou, poradnami, specialisty či úřady. V rámci 

doučování spolupracujeme s dobrovolníky, kteří do rodin docházejí 
jednou týdně na dvě hodiny. Předškolní klub tvoří dočasnou alter-
nativu k mateřským školám. Cílem je příprava dětí na vstup do MŠ, 
popřípadě ZŠ, a práce s jejich rodiči ohledně povinností, které se 
k nástupu do školského zařízení vážou.
Pro koho je služba určena → Služba podpory vzdělávání je určena 
dětem, které mají potíže ve škole, a nedostává se jim adekvátní pod-
pory. Předškolní kluby jsou určeny dětem, které se do běžné mateř-
ské školy z různých důvodů nedostanou, ale předškolní přípravu 
významně potřebují.

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–16:00 / 
po telefonické domluvě je možno domluvit 
termín mimo provozní dobu.
Telefon → 777 787 373
Webová stránka → www.clovekvtisni.cz/plzen
Adresa → Svaz bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany 
Finanční náročnost → Zdarma

Resocializační programy

Popis služby → Cílem služby je pomoci dospělým i mladistvým 
osobám, které se dopustily protiprávního jednání nebo závažného 
porušení norem, minimalizovat rizika recidivy a zamezit opakovanému 
konfliktu se společenskými normami. Kromě toho nabízíme i praktic-
kou pomoc v životně důležitých oblastech existence (dluhy, finance, 
práce, bydlení, trestně právní situace, psychický stav), aby došlo 
k celkové stabilizaci životní situace.
Pro koho je služba určena → Služba je určena pachatelům trestných 
činů, u kterých je na straně poškozených fyzická osoba či jiný sub-
jekt. Zaměřuje se jak na dospělé pachatele, tak na mladistvé delik-
venty a jejich rodiny.

E–mail → vlastimila.feistingerova@clovekvtisni.cz
Telefon → 602 363 026
Webová stránka → www.clovekvtisni.cz/plzen
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Adresa → Svaz bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany 
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Služba je akreditována Ministerstvem sprave-
dlnosti ČR. Probíhá ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR.

Poradenství obětem trestné činnosti

Popis služby → Základem služby je poskytování právních informací 
obětem trestných činů. Její součástí je kromě informování také asi-
stence při sepisování dokumentů (trestní oznámení, odvolání, návrh 
na náhradu škody), doprovod na policii a k soudu. Posláním služby je 
zvýšit informovanost oběti o vlastních právech a možnostech jejich 
plného uplatnění.
Pro koho je služba určena → Služba je určena obětem trestných činů.

Pracovní doba → Po telefonické domluvě.
E–mail → radka.liskova@clovekvtisni.cz /  
vlastimila.feistingerova@clovekvtisni.cz
Telefon → 602 250 210, 602 363 026
Webová stránka → www.clovekvtisni.cz/plzen
Adresa → Svaz bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany 
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Služba je akreditována Ministerstvem 
spravedlnosti ČR.

Diakonie ČCE – středisko Praha

Raná péče – detašované pracoviště Plzeňský kraj

Popis služby → Terénní sociální služba pomáhající rodinám zoriento-
vat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. Naším cílem je, 
aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít 

takovou míru jejich naplnění, která ji umožní žít život podle svých 
představ. Nabízíme informace, odborné poradenství, činnosti podporu-
jící rozvoj dítěte a pomoc při uplatňování zájmů rodiny.
Pro koho je služba určena → Rodiny z Plzeňského kraje pečující o dítě 
s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, 
příp. kombinovaným postižením ve věku 0–7 let.

Pracovní doba → Po–Pá 7:00–19:00
E–mail → info@rana–pece.cz
Telefon → 235 518 392
Webová stránka → www.rana–pece.cz
Adresa → Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice
Finanční náročnost → Zdarma

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Archa pro rodiny s dětmi)

Popis služby → Služba poskytuje terénně či ambulantně pod-
poru rodině v obtížné životní situaci, která může být ohrožující pro 
potřeby a vývoj dětí a rodiče jí nedokáží sami překonat. Může se 
jednat o vztahy v rodině – konflikty, rozvod, výchovné poradenství, 
asistovaný kontakt (podpora terapeuta, psychologa, mediátora), eko-
nomická, bytová, sociální a zdravotní nepříznivá situace ohrožující 
vývoj dítěte, obtíže v péči o děti apod.
Pro koho je služba určena → Rodiny s dětmi do 26 let 
věku (i nenarozenými) z Plzeňského kraje.

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–18:00 pro objednané / 
Po 8:00–9:00 pro neobjednané
E–mail → archa@diakoniezapad.cz
Telefon → 733 614 645
Webová stránka → www.diakoniezapad.cz/sluzby–
diakonie–zapad/archa–pro–rodiny–s–detmi/
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Adresa → Svazu bojovníků za Svobodu 68, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Zdarma

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
(Klub Akcent pro děti a mládež)

Popis služby → Služba doprovází a podporuje děti a mládež v Roky-
canech a okolí při řešení obtížných i každodenních situací a zvyšuje 
jejich šance uspět v dalším životě. Klub nabízí skupinové aktivity, 
preventivní a volnočasové činnosti, ale také individuální poradenství, 
poskytuje informace, podporu v krizových situacích, doprovod tam, 
kam se klientovi samotnému nechce.
Pro koho je služba určena → Pro děti a mladé dospělé ve věku 
6–20 let, kteří řeší školu, rodinu, vrstevnické či partnerské vztahy, 
práci, hledají místo pro vlastní seberealizaci, kontakt s vrstevníky, 
a to vše na partnerské úrovni.

Pracovní doba → Po–Út 13:30–18:00 / St–Čt 12:30–17:00
E–mail → klub.akcent@diakoniezapad.cz
Telefon → 739 244 869
Webová stránka → www.diakoniezapad.cz/sluzby–diakonie–zapad/
klub–pro–deti–a–mladez/kde–pusobime–a–nase–zarizeni/
Adresa → Jiráskova 481, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Službu je možné využívat anonymně.

Poradna pro občany v nesnázích (Odborné sociální poradenství)

Popis služby → Služba poskytuje rady, informace a pomoc všem, 
kteří se na ní obrátí v situacích, které spadají do oblastí její čin-
nosti – ochrana spotřebitele, trestní právo, bydlení, pracovně právní 
vztahy a zaměstnanost, pojištění, majetkoprávní vztahy a náhrada 
škody, rodinné a partnerské vztahy, sociální dávky a sociální služby, 
finanční a rozpočtová problematika (dluhy, půjčky, osobní bankrot), 

zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie, právo životního prostředí, 
občanské soudní řízení, exekuční řízení, výkon rozhodnutí, základy 
práva ČR, právní systém EU, ústavní právo, veřejná správa. Služba 
usiluje o to, aby občané znali svá práva a povinnosti, znali dostupné 
služby a uměli vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Pro koho je služba určena → Služba je určena občanům v nepříznivé 
sociální situaci převážně z Plzeňského kraje, kteří si nedokáží pomoci 
vlastními silami a obrátí se na Poradnu.

Pracovní doba → Po a St 8:00–12:00, 13:00–17:00 objednaní / 
Út 10:00–12:00, 13:00–16:00 neobjednaní
E–mail → poradna.rokycany@diakoniezapad.cz
Telefon → 775 720 492
Webová stránka → www.diakoniezapad.cz/sluzby–diakonie–
zapad/poradna–pro–obcany–v–nesnazich/ 
Adresa → Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Zdarma

Krizová pomoc (Plus pro lidi v krizové situaci)

Popis služby → Posláním služby Plus pro lidi v krizové situaci je být 
místem pro lidi a jejich starosti. Pomáháme jim ulehčit tíživou situaci 
a hledat řešení. Lidé v tíživé životní situaci nejčastěji využívají tyto 
naše služby: krizovou intervenci (odbornou psychickou podporu), 
základní sociální poradenství a zprostředkování odborných informací, 
sociálně terapeutickou činnost (krátkodobé podpůrné psychotera-
pie), poradnu pro rodinu a páry, zprostředkování kontaktu s návaz-
nými, specializovanými službami (psycholog, psychiatr, právník, lékař, 
pastor apod.). Hlavním cílem služby je podpořit člověka tak, aby se 
zorientoval ve své tíživé situaci a byl schopen ji překonat, měl naději 
a věděl si rady.
Pro koho je služba určena → Službu mohou vyhledat lidé, kteří pro-
žívají náročné životní období, s nímž si neví rady. Všichni, kteří se 
dostali na pokraj svých sil a netuší, kam směřovat dál (např. nemoc 
či úmrtí blízkých, partnerské či vrstevnické neshody, problémy 
na pracovišti či ve škole apod.). Služba je určena dětem od 6 let, 
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dospívajícím, dospělým i seniorům. Mohou přijít také páry či rodiny. 
Terénní forma služby, kdy služba přijede za klientem, může být 
poskytnuta pouze na základě výzvy od jiné instituce (například školy) 
a pomoc je následně poskytnuta přímo v dané instituci. Jedinci se 
mohou v případě potřeby obracet na ambulanci, která je k dispozici 
v Plzni na níže uvedené adrese.

Pracovní doba → Terénní forma služby (ambulantní forma služby 
je poskytována jen v Plzni): Po–Pá 8:00–16:00 / Poskytování 
služby terénní formou znamená poskytování v předem 
dojednanou dobu či okamžitě (mimo prostory ambulance 
v Plzni) dle aktuální kapacity služby (vytížení pracovníků).
E–mail → plus.kraj@diakoniezapad.cz / Telefon → 605 232 116
Webová stránka → www.diakoniezapad.cz/sluzby–
diakonie–zapad/plus–pro–lidi–v–krizove–situaci/ 
Adresa → Prokopova 25, 301 00 Plzeň (sídlo ambulance 
a korespondenční Adresa pro Terénní formu)
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Služba je dobrovolná, anonymní a diskrétní, 
což znamená, že nám lidé nemusí sdělovat žádné osobní údaje či jiné 
citlivé informace, říkají jen to, co považují za důležité a pracovníci 
jsou navíc vázaní mlčenlivostí. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Adite pro náhradní rodiny) 

Popis služby → Adite poskytuje (ambulantně či terénně) pod-
poru rodině v obtížné životní situaci, která může být ohrožující pro 
potřeby a vývoj dětí a rodiče jí nedokáží sami překonat. Služba se 
zaměřuje na biologické rodiny dětí, které žijí v náhradní rodinné 
péči a jejichž situace směřuje k návratu do původní rodiny, či je dítě 
s rodinou v častém kontaktu. Adite poskytuje podporu všem rodi-
nám, které přijaly dítě do náhradní rodinné péče, i rodinám adoptiv-
ním. Služba se zaměřuje na řešení vztahů v rodině a její nepříznivou 
ekonomickou, bytovou, sociální a zdravotní situaci.

Pro koho je služba určena → Rodiny s dětmi, náhradní rodiny, biolo-
gické rodiny dětí umístěných v náhradní rodinné péči.

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–18:00 pro objednané / 
Po 8:00–9:00 pro neobjednané
E–mail → adite@diakoniezapad.cz
Telefon → 731 125 429
Webová stránka → www.diakoniezapad.cz/sluzby–
diakonie–zapad/adite–pro–nahradni–rodiny/
Adresa → Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Zdarma

Sociální rehabilitace (působnost od ledna 2020) 
(Jdeme dál pro osoby s postižením)

Popis služby → Služba je poskytována terénní a ambulantní formou 
klientům, kteří potřebují podporu při hledání a udržení vlastního 
bydlení, zaměstnání a v ostatních běžných záležitostech. Pod-
poru poskytujeme v těchto oblastech: vedení domácnosti, financí, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc 
při komunikaci s institucemi. Klienti jsou motivováni k maximální 
možné samostatnosti.
Pro koho je služba určena → Služba je určena osobám se zdra-
votním postižením ve věku 18–64 let. Je určena lidem, kteří se 
chtějí připravovat na samostatnější život, a je poskytována tak, 
aby klienti navzdory svému postižení dosáhli větší samostatnosti 
v praktickém životě. Klienti musí mít potenciál rozvoje schopností 
a dovedností. 

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–16:00
E–mail → jdemedal@diakoniezapad.cz
Telefon → 730 544 244
Webová stránka → https://www.diakoniezapad.cz/sluzby-
diakonie-zapad/jdeme-dal-pro-osoby-s-postizenim/
Adresa → Perlová 14, 301 00 Plzeň 
Finanční náročnost → Zdarma
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Terénní programy (Terén pro ohrožené osoby)

Popis služby → Služba svojí činností přispívá k odstranění obcho-
dování s lidmi a vykořisťování v Plzeňském kraji. Poskytuje podporu 
a ochranu osobám vykořisťovaným a obchodovaným a osobám vyko-
řisťováním a obchodováním ohroženým, minimalizuje rizika jejich 
způsobu života a zhoršování sociální situace klienta. Terénní sociální 
práce je poskytována v prostředí, ve kterém se zájemci o službu 
a uživatelé služby pohybují na základě jejich individuálních potřeb.
Pro koho je služba určena → Služba je určena pro osoby potencio-
nálně obchodované a vykořisťované, osoby komerčně zneužívané, 
oběti trestných činů a osoby těmito jevy ohrožené na území Plzeň-
ského kraje. Služba je určena zejména lidem, kteří přechodně nemo-
hou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami a to bez rozdílu 
věku, pohlaví, etnicity a státní příslušnosti. Služba je poskytována 
terénně a může být poskytována anonymně.

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–17:00
E–mail → teren@diakoniezapad.cz
Telefon → 737 651 641 – SOS linka
Webová stránka → www.diakoniezapad.cz/sluzby–
diakonie–zapad/teren–pro–ohrozene–osoby/
Adresa → Denisovo nábřeží 2568/6, Plzeň 3 – 
Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → V případě nutnosti jsou pracovníci po 
domluvě flexibilní, a to jak vzhledem k provozní době, tak návštěvě 
jednotlivých lokalit, pobytu uživatelů apod. Vykořisťováním a obcho-
dem s lidmi rozumíme zejména následující formy zneužívání: domácí 
práce, nucená práce, sňatky, nucení k žebrotě a trestné činnosti, 
obchodování s lidmi za účelem odjímání orgánů a sexbyznys.

Prevence pro školy a veřejnost

Popis služby → Realizujeme MŠMT certifikované programy všeobecné 

primární prevence rizikového chování zejména na základních a střed-
ních školách – šikana (kyberšikana) a extrémní projevy agrese, rasi-
smus a xenofobie, sexuální rizikové chování, závislostní chování 
(adiktologie), spektrum poruch příjmů potravy. Programy probíhají 
interaktivní formou, postavenou na principech zážitkové pedagogiky, 
rozvíjejí klíčové kompetence a dbají na emocionální a intelektovou 
zralost účastníků.
Pro koho je služba určena → Primární cílovou skupinou jsou žáci 
mladšího a staršího školního věku a mládež, nezasažení rizikovým 
chováním bez výrazné zdravotně–sociální zátěže. Programy jsou 
určeny vždy pro jednu školní třídu či podobnou skupinu (např. dětský 
domov, internát apod.). Programy se odehrávají v prostorách školy, 
nejčastěji v běžné velké učebně, kde lze vytvořit kruh ze židlí. Nabí-
zíme také odborné poradenství nebo vzdělávání v oblasti rizikového 
chování pro pedagogy a rodiče dětí.

Pracovní doba → Pro objednání služeb, telefonickou konzultaci 
či podání jakýchkoli informací je služba dostupná každý všední 
den od 8:00 do 16:00 na uvedených kontaktech. Osobní 
setkání nebo datum konkrétního programu je vždy nutné 
nejprve dohodnout e–mailem nebo telefonicky. Programy 
pro školy jsou po dohodě se školou vřazeny do běžné výuky 
žáků většinou v ranních a dopoledních hodinách.
E–mail → prevence@diakoniezapad.cz 
Telefon → 603 544 028
Webová stránka → www.diakoniezapad.cz/sluzby–
diakonie–zapad/prevence–pro–skoly–a–verejnost/ 
Adresa → Prokopova 25, 301 00 Plzeň 
Finanční náročnost → Zdarma či za úhradu klienta

Doplňující informace → Cena jednotlivých služeb vychází z aktuálně 
platného ceníku, nebo může být stanovena individuálně jako cena 
smluvní. Služby mohou být realizovány také se spoluúčastí Diako-
nie Západ či bezplatně, pokud jsou financovány z projektu Diakonie 
Západ, která realizaci hradí. Na programech pro školy je nutná účast 
pedagoga, který aktivně se třídou na daném preventivním tématu 
v rámci svého předmětu pracuje. Jednotlivá témata programu 
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se skládají většinou ze tří bloků (1 blok = 2 vyučovací hodiny), které 
na sebe navazují a jsou realizovány v odstupu 1–3 týdnů.

Adite pro náhradní rodiny 

Popis služby → Adite pro náhradní rodiny doprovází pěstounské 
rodiny při vytváření bezpečného a harmonického prostředí pro zdravý 
vývoj dětí. Nabízí poradenství ve výchovném vedení dítěte, psycho-
logickou a terapeutickou podporu, vzdělávání pěstounů, odlehčovací 
služby, podporu při kontaktu s biologickou rodinou dítěte umístě-
ného v náhradní rodinné péči. Služba poskytuje poradenství zájem-
cům o pěstounskou péči.
Pro koho je služba určena → Pěstouni a děti v pěstounské péči, 
zájemci o pěstounství v okrese Rokycany.

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–18:00 po domluvě 
s pracovníkem služby / Po 8:00–9:00 bez objednání
E–mail → adite@diakoniezapad.cz / 
Telefon → 731 125 429
Webová stránka → https://www.diakoniezapad.cz/
sluzby–diakonie–zapad/adite–pro–nahradni–rodiny/
Adresa → Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Zdarma

Další služby v oblasti náhradní rodinné péče v Plzeňském kraji je 
možné nalézt na adrese http://pestouni.plzensky–kraj.cz/cs/clanek/
seznam–organizaci.

Diecézní charita Plzeň

Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí 

Popis služby → Služba nabízí pomoc lidem, kteří si v důsledku 
nemoci, postižení, stáří či nepříznivé životní situace nemohou sami 

zabezpečit plnohodnotný život a chtějí nadále zůstat ve svém domá-
cím prostředí. Služba pomáhá v domácnostech klientů.
Pro koho je služba určena → V případě potřeby je možné na základě 
domluvy s obcemi zahájit poskytování služby seniorům, osobám se 
zdravotním postižením či rodinám s dětmi v těchto obcích: Raková, 
Veselá, Nevid, Mirošov, Kornatice, Kakejcov, Mešno, Příkosice, Štítov, 
Skořice, Vísky a Trokavec.

Pracovní doba → Po–Pá 7:00–13:00, 18:00–20:00 / 
So–Ne 8:00–13:00
E–mail → zdenka.palacka@dchp.charita.cz
Telefon → 731 433 025
Webová stránka → www.dchp.cz
Adresa → 5. května 663, 336 01 Blovice
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Intervenční centrum Plzeňského kraje 

Popis služby → Ambulantní či terénní formou na území Plzeňského 
kraje poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím nási-
lím a nebezpečným pronásledováním, jejich rodinám a lidem, kteří 
je podporují v řešení situace spojené s domácím násilím.
Pro koho je služba určena → Osoby ohrožené domácím násilím, 
nebezpečným pronásledováním, jejich rodinám a lidem, kteří je pod-
porují v řešení situace spojené s domácím násilím.

Pracovní doba → Ambulance: Po–Pá 9:00–12:00, 
13:00–15:00 / Terén: Po–Pá 8:00–12:00, 12:30–16:00
E–mail → ic@dchp.charita.cz
Telefon → 777 167 004
Webová stránka → www.dchp.cz
Adresa → Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

http://pestouni.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/seznam-organizaci
http://pestouni.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/seznam-organizaci
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Terénní krizová služba 

Popis služby → Služba poskytuje krizovou pomoc, která zahrnuje 
okamžitou psychickou podporu zaměřenou na problém, který krizi 
vyvolal. Působí na území Plzeňského kraje, nonstop a bezplatně. Pra-
covníci pomáhají lidem, jejichž život byl zasažen náhlým neštěstím. 
Naše činnost umožňuje lidem aktivovat vlastní síly a zdroje okolí. Dále 
poskytujeme informace o tom, jak v situaci postupovat, aby dopady 
krizové životní události byly co nejmírnější.
Pro koho je služba určena → Osoby v náročných životních situacích, 
vyvolávající stav psychické nerovnováhy, ohrožení, stresu a způso-
bující změnu v navyklém způsobu života, kterou není člověk schopen 
zvládnout vlastními silami a to ani za pomoci blízkých lidí. Jedná se 
obvykle o náhlou osobní krizi – ztráta blízkého, oběť trestného činu, 
partnerská a rodinná krize, sebevražedné myšlenky, akutní reakce 
na stres, očekávané životní změny (narození dítěte, svatba, odchod 
do důchodu), potřebu neodkladného duchovního zaopatření, krize 
identity, existenční krize, ztráta smyslu života, nebo hromadné mimo-
řádné události – požáry, živelné pohromy, dopravní nehody, havárie 
v domácnosti, teroristické útoky, tragická úmrtí.

Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → krize@dchp.charita.cz
Telefon → 777 167 004 (nepřetržitá pohotovost)
Webová stránka → www.dchp.cz
Adresa → Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Při mimořádných událostech poskytujeme 
první psychickou pomoc, zejména na žádost partnerských složek IZS 
a spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi v kraji.

Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň

Popis služby → Poskytuje sociální poradenství – informace a rady týka-
jící se života v České republice, pomoc s vyřizováním administrativních 

záležitostí, doprovody a asistence při jednání s úřady a jinými insti-
tucemi, právní poradenství a komunitní tlumočení v několika jazy-
cích. Dále nabízí kurzy českého jazyka, PC studovnu s přístupem na 
internet, zprostředkování materiální pomoci, vzdělávací a multikul-
turní akce. Služby jsou poskytovány na uvedených adresách, nebo 
může po předchozí domluvě pracovník přijet za klientem.
Pro koho je služba určena → Cizinci a uprchlíci, jejich rodinní přísluš-
níci a čeští občané s vazbou na cizince.

Pracovní doba → Poradna pro cizince a uprchlíky – 
Cukrovarská 16, Plzeň: Po, Út, Čt 8:00–12:00, 13:00–15:00 
/ St 8:00–12:00, 13:00–19:00 (v době 15:00–19:00 po 
předchozí domluvě) / Pá 8:00–12:00, 13:00–14:00 → Asistenční 
služby na pracovišti OAMP MV ČR – Slovanská alej 26, Plzeň: 
Po 9:00–12:00, 13:00–17:00 / St 9:00–12:00, 13:00–17:00
E–mail → poradna@dchp.charita.cz
Telefon → 731 433 027, 731 433 060, 731 
433 008, 731 433 023, 731 433 096
Webová stránka → www.dchp.cz
Adresa → Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň / 
Slovanská alej 26, 326 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Komunikační jazyky: čeština, angličtina, bul-
harština, ruština, ukrajinština, běloruština, mongolština

Domov – plzeňská hospicová péče, z. ú.

Domov – odlehčovací služby

Popis služby → Terénní odlehčovací služby umožňují dlouhodobě pečují-
cím osobám nezbytný odpočinek, vyřízení nezbytných záležitostí mimo 
domov a pomoc s ošetřovatelskými úkony tím, že poskytují úkony 
odlehčovací služby opečovávaným osobám (např. pomoc s podáním jídla 
a pití, dohledem nad nemocným, pomoc s hygienou, doprovody apod.).
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Pro koho je služba určena → Osoby se zdravotním 
znevýhodněním a senioři.

Pracovní doba → Všední dny 7:00–21:00 / 
Víkendy, svátky 8:00–20:00
E–mail → socialni@domov–plzen.cz
Telefon → 731 632 788
Webová stránka → www.domov–plzen.cz
Adresa → kontaktní místo Sušická 141/33, 326 00 Plzeň 
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Jsme schopni pokrýt vícehodinové 
služby u klientů.

Odborné sociální poradenství

Popis služby → Pomáháme umírajícím, jejich blízkým osobám 
a osobám pozůstalým vyrovnat se s nastávající či již nastalou smrtí, 
a to tak, že pomůžeme klientovi vyřešit existenční a jiné otázky, 
které se smrtí anebo s pečováním o osobu nevyléčitelně nemocnou 
souvisí (pomoci se zajištěním potřebných podmínek k péči o umí-
rající v domácím prostředí, např. sociální příspěvky, kompenzační 
pomůcky, domácí paliativní péče, psychologická pomoc). 
Pro koho je služba určena → Lidé, kteří se ocitli v nepříznivé životní 
situaci v důsledku preterminální či terminální fáze svého těžkého 
onemocnění nebo onemocnění člena rodiny, pro blízké osoby nemoc-
ného a pro pozůstalé.

Pracovní doba → Terénní po telefonické domluvě. 
Ambulantní dle rozpisu na www.domov–plzen.cz.
E–mail → socialni@domov–plzen.cz
Telefon → 731 632 788
Webová stránka → www.domov–plzen.cz
Adresa → kontaktní místo, Sušická 141/33, 326 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, 
příspěvková organizace 

Domov pro seniory

Popis služby → Domov pro seniory poskytuje pobytové sociální 
služby osobám starším 65 let, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku nebo zdravotního stavu a jejichž nepříznivá sociální 
situace vyžaduje pomoc a péči jiné fyzické osoby, kterou není možné 
zajistit v jejich domácím prostředí.
Pro koho je služba určena → Seniorům starším 65 let, kteří mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu věku a nebo zdravotního stavu, pokud 
jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby, 
kterou není možné zajistit v jejich domácím prostředí.
Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → sekretariat@dhmirosov.cz / Telefon → 371 511 200
Webová stránka → www.dhmirosov.cz
Adresa → Skořická 314, 338 43 Mirošov
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Kapacita domova je 207 osob.

Domov se zvláštním režimem

Popis služby → Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové 
sociální služby osobám s poruchami paměti a orientace, jejichž nepří-
znivá sociální situace vyžaduje pomoc a péči jiné fyzické osoby, 
kterou není možné zajistit v jejich domácím prostředí.
Pro koho je služba určena → Osobám, které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu stařecké, vaskulární nebo Alzheimerovy demence 
a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické 
osoby, kterou není možné zajistit v jejich domácím prostředí.

Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → sekretariat@dhmirosov.cz
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Telefon → 371 511 200
Webová stránka → www.dhmirosov.cz
Adresa → Skořická 314, 338 43 Mirošov
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Kapacita domova je 160 osob.

Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Popis služby → Poskytujeme sociální služby osobám, které mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situ-
ace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v oblasti péče 
o vlastní osobu a soběstačnosti v dalších denních činnostech. 
Služby jsou poskytovány ve formě ubytování, stravování a péče 
v pobytovém zařízení sociálních služeb.
Pro koho je služba určena → Cílovou skupinou jsou dospělí lidé od 
27 let věku, kteří jsou osobami se zdravotním a tělesným postižením, 
osobami s lehkou až střední mentální retardací, a senioři.

Pracovní doba → Nepřetržitě / 
Úřední hodiny: Po–Pá 7:00–15:30
E–mail → podatelna@dssliblin.cz
Telefon → 371 795 200, 602 100 471
Webová stránka → www.dssliblin.cz
Adresa → Domov sociálních služeb Liblín, p. o., 
Liblín 1, 331 41 Kralovice
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Domov Zvíkovecká kytička 

Domov pro osoby se zdravotním postižením mentálním

Popis služby → Pobytová sociální služba poskytující základní i odbor-
nou péči o klienta (zdravotní péče, vzdělávání a zaměstnávání).
Pro koho je služba určena → Děti od 3 let věku, mladiství do 18 let věku.

Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → zvikovec@zris.mepnet.cz / Telefon → 371 796 484
Webová stránka → www.kyticka.zvikovec.cz
Adresa → Zvíkovec 99, 338 08 Zbiroh
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Naše motto: „… Jako doma…“

DOMUS – Centrum pro rodinu, z.s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Popis služby → 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 kri-
zové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci pře-
konat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Pro koho je služba určena → Rodiče, kteří chtějí něco ve své rodině 
změnit a z různých důvodů potřebují podporu. Rodiče, kteří jsou 
nuceni něco změnit (riziko sankce orgánu sociálně–právní ochrany 
dětí, tlak školy, dětské lékařky, doporučení soudu). Všichni odborníci 
i laici, kteří mohou a chtějí pomoci dítěti v rodině.

Pracovní doba →  
Ambulance: Po 8:30–12:30 / St 13:00–16:00
E–mail → marketaskodova@domus–cpr.cz / 
Telefon → 727 909 850
Webová stránka → www.domus–cpr.cz
Adresa → Masarykovo nám. 215, 337 01 Rokycany 
(2. patro obchodního domu Žďár)
Finanční náročnost → Zdarma
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HEWER, z. s. 

HEWER – osobní asistence pro Plzeňský kraj 

Popis služby → Služba osobní asistence je určena občanům z Roky-
canska se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Pečujeme o osoby od jednoho roku života, 
přičemž horní věková hranice klientů není určena. Pomůžeme Vám 
se zvládáním běžných denních úkonů, jako je péče o vlastní osobu, 
osobní hygiena, zajištění a podávání stravy, doprovody k lékaři, 
na úřady, na procházku a podobně.
Pro koho je služba určena → Senioři a osoby s tělesným, mentálním, 
smyslovým či kombinovaným postižením.

Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → info@hewer.cz / Telefon → 274 781 341
Webová stránka → www.hewer.cz
Adresa → Guldenerova 3, 326 00 Plzeň
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Koloběh života z. s.

Pečovatelská služba

Popis služby → Služba zajišťuje péči o seniory a zdravotně postižené, 
v jejich domácím prostředí, kteří se nacházejí v nepříznivé životní 
situaci. Respektuje osobnost každého uživatele. Všem zájemcům 
i uživatelům poskytuje zdarma základní sociální poradenství. Zabezpe-
čuje péči o uživatele jako takové – pomoc při osobní hygieně, pomoc 
při zajištění a podání stravy, pomoc při oblékání, přesunech. Pomoc 
při péči o domácnost, nákupy, dovoz léků i doprovod k lékaři, na úřady 
a k navazujícím službám. Vše dle individuálních potřeb uživatelů.
Pro koho je služba určena → Cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně 

postižení, kteří jsou v nepříznivé životní situaci a nejsou schopni ji 
sami řešit.

Pracovní doba → Pracovní dny: 7:00–16:00 / 
Po domluvě možnost zajistit službu dle potřeby.
E–mail → hankakotvova@seznam.cz
Telefon → 776 801 044, 792 339 310
Webová stránka → www.sluzbynejenproseniory.cz
Adresa → Bezručova 486, 338 08 Zbiroh
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Služba respektuje individuální potřeby klientů 
a jejich soukromí.

Komunitní centrum ROKO z. ú.

Mateřský klub ROKOUŠ 

Popis služby → Klub pro maminky (ale i tatínky, babičky, dědečky) 
s dětmi předškolkového i školkového věku. Nabízí rodičům a dětem 
místo, které dětem poskytne všestranný rozvoj, rodičům hezký čas 
s nimi a všem nové zážitky a přátele. Každé setkání obsahuje jak 
strukturovaný program, který zahrnuje cvičení, zpívání, vyrábění, 
povídání..., tak čas pro volnou hru.
Pro koho je služba určena → Především pro maminky na mateřské 
dovolené s dětmi (mladšími či staršími) ve věku, než děti nastoupí 
do MŠ nebo i ve věku, kdy MŠ navštěvují. Program je sestaven pro 
společnou práci rodiče a dítěte (dětí). Vítání jsou samozřejmě ale 
i tatínkové či prarodiče.

Pracovní doba → Čt 9:30–11:30
E–mail → roko@kcroko.cz / Telefon → 774 036 691
Webová stránka → www.kcroko.cz/rokous/; fb.me/mkrokous
Adresa → Jiráskova 208, 337 01 Rokycany (Sokolovna) – 
bývalá restaurace, přízemí
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Finanční náročnost → Za úhradu klienta
Doplňující informace → Symbolický příspěvek za každý program 
je 30 Kč za rodinu. Nejde o hlídací koutek, rodiče se plně účastní 
programu se svými dětmi.

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov

Sociální lůžka

Popis služby → Služba je určena pro klienty, kteří potřebují pomoc 
druhé osoby, a proto nemohou být propuštěni ze zdravotnického 
zařízení do doby, než je jim tato pomoc zajištěna. Služba nabízí: 
ubytování, stravování, pomoc při základních činnostech, aktivizační 
činnosti, sociální poradenství. Péče je zajišťována zdravotnickým 
i nezdravotnickým personálem 24 hodin denně.
Pro koho je služba určena → Službu poskytujeme převážně seniorům, 
kteří nemohou být propuštěni ze zdravotnického zařízení do domácí 
péče a čekají na umístění v pobytovém zařízení sociální péče.

Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → kotrsalova@janov.cz (zdravotně–
sociální pracovnice), sekretariat@janov.cz 
Telefon → 371 512 146, 371 512 119
Webová stránka → www.janov.cz 
Adresa → Léčebna TRN Janov, U léčebny 500, 338 43 Mirošov
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Umístění na sociální lůžka je možné pouze 
ze zdravotnického zařízení lůžkové péče. Je nutné zaslat „Žádost 
o poskytnutí sociální služby ve zdravotnickém zařízení“, včetně lékař-
ského vyjádření.

Město Radnice

Město Radnice – Pečovatelská služba

Popis služby → Služba pomáhá klientům, kteří si v důsledku nemoci, 
postižení, stáří či nepříznivé životní situace nemohou sami zabez-
pečit plnohodnotný život a chtějí nadále zůstat ve svém domácím 
prostředí. Služba je poskytována terénní formou v domácnostech kli-
entů. Služba zajišťuje např. dovážku jídla, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti (nákupy, úklid), pomoc při osobní hygieně, zprostředko-
vání kontaktu se společenským prostředím.
Pro koho je služba určena → Seniorům a osobám se zdravotním 
postižením trvale nebo dlouhodobě žijícím na území města Radnice.

Pracovní doba → Po–Pá 7:30–15:00
E–mail → socialni@mesto–radnice.cz / Telefon → 371 740 815
Webová stránka → www.mestoradnice.cz/
instituce/pecovatelska–sluzba/
Adresa → nám. Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Klientům můžeme zprostředkovat také pora-
denství v dalších oblastech – např. při vyřizování sociálních dávek 
(dávky státní sociální podpory, dávky pro zdravotně postižené), dále 
s dluhovým poradenstvím, poradenstvím při násilí v rodině apod.

Město Rokycany 

Pečovatelská služba města Rokycany

Popis služby → Terénní nebo ambulantní služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronic-
kého onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje 
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např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně, dovoz jídla, běžný úklid a údržbu domácnosti, 
praní a žehlení prádla, běžné nákupy a pochůzky.
Pro koho je služba určena → Seniorům, rodinám s dítětem/dětmi 
a osobám se zdravotním postižením ve městech Rokycany, Hrádek 
a obcích Kamenný Újezd, Svojkovice, Osek, Litohlavy a Klabava.

Pracovní doba → Po–Pá 7:00–15:30
E–mail → eva.dudlova@rokycany.cz
Telefon → 371 722 467, 737 233 564
Webová stránka → www.rokycany.cz
Adresa → Hradební 13, Střed, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Možnosti tu jsou o.p.s

Ekozahrada Raková

Popis služby → V projektu Ekozahrada Raková zaměstnáváme lidi se 
zdravotním znevýhodněním na pozici zahradník. Zahradníci vykoná-
vají práci na zahradě podle svých možností a schopností.
Pro koho je služba určena → Práce je určena lidem se zdravotním 
znevýhodněním, kteří pobírají invalidní důchod a jsou schopni vyko-
návat zahradnickou práci. Mají motivaci pracovat.

Pracovní doba → Zahradníci pracují od Pondělí do 
Pátku od 7:30 do 11:30 / 13:30. V sezóně, v době 
sucha, jsou jednou za měsíc víkendy.
E-mail → lide@moznostitujsou.cz
Telefon → 736 517 679
Webová stránka → www.ekozahradarakova.cz
Adresa → Raková 29, Raková u Rokycan

Obec Břasy

Pečovatelská služba Břasy

Popis služby → Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje hlavní čin-
nosti, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně, poskytnutí stravy, zajištění chodu domácnosti, praní 
a žehlení prádla, kontakt se společenským prostředím a základní soci-
ální poradenství v domácím prostředí klienta. Dále poskytuje také fakul-
tativní služby, dohled dle potřeby klienta a dovoz služebním vozidlem.
Pro koho je služba určena → Služba je určena seniorům a osobám 
se zdravotním postižením v obci Břasy (v jejich všech pěti částech) 
a dále v obci Bezděkov, Újezd u sv. Kříže, Přívětice, Všenice, Bušo-
vice, Lhotka u Radnic, Němčovice, Liblín a Smědčice.
Pracovní doba → Všední dny 7:30–16:00
E–mail → pecovatelky@obecbrasy.cz
Telefon → 725 046 535, 607 027 663, 727 844 914
Webová stránka → www.obecbrasy.cz
Adresa → Břasy 300 / Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Obec Holoubkov

Pečovatelská služba obce Holoubkov

Popis služby → Terénní pečovatelská služba dochází za klienty až do 
jejich domovů, kde jim pečovatelka pomáhá s přípravou a podáním 
stravy, zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. oblé-
kání), osobní hygienou či se zajištěním chodu domácnosti (nákupy, 
praní prádla, běžný úklid apod.). Součástí je také zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, doprovod k lékaři, pochůzky 
po úřadech atd. Cílem služby je maximálně prodloužit pobyt klientů 
v jejich přirozeném domácím prostředí.
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Pro koho je služba určena → Služba je určena pro všechny osoby 
(seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi), které jsou 
alespoň částečně soběstačné, potřebují pomoci se zvládáním někte-
rých běžných úkonů péče o vlastní osobu a žijí v obcích Holoubkov, 
Volduchy, Medový Újezd.

Pracovní doba → Po–Čt 7:00–15:00 / Pá 7:00–13:00 / 
Případně dle dohody s pečovatelkou.
E–mail → podatelna@obecholoubkov.cz / Telefon → 371 751 130
Webová stránka → www.obecholoubkov.cz/cs/
organizace–spolky/pecovatelska–sluzba/
Adresa → Holoubkov 86, 338 01 Holoubkov
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Oblastní charita Rokycany

Byt sv. Lukáše (Noclehárna)

Popis služby → Služba poskytuje přechodné ubytování a hygienické 
zázemí (ve večerních hodinách) osobám, které se vzhledem ke své 
minulosti, kvalifikaci, věku a fyzickým schopnostem či možnos-
tem ocitají v sociální krizi na okraji společnosti. Jedná se zejména 
o osoby přicházející z výkonu trestu odnětí svobody, značně 
zadlužené osoby, které ztratily zázemí v rodině, osoby přicházející 
z ústavní péče, neplatiči nájemného, kteří byli soudně vystěhováni, 
osoby trpící závislostmi, invalidní osoby a osoby v důchodovém věku, 
které nemohou využít jiné služby.
Pro koho je služba určena → Pro muže bez přístřeší, bez odpovídají-
cích finančních příjmů a schopností či dovedností si samostatně zajis-
tit důstojné ubytování v komerčních podmínkách.

Pracovní doba → Každý den 17:00–8:00 
(zařízení funguje přes noc)
E–mail → ochrokycany@seznam.cz 
Telefon → 776 760 331, 731 646 981

Webová stránka → www.charitarokycany.cz 
Adresa → Kozlerova 791, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Domov pro seniory sv. Pavla

Popis služby → Služba poskytuje sociální a ošetřovatelské služby 
formou pobytu v zařízení, podporuje soběstačnost seniorů a umož-
ňuje prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života ve stáří 
těm seniorům, kteří jsou vzhledem ke svému věku, zdravotnímu 
stavu a sociální situaci závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít 
ve svém přirozeném prostředí.
Pro koho je služba určena → Seniorům nad 65 let, kteří potřebují 
péči sociálního zařízení, která nemůže být zajištěna v jejich domácím 
prostředí. Výjimečně může být služba poskytnuta lidem od 40 let 
například v případě zdravotního postižení.

Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → ochrokycany@seznam.cz
Telefon → 371 594 641, 731 646 981
Webová stránka → www.charitarokycany.cz 
Adresa → Kozlerova 791, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Krizové zařízení pro ženy (Azylový dům)

Popis služby → Poskytuje bezpečné útočiště klientům 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.
Pro koho je služba určena → Ženy, matky s dětmi, těhotné ženy 
a nezletilé matky.

Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → ochrokycany@seznam.cz
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Telefon → 371 726 129, 776 760 331
Webová stránka → www.charitarokycany.cz 
Adresa → Kozlerova 791, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Osobní asistence pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením

Popis služby → Služba poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, zajišťování stravy nebo její 
přípravě, s úklidem, údržbou a chodem domácnosti, pomoc s nákupy 
a zvládnutí hospodaření s vlastními penězi. Dále také pomoc při komu-
nikaci s úřady, vyřizování běžných záležitostí, zprostředkování kon-
taktu s okolním prostředím, pomoc s využíváním dostupných služeb 
a získáváním informačních zdrojů. Služba je poskytována v domácnosti 
klienta na celém území ORP Rokycany.
Pro koho je služba určena → Senioři a osoby se zdravotním postiže-
ním jakéhokoliv věku.

Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → ochrokycany@seznam.cz
Telefon → 371 726 129, 731 646 981
Webová stránka → www.charitarokycany.cz 
Adresa → Kozlerova 791, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Stacionář Pohodička

Popis služby → Jedná se o ambulantní službu poskytující celodenní pro-
gram, přizpůsobený schopnostem každého klienta (výlety, vycházky, 
cvičení, tvoření), napomáhající klientům vyjít ze sociální izolace, rozvíjet 
schopnosti a dovednosti, zvyšovat samostatnost a soběstačnost. Samo-
zřejmostí je pomoc při převlékání, obouvání, přesunu na lůžko či vozík, 
pomoc při osobní hygieně. Služba nabízí stravování a svoz do zařízení.
Pro koho je služba určena → Osoby s mentálním a kombinovaným posti-
žením, i s nejvyšší mírou podpory, ve věkovém rozmezí 16 až 64 let.

Pracovní doba → Pracovní dny 8:00–16:00
E–mail → ochrokycany@seznam.cz
Telefon → 371 594 970
Webová stránka → www.charitarokycany.cz 
Adresa → Dělostřelců 1251, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Sociálně terapeutické dílny Pohodička

Popis služby → Služba je poskytována ambulantní formou, rozvíjí pra-
covní návyky, zručnost a dovednost, pobyt mezi vrstevníky upevňuje 
sociální chování, navazují se nové vztahy a přátelství. Služba pomáhá 
zvyšovat šanci osob s postižením na jejich pracovní uplatnění na 
chráněném nebo otevřeném trhu práce. Služba nabízí i možnost stra-
vování a využití svozu.
Pro koho je služba určena → Osobám s lehkým mentálním a kombino-
vaným postižením, věkové rozmezí 16 až 64 let.

Pracovní doba → Pracovní dny 8:00–16:00
E–mail → ochrokycany@seznam.cz / Telefon → 371 594 970
Webová stránka → www.charitarokycany.cz 
Adresa → Dělostřelců 1251, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → za úhradu klienta

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s.

Odborné sociální poradenství 

Popis služby → Služba poskytuje odborné sociální poradenství, 
právní poradenství, doprovázení a asistenci v terénu na úřady či jiné 
instituce, kurzy českého jazyka, semináře a přednášky pro veřejnost. 
Služba má za cíl podporovat cizince na cestě k začlenění do společ-
nosti a k samostatnému a informovanému fungování v ní. Služba je 
poskytována na níže uvedené adrese nebo může pracovník po před-
chozí domluvě přijet za klientem.
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Pro koho je služba určena → Všem cizincům ze zemí mimo EU se 
všemi typy pobytů a jejich rodinným příslušníkům. O pomoc mohou 
žádat i občané ze zemí EU, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–16:00
E–mail → opu.plzen@opu.cz / Telefon → 604 809 165
Webová stránka → www.opu.cz
Adresa → sady Pětatřicátníků 33, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Komunikační jazyky: čeština, angličtina + 
možnost domluvit tlumočníka do dalších jazyků

Péče Těně, s.r.o.

Domov pro seniory 

Popis služby → Zajišťujeme péči soběstačnějším i imobilním seni-
orům formou pobytové služby. Osobám v seniorském věku, které 
potřebují pomoc od druhých a nemají, kdo by se o ně postaral, seni-
orům, kteří ze zdravotních důvodů potřebují bezbariérové bydlení, 
kteří se cítí osamělí a chtěli by komunikovat a scházet se se svými 
vrstevníky apod. Naši klienti u nás najdou klidnou a přátelskou atmo-
sféru, možnost kontaktu s vrstevníky, možnost aktivního trávení času.
Pro koho je služba určena → Pro seniory, kteří potřebují pomoc od 
druhých a nemají nikoho, kdo by se o ně postaral, kteří potřebují 
bezbariérové bydlení z důvodu zhoršení soběstačnosti, mají pocit, 
že nezvládají vše jako dříve a potřebují pomoc.

Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → krenkova@pecetene.cz / Telefon → 604 846 424
Webová stránka → www.pecetene.cz
Adresa → Domov pro seniory, Péče Těně, s.r.o, 
Těně 76, 338 45 Strašice, okr. Rokycany
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Domov se zvláštním režimem 

Popis služby → Poskytujeme celodenní péči a pomoc ve všech čin-
nostech, které klient potřebuje. Zajišťujeme 24 hodinový dohled. 
Cílem je podpora zachovalých schopností klientů, základem péče 
je znalost životních příběhů klientů díky spolupráci s rodinnými 
příslušníky. Klienty aktivně zapojujeme do každodenních činností, 
trénujeme paměť a podporujeme aktivity zaměřené na co nejdelší 
zachování soběstačnosti klienta, snažíme se zapojit klienty do spole-
čenského dění v našem zařízení.
Pro koho je služba určena → Tato služba je poskytována osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy choroby 
a ostatních typů demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc a péči jiného člověka.

Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → krenkova@pecetene.cz / Telefon → 604 846 424
Webová stránka → www.pecetene.cz
Adresa → Domov pro seniory, Péče Těně, s.r.o, 
Těně 76, 338 45 Strašice, okr. Rokycany
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Odlehčovací služby

Popis služby → Naše zařízení 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 pro-
středí. Odlehčovací služba je poskytována na dobu nejdéle 3 měsíců.
Pro koho je služba určena → Pro osobu, o kterou její blízcí pečují 
v domácím prostředí, avšak nemohou po určitou dobu tuto pomoc 
zajistit. Potřebují si odpočinout, načerpat nové síly. Nemohou zajistit 
péči ze zdravotních důvodů apod.

Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → krenkova@pecetene.cz / Telefon → 604 846 424
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Webová stránka → www.pecetene.cz
Adresa → Domov pro seniory, Péče Těně, s.r.o, 
Těně 76, 338 45 Strašice, okr. Rokycany
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Pečovatelská služba

Popis služby → Služba pomáhá klientovi v jeho domácím prostředí 
při zvládání sebeobsluhy, s hygienou, při konzumaci jídla, dopro-
vází ho na nákup atd. Naše pečovatelská služba pomáhá klientovi, 
a hlavně společně s ním, zvládat běžné denní činnosti, které si již 
sám nezvládne zajistit.
Pro koho je služba určena → Pro osobu, o kterou její blízcí pečují 
v domácím prostředí, avšak nemohou po určitou denní dobu tuto 
pomoc zajistit. Pro osoby pečující o seniora se zdravotním posti-
žením či dlouhodobě nemocného v domácím prostředí a potřebují 
pomoc se zajištěním zvládnutí některých denních úkonů péče. Služba 
je poskytována pro občany obce Těně a v okolí cca 10 km.

Pracovní doba → Po–Pá 6:00–18:00
E–mail → krenkova@pecetene.cz / Telefon → 604 846 424
Webová stránka → www.pecetene.cz
Adresa → Domov pro seniory, Péče Těně, s.r.o, 
Těně 76, 338 45 Strašice, okr. Rokycany
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Pedagogicko–psychologická poradna Plzeň, 
pracoviště Rokycany

Poradenství v oblasti školství a rodiny

Popis služby → Organizace poskytuje komplexní psychologickou, 
speciálně pedagogickou a sociální diagnostiku, která je zaměřena 
na zjištění příčin poruch učení, chování a dalších problémů ve vývoji 

osobnosti, výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Zaměřuje se také na 
vyšetření před nástupem do ZŠ a na kariérové poradenství. Poradna 
poskytuje také konzultační podporu, krizovou intervenci v nároč-
ných situacích ve školních třídách, intervenční programy, adaptační 
a zážitkové programy, primární prevenci pro školy. Odborní pracovníci 
dále poskytují konzultace a odborné informace nejen klientům a rodi-
čům, ale také pedagogům.
Pro koho je služba určena → Děti 3–26 let a jejich zákonní zástupci, 
pedagogové.

Pracovní doba → Úřední hodiny: Po, St 7:00–16:00 / 
Út, Čt 7:00–15:00 / Pá 7:00–12:00
E–mail → zdenka.holubjakova@pepor–plzen.cz (sociální 
pracovnice) / vera.cikova@pepor–plzen.cz (vedoucí pracoviště)
Telefon → sociální pracovnice – 371 724 960, 
vedoucí pracoviště – 733 745 850
Webová stránka → www.pepor–plzen.cz/pobocky/rokycany
Adresa → Jiráskova 181, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Zdarma

Potravinová pomoc

Potravinová pomoc je určena lidem v nouzi. Je poskytována, po 
posouzení aktuální sociální situace, klientům sociálních služeb a kli-
entům sociálních pracovníků městských úřadů obcí s pověřeným 
obecním úřadem.

Pro bližší informace se obraťte na svou sociální službu případně  
na Odbor sociální a zdravotní MěÚ Rokycany.

Probační a mediační služba, středisko Rokycany

Zákon č. 257/2000 Sb. 
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Popis služby → Podle zákona č. 257/2000 Sb. zprostředkovává 
účinné a společensky prospěšné řešení konfliktu spojeného s trest-
nou činností. Organizuje a zajišťuje výkon alternativních trestů, 
dohled nad podmíněně propuštěnými a podmíněně odsouzenými 
a odsouzenými, kterým byl uložen trest domácího vězení. Poraden-
ství při vyrovnávání se s dopady trestného činu, poradenství s ori-
entací v trestním řízení, základní právní informace, zprostředkování 
dalších služeb.
Pro koho je služba určena → Děti a mladiství, kteří se dopustili pro-
tiprávního jednání, oběti trestných činů, podmíněně propuštění, 
odsouzení, kterým byl uložen trest obecně prospěšných prací nebo 
trest domácího vězení. 

Pracovní doba → Po–Čt: 8:00–16:00 / Pá 8:00–14:30 
E–mail → zblazkova@pms.justice.cz; avaldmanova@
pms.justice.cz; rmatejková@pms.justice.cz
Telefon → 733 788 941, 778 538 392,734 362 918
Adresa → Svazu bojovníků za svobodu 
68 (1. patro, dveře 213–215)
Finanční náročnost → Zdarma

Poradna pro oběti trestných činů

Popis služby → Poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného 
činu, poradenství s orientací v trestním řízení, základní právní infor-
mace, zprostředkování dalších služeb.
Pro koho je služba určena → Pomoc a podpora je určena všem 
obětem trestných činů.

Pracovní doba → Bez objednání: St 13:00–15:00 / 
Čt 10:00–12:00 / Po předchozím objednání i v jiné časy.
E–mail → sebek.pms@gmail.com 
Telefon → 727 940 092
Adresa → Svazu bojovníků za svobodu 68 
(1. patro, dveře 213–215)
Finanční náročnost → Zdarma

Raná péče Kuk, z.ú.

Raná péče

Popis služby → Raná péče Kuk je zaměřená na rodiny s dětmi se zra-
kovým a kombinovaným postižením. Poradci pomáhají rodinám, aby 
se dokázaly co nejlépe vypořádat se svou těžkou situací. Služba je 
zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte. Poradci nabízí 
odborné rady, informace, kontakty na odborníky a instruktáž, jak 
správně své dítě rozvíjet. Cílem je, aby celá rodina žila co nejběžněj-
ším způsobem života.
Pro koho je služba určena → Rodiny s dětmi se zrakovým nebo kom-
binovaným postižením od narození do 7 let.

Pracovní doba → Služba je poskytována terénní formou 
po předchozí domluvě Po–Pá 7:00–19:00 / 
Úřední den v sídle organizace je Po 8:00–12:00
E–mail → plzen@ranapece.eu
Telefon → 377 420 035, 724 400 815
Webová stránka → www.ranapecekuk.eu; 
www.facebook.com/ranapecekuk
Adresa → Tomanova 5, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Rokycanská nemocnice, a. s.

Sociální pobytová služba

Popis služby → Poskytuje péči osobám, které po ukončení hospitali-
zace nemohou být propuštěni bez zajištění nepřetržité péče.
Pro koho je služba určena → Osoby, které jsou hospitalizovány, nebo 
jejich rodinní příslušníci.

Pracovní doba → Nepřetržitě

mailto:avaldmanova@pms.justice.cz
mailto:avaldmanova@pms.justice.cz
mailto:rmatejková@pms.justice.cz
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E–mail → kveta.vernerova@atlas.cz
Telefon → 728 960 052
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

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

Sociální rehabilitace

Popis služby → Služba poskytuje individuální podporu rodičům 
a jejich dětem s vývojovou poruchou (autismem a obdobnou poru-
chou narušující sociální začlenění jedince). Usiluje o maximální rozvoj 
osobnosti dítěte, jeho samostatnost a začlenění do společnosti. 
Nabízí ambulantní i terénní služby, včetně skupinových aktivit (zejm. 
podpůrné skupinky pro děti i rodiče, terénní programy v běžném 
sociálním prostředí i nácviky zvládání problémového chování a nácvik 
řízeného učení).
Pro koho je služba určena → Děti s poruchou autistického spektra, příp. 
těžkou řečovou poruchou a přidruženými problémy v sociálním chování, 
děti s výraznými odlišnostmi v psychosociálním vývoji (2–18 let).

Pracovní doba → Ambulantní služby: Pá 12:00–15:00 / 
terénní služby, dle dohody: Pá 15:00–17:00
E–mail → vyvojoveporuchy@seznam.cz
Telefon → 605 572 499
Webová stránka → www.sensautismus.cz
Adresa → Josefa Knihy 225, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Návštěvu služby je vhodné předem dojed-
nat – Telefonicky nebo emailem.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, 
z. s., oblastní odbočka Rokycany 

Popis služby → Pravidelná setkání členů ve Zbirohu, Rokycanech 
a Strašicích. Organizace pořádá rekondičně rehabilitační pobyty, 
návštěvy divadelních představení, přednášky, sportovní aktivity – 
kuželky, plavání a solná jeskyně.
Pro koho je služba určena → Osoby s postižením zraku a jejich 
rodinní příslušníci, veřejnost.
Pracovní doba → Dle dohody
E–mail → rokycany–odbocka@sons.cz
Telefon → 778 487 405
Webová stránka → www.sons.cz
Adresa → Masarykovo nám. 215, 337 01 Rokycany 
Finanční náročnost → Zdarma

Speciálně pedagogické centrum 
při Národním ústavu pro autismus, z.ú. 

Školské poradenské zařízení

Popis služby → Poskytuje poradenské služby (činnost školního 
poradenského pracoviště), určené dětem, žákům a studentům 
s poruchou autistického spektra (PAS). Součástí činnosti služby 
je speciálně pedagogické vyšetření, které pomáhá posoudit jednot-
livé oblasti rozvoje dítěte, vyšetření se skládá z konzultace s rodiči 
dítěte a přímé práce s dítětem. Výstupem vyšetření je doporučení 
pro mateřskou školku či školu a zpráva pro rodiče dítěte.
Pro koho je služba určena → Děti, žáci a studenti s poruchou autis-
tického spektra.

Pracovní doba → Dle individuálního objednání klienta
Kontakt → Českolipská 621/26, 190 00 Praha 9, Praha, 
tel.: 774 723 785 (Po–Čt 9:00–12:00, Pá 9:00–10:00) / 
Od září 2019 pracoviště Rokycany, ulice Josefa Knihy 
225, 337 01 Rokycany, tel.: 773 445 810 
Webová stránka → www.nautis.cz
Finanční náročnost → Zdarma
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Spolek Onko Rokycany 

Popis služby → Onko Klub sdružuje pacienty s onkologickým onemocně-
ním. Pomáhá laicky i odborně překonat nejtěžší období života a zařadit 
se zpět do normálního života. Nesupluje práci odborníků, ale poradí 
a podělí se o zkušenosti nejen s pacienty, ale i rodinnými příslušníky.
Pro koho je služba určena → Pro onkologické pacienty a jejich 
rodinné příslušníky.

Pracovní doba → Út 10:00–11:00, Rokycany, basketbalová hala
Telefon → 607 772 291
Adresa → Zeyerova 347/2, Rokycany 337 01
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → K dispozici jsou odborné příručky, provádíme 
edukační program.

Spolek Ulice Plzeň

Terénní program Ulice

Popis služby → Kontaktujeme na ulicích či na bytech lidi, kteří užívají 
drogy a to včetně marihuany a alkoholu. Podporujeme je ve snižování 
rizik jejich způsobu života (například měníme použité stříkačky za 
čisté). Pomáháme řešit jejich sociální problémy, umíme poradit, jaký 
typ léčby vybrat a pomoci s nástupem do léčby. Příbuzným, partnerům 
a kamarádům poradíme, jak zvládat život s uživatelem drog. Testujeme 
také na infekční nemoci. Službu poskytujeme anonymně a bezplatně.
Pro koho je služba určena → Lidé, kteří užívají drogy, lidé, kteří s dro-
gami experimentují nebo užívají jen občas, rodiče, partneři a příbuzní 
či kamarádi uživatelů drog.

Pracovní doba → Otevírací doba v kanceláři v Plzni: 
Po, St, Pá 15:00–18:00 / Služba v Rokycanech: Po 14:30–17:30 / 

Na telefon je možné volat: Po–Pá 8:00–20:00
E–mail → kristyna@ulice–plzen.com / Telefon → 720 996 290
Webová stránka → www.ulice–plzen.com
Adresa → Úslavská 211/31, 326 00 Plzeň 26
Finanční náročnost → Zdarma

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR

Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj 

Popis služby → Organizace poskytuje sociální a právní poradenství, 
realizuje kurzy českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace, vzdělá-
vací akce, provozuje počítačovou místnost s internetem a knihovnu. 
Služba je poskytována na níže uvedených adresách, nebo může po 
předchozí domluvě pracovník přijet za klientem.
Pro koho je služba určena → Státní příslušníci třetích zemí (země 
mimo EU) oprávněně pobývající na území ČR – tj. mající povolení 
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, dlouhodobé vízum, povo-
lení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU nebo 
jsou v řízení za účelem udělení jednoho ze zmíněných typů pobytu. 
Osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (doplňková 
ochrana, azyl).

Pracovní doba → Po, St 12:00–19:00 / 
Čt 8:00–12:00 / Pá 8:00–12:00
E–mail → icplzen@suz.czTelefon → 377 223 
157, 725 874 976, 725 874 977
Webová stránka → www.integracnicentra.cz 
Adresa → Americká 39, 301 00 Plzeň / Od října 2019 je 
v Rokycanech na adrese Jiráskova 208 (1. patro) zřízeno kontaktní 
místo, otevřeno každou lichou středu od 16 do 18 hodin.
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Komunikační jazyky: čeština, ukrajinština, 
ruština, vietnamština, angličtina, po domluvě případně další jazyky
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Středisko křesťanské pomoci Plzeň

Terapeutická komunita Vršíček

Popis služby → Služba umožňuje dospělým lidem, kteří se rozhodli 
řešit problém závislosti na návykových látkách, pobyt v bezpečném 
a přijímajícím prostředí, které poskytuje prostor pro práci se závis-
lostí a spojenými problémy. Léčba trvá cca 1 rok.
Pro koho je služba určena → Muži a ženy ve věku 18 až 64 let závislí 
na návykových látkách (drogy a alkohol případně v kombinaci s gam-
blerstvím) na území Plzeňského kraje.

Pracovní doba → Nepřetržitý provoz
E–mail → tkv@skp–plzen.cz / Telefon → 777 632 490, 377 224 320
Webová stránka → www.skp–plzen.cz
Adresa → Litohlavy 50, 337 01 Rokycany 
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Svaz diabetiků ČR – 
územní organizace Rokycany – pobočný spolek 

Popis služby → Edukace, bezplatné měření hladiny glykemie a choles-
terolu v krvi, krevního tlaku a tělesného tuku. Poskytování zdravot-
nické literatury.
Pro koho je služba určena → Pro diabetiky a občany, domnívající se, 
že trpí diabetem.

Pracovní doba → Při poradenských dnech 
a po telefonické domluvě
E–mail → grimova@grimed.cz
Telefon → 371 424 459, 737 784 208
Adresa → Pražská 1001, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Zdarma

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – 
základní organizace Rokycany

Poradenství a opravy sluchové techniky

Popis služby → Provádíme drobné opravy sluchadel, výměny hadiček, 
prodej zdrojů energie, čištění sluchadel či poradenskou službu.
Pro koho je služba určena → Služba je určena všem věkovým skupi-
nám se sluchovým postižením.

Pracovní doba →  
Služba je poskytována každé poslední úterý 
v měsíci od 13:30 do 15:00 (kromě měsíců červenec a srpen) 
v Centru pro zdravotně postižené v budově Žďáru, 2. patro.
E–mail → karel.chvojan@seznam.cz
Telefon → 732 504 789
Adresa → Roháčova 767/3, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Zdarma pro členy spolku, 
za úhradu klienta pro nečleny spolku

Doplňující informace → Organizace spolupracuje s plzeňskou firmou 
INTERHELP, která prodává i přídavné zdroje k poslechu televize, tele-
fonu, radia apod.

Svaz postižených civilizačními chorobami – 
okresní organizace Rokycany 

Popis služby → Sdružování občanů s postižením, jak v produktivním 
věku, tak seniorů, se zaměřením na civilizační choroby. Organizace 
sociálních, zdravotních a léčebných rehabilitací, pohybových aktivit, 
rekondičních a zdravotních pobytů, cvičení.
Pro koho je služba určena → Pro členy Svazu postižených civilizač-
ními chorobami – zdravotně postižené.
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E–mail → maskovaha1@seznam.cz
Adresa → Masarykovo nám. 215, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Svaz tělesně postižených v ČR z. s. – 
Okresní organizace Rokycany 

Popis služby → Poskytujeme podporu osobám se zdravotním posti-
žením. Podpora se týká organizování zdravotně prospěšných aktivit, 
jako např. pravidelná cvičení v tělocvičně, plavání v bazénu, rekon-
diční a ozdravné pobyty, setkávání při hudbě, posezení v přírodě, 
společné výlety, školení a vzdělávání. Pomáháme občanům se zdra-
votním postižením začlenit se do společnosti.
Pro koho je služba určena → Osoby s tělesným postižením a rodiny 
těchto osob, veřejnost na Rokycansku.

Pracovní doba → Dle dohody – průběžně
E–mail → vera.syrova@seznam.cz 
(předsedkyně okresní organizace STP v ČR z. s.)
Telefon → 724 393 414
Adresa → Masarykovo nám. 215, 337 01 Rokycany
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Svaz tělesně postižených v ČR z. s. – Okresní 
organizace Rokycany sdružuje dvě organizační jednotky – pobočné 
spolky, které jsou od samého počátku jejich vzniku samostatné sub-
jekty práv a povinností.

STP v ČR z. s., MO Rokycany 1 – předsedkyně Jana Sudová, 
tel.: 733 361 875, E–mail: j.sudova@email.cz

STP v ČR z. s., MO STP Rokycany – město – předseda Vladimír 
Petrák, tel.: 721 501 495, E–mail: vl.petrak@seznam.cz

Tichý svět, o.p.s.

Komunikace bez bariér (tlumočnické služby)

Popis služby → Tichá linka je sociální služba tlumočení znakového 
jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online.
Pro koho je služba určena → Našimi klienty jsou osoby se sluchovým 
postižením, tedy neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí a osoby s kombi-
novaným postižením. Tichá linka je také šířena ve státním a soukro-
mém sektoru (např. nemocnice, úřady).

Pracovní doba → Služba tlumočení je otevřena 
každý den od 7 do 22 hodin, přepisu od 7 do 17 
hodin, pohotovost je zajištěna nonstop.
E-mail → info@tichalinka.cz / Telefon → 720 996 089
Webová stránka → www.tichalinka.cz
Adresa → sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Sociální rehabilitace

Popis služby → Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a roz-
voji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje 
vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován 
či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřej-
ných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.
Pro koho je služba určena → Našimi klienty jsou osoby se sluchovým 
postižením, tedy neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí a osoby s kombino-
vaným postižením.

Pracovní doba → Služba je poskytována ambulantně 
od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin v prostorách kanceláře 
v Plzni, terénně dle domluvy a potřeby klienta. 
E-mail → olga.blahovcova@tichysvet.cz
Telefon → 607 048 579
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Webová stránka → www.tichysvet.cz
Adresa → sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Sociální a právní poradna

Popis služby → Smyslem poradenství je orientovat klienta na samo-
statné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací, 
posílení integrace klientů zejména šířením osvěty a dosažením bezba-
riérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.
Pro koho je služba určena → Našimi klienty jsou osoby se sluchovým 
postižením, tedy neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí a osoby s kombino-
vaným postižením. 

Pracovní doba → Služba je poskytována ambulantně 
od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin v prostorách kanceláře 
v Plzni, terénně dle domluvy a potřeby klienta. 
E-mail → olga.blahovcova@tichysvet.cz
Telefon → 607 048 579
Webová stránka → www.tichysvet.cz
Adresa → sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Plzeň

Sociální rehabilitace 

Popis služby → Tyfloservis přispívá ke zvýšení samostatnosti nevido-
mých a slabozrakých a k jejich nezávislosti na okolí. Formou jednorá-
zových intervencí nebo dlouhodobých rehabilitačních kurzů pracuje 
s klienty v těchto oblastech: nácvik sebeobsluhy, výuka čtení a psaní 
Braillova bodového písma, výuka psaní na klávesnici PC, nácvik 
vlastnoručního podpisu, nácvik prostorové orientace a samostat-
ného pohybu, nácvik chůze s bílou holí a nácvik chůze s průvodcem. 

Poskytuje poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek: klienti 
u nás získají přehled o nabízeném sortimentu, pomůcky si vyzkouší 
a dostanou informace o způsobu jejich získání. Organizace poskytuje 
terénní služby na území Plzeňského kraje (nejčastěji v místě bydliště 
klienta) a dále ambulantně ve středisku v Plzni.
Pro koho je služba určena → Osoby s postižením zraku a jejich 
rodinní příslušníci, veřejnost.

Pracovní doba → Ambulantní forma: Čt 13:00–18:00 / 
Terénní forma: Po, Út, St 9:00–12:00, 12:30–15:30 / 
Čt 9:00–12:30, Pá 8:00–12:00
E–mail → plzen@tyfloservis.cz
Telefon → 377 423 596, 608 257 961
Webová stránka → www.tyfloservis.cz.cz
Adresa → Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Vždy je nutné se předem objednat.

Nenašli jste službu, kterou jste hledali? Další služby působící v Plzeň-
ském kraji lze nalézt v katalogu poskytovatelů sociálních služeb 
v Plzeňském kraji na adrese www.plzensky–kraj.cz/cs/clanek/kata-
log–poskytovatelu–socialnich–sluzeb–v–plzenskem–kraji, či v registru 
poskytovatelů sociálních služeb na adrese http://iregistr.mpsv.cz/
socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1554367741390_1.

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1554367741390_1
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1554367741390_1


78 79→

Úřady a instituce 
na Rokycansku

Městský úřad Rokycany, odbor sociální a zdravotní 

Poskytované služby → Sociální péče o skupiny ohrožené sociálním 
vyloučením. Poskytuje základní poradenství včetně terénní sociální 
práce, pomáhá osobám ohroženým sociálním vyloučením a sociálně 
vyloučeným osobám začlenit se zpět do společnosti. Zprostředko-
vává sociální služby. Zprostředkovává pomoc azylantům a cizím stát-
ním příslušníkům.

Pracovní doba → Po, St 7:15–11:30, 12:30–16:45 / 
Út, Čt 7:15–11:30, 12:30–14:45 / Pá 7:15–11:30, 12:30–14:00
E–mail → osoc@rokycany.cz / Telefon → 371 706 linky 262, 264
Adresa → Masarykovo nám. 1 střed, 337 01 Rokycany

Sociálně–právní ochrana dětí → Poskytuje základní poradenství 
v oblasti sociálně–právní ochrany dětí, včetně zprostředkování 
odborného poradenství, chrání práva dítěte, dohlíží na příznivý vývoj 
a řádnou výchovu, včetně působení směřujících k obnovení naruše-
ných funkcí rodiny. Sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje 
jejich příčiny a pomáhá takové situace řešit. Zprostředkovává náhradní 
rodinnou péči včetně poradenské činnosti ve věcech náhradní rodinné 
péče pro budoucí osvojitele, pěstouny a pečující osoby, zároveň vyhle-
dává děti vhodné pro osvojení nebo pro pěstounskou péči a fyzické 
osoby vhodné stát se osvojiteli, pěstouny nebo pečujícími osobami. 
Chrání práva dětí a mladistvých, které jsou ohroženy pácháním 
trestné činnosti (týrané a zanedbané děti, mravně narušená mládež).

Pracovní doba → Po, St 7:30–11:30, 12:00–17:00 / 
Út, Čt 7:15–11:30, 12:00–15:00 / Pá 7:15–11:30, 13:00–14:30

Mimo pracovní dobu je určená pracovní pohotovost 
pro výkon sociálně–právní ochrany dětí.
E–mail → osoc@rokycany.cz
Telefon → vedoucí odboru – 371 706 260 / pracovnice 
sociálně–právní ochrany dětí – 371 706 linky 261, 263, 239, 
266, 267 / pracovnice náhradní rodinné péče – 371 706 linky 
265, 227 / kurátor pro mládež – 371 706 linky 102, 236,
Adresa → Masarykovo nám. 1 střed, 337 01 Rokycany

Městský úřad Radnice – sociální pracovník

Pomáhá osobám žijícím v mimořádně obtížných poměrech k překo-
nání nepříznivých životních situací, osobám společensky nepřizpů-
sobeným poskytuje součinnost, pomoc a sociálně poradenskou péči. 
Pracovník spolupracuje s dalšími subjekty (neziskovými organiza-
cemi, organizacemi státní a veřejné správy, zdravotnickými zaříze-
ními, soudy, sociálními službami atd.) na řešení nepříznivé sociální 
situace osob, skupin, komunit atd.

Pracovní doba → Po 8:00–11:30, 12:00–18:00 / 
Út, Čt, Pá 8:00–11:30, 12:00–13:00 / St 8:00–11:30, 
12:00–15:30 (15:30–17:00 po předchozí domluvě)
E–mail → socialni@mesto–radnice.cz / Telefon → 371 740 815
Adresa → náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice

Doplňující informace → Vzhledem k charakteru sociální práce – soci-
ální pracovník se pohybuje i v terénu – je vhodné si schůzku telefo-
nicky předjednat.

Městský úřad Zbiroh – odbor sociálních věcí

Zajišťuje sociální péči o skupiny ohrožené sociálním vyloučením 
či sociálně vyloučené. Pomáhá občanům s vyplňováním formulářů 
o nepojistné sociální dávky a poskytuje potřebné informace. Dále 
poskytuje službu pro seniory – dovoz obědů, nákupy, praní prádla, 
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popř. odvoz k lékařům v místě. / Město Zbiroh provozuje sociální auto-
mobil, který je určen k přepravě občanů s trvalým pobytem na území 
města Zbiroha, kteří nemají možnost vlastní dopravy, případně nemají 
nárok na sanitku, a to k lékařům do zdravotnických zařízení. Mohou jej 
využívat i občané s trvalým pobytem na území některé z obcí Mikrore-
gionu Zbirožsko za stejných podmínek. 

Pracovní doba → Po, St 8:00–12:00, 13:00–17:00/ 
Út, Čt 8:00–12:00, 13:00–14:30 / Pá 8:00–12:00
E–mail → ludmila.zdvoranova@zbiroh.cz
Telefon → 373 749 524
Adresa → Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Rokycany

Poskytované služby → Vyřizování žádostí o: Zprostředkování zaměst-
nání / Podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci / Rekvalifikaci / 
Nepojistné sociální dávky / Poskytování základního poradenství 
v uvedených oblastech a pro volbu povolání.

Pracovní doba → Po, St 8:00–12:00, 13:00–17:00 / 
Út, Čt 8:00–11:00 / Pá (jen pro nové žádosti) 8:00–11:00
E–mail → podatelna.ro@uradprace.cz / Telefon → 950 158 111
Adresa → Svazu bojovníků za svobodu 68, Střed, 337 01 Rokycany 1

Doplňující informace → Na úřad je zařízen bezbariérový přístup.

Rejstřík služeb 
na Rokycansku / dle typu

 →  Azylové domy 
Krizové zařízení pro ženy (azylový dům) /59

 →  Denní stacionáře 
Stacionář Pohodička /60

 →  Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 
(Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace) /50 
Domov pro osoby se zdravotním postižením mentálním 
(Domov Zvíkovecká kytička) /50

 →  Domovy pro seniory 
Domov pro seniory (Domov Harmonie, 
centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace) /49 
Domov pro seniory sv. Pavla /59 
Domov pro seniory (Péče Těně, s.r.o.) /62

 →  Domovy se zvláštním režimem 
Domov se zvláštním režimem (Domov Harmonie, 
centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace) /49 
Domov se zvláštním režimem (Péče Těně, s.r.o.) /63

 →  Intervenční centra 
Intervenční centrum Plzeňského kraje (Diecézní charita Plzeň) /45

 →  Krizová pomoc 
Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46
Krizová pomoc (Plus pro lidi v krizové situaci) /39

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

mailto:ludmila.zdvoranova@zbiroh.cz
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 →  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(Klub Akcent pro děti a mládež) /38

 →  Noclehárny 
Byt sv. Lukáše (Noclehárna) /58

 →  Odborné sociální poradenství 
Poradna pro občany v nesnázích 
(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /38 
Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň (Diecézní charita Plzeň) /46 
Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Plzeň /29 
Odborné sociální poradenství (Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.) /48 
Odborné sociální poradenství (Centrum pro zdravotně postižené 
Plzeňského kraje o.p.s.) /30 
Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj 
(Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR) /71 
Odborné sociální poradenství 
(Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s.) /61 
Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání (Člověk v tísni) /32 
Sociální a právní poradna (Tichý svět, o.p.s.) /76

 →  Odlehčovací služby 
Domov – odlehčovací služby (Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.) /47 
Odlehčovací služba (Péče Těně, s.r.o.) /63

 →  Osobní asistence 
Osobní asistence (Centrum pro zdravotně postižené 
Plzeňského kraje o.p.s.) /31 
HEWER – osobní asistence pro Plzeňský kraj /52 
Osobní asistence pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením /60

 →  Pečovatelská služba 
Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí 
(Diecézní charita Plzeň) /44 
 Pečovatelská služba (Koloběh života z.s.) /52 
Pečovatelská služba Břasy /57 

Pečovatelská služba – město Radnice /55 
Pečovatelská služba města Rokycany /55 
Pečovatelská služba obce Holoubkov /57 
Pečovatelská služba (Péče Těně, s.r.o.) /64

 →  Raná péče 
Raná péče Čechy (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.) /30 
Raná péče – detašované pracoviště Plzeňský kraj 
(Diakonie ČCE – středisko Praha) /36 
Raná péče Kuk, z.ú. /67

 →  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Člověk v tísni) /33 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(DOMUS – Centrum pro rodinu) /51 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Archa pro rodiny s dětmi) /37 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Adite pro náhradní rodiny) /40

 →  Sociálně terapeutické dílny 
Sociálně terapeutické dílny Pohodička /61

 →  Sociální rehabilitace 
Sociální rehabilitace (Jdeme dál pro osoby s postižením) /41 
Sociální rehabilitace (SENs z.s., Centrum péče o děti 
s vývojovou poruchou) /68 
Sociální rehabilitace (Tyfloservis, o.p.s. – 
Krajské ambulantní středisko Plzeň) /76 
Sociální rehabilitace (Tichý svět, o.p.s.) /75

 →  Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče 
Sociální lůžka (Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov) /54 
Sociální pobytová služba (Rokycanská nemocnice, a. s.) /67

 →  Terapeutické komunity 
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Terapeutická komunita Vršíček 
(Středisko křesťanské pomoci Plzeň) /72

 →  Terénní programy 
Terénní programy (Člověk v tísni) /32 
Terénní program Ulice (Spolek Ulice Plzeň) /70 
Terénní programy (Terén pro ohrožené osoby – 
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy)/42

 →  Ostatní návazné a související služby a instituce 
Anonymní alkoholici (AA – Pohoda Rokycany) /28 
Resocializační programy (Člověk v tísni) /35 
Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni) /36 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s., 
oblastní odbočka Rokycany /68 
Potravinová pomoc /65 
Probační a mediační služba, středisko Rokycany /65 
Prevence pro školy a veřejnost (Diakonie ČCE – 
středisko Západní Čechy) /42 
Adite pro náhradní rodiny (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /44 
Vzdělávací služby – kariérní poradenství (Člověk v tísni) /34 
Vzdělávací služby – podpora vzdělávání a předškolní klub pro děti 
3–6 let (Člověk v tísni) /34 
Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu 
pro autismus, z.ú. /69 
Poradenství v oblasti školství a rodiny (Pedagogicko–psychologická poradna 
Plzeň, pracoviště Rokycany) /64 
Svaz tělesně postižených v ČR z. s. – Okresní organizace Rokycany /74 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., 
Klub Korálky /28 
Spolek Onko Rokycany /70 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – základní 
organizace Rokycany /73 
Svaz diabetiků ČR – územní organizace Rokycany – pobočný spolek /72 
Svaz postižených civilizačními chorobami – okresní organizace Rokycany /73 
Mateřský klub ROKOUŠ (Komunitní centrum ROKO z.ú.) /53 
Ekozahrada Raková /56 
Tlumočnické služby – Komunikace bez bariér (Tichý svět, o.p.s.) /75

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
• 
• 
•

Katalog sociálních a souvisejících služeb a institucí na Rokycansku byl 
vytvořen v rámci projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb na Rokycansku“, který je podpořen finančními 
prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006564.




