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Vá!ení "tená#i, milí spoluob"ané,

otvíráte katalog poskytovatel$ sociálních a%souvisejících slu!eb na 
Kralovicku. Tento materiál obsahuje informace o%sociálních a%souvisejících 
slu!bách v%na&em regionu, p#ehled ú#ad$ a%institucí a%rejst#íky slu!eb pro 
snadn'j&í vyhledávání. K%dispozici je nejen v%ti&t'né, ale i%elektronické 
podob', a%je ur"en( pro starosty a%orgány samospráv obcí, pro sociální 
pracovníky i%pro &irokou ve#ejnost. Jedná se o%praktick( nástroj, kter( 
napom$!e v&em, kte#í se ocitli v%t'!ké !ivotní situaci. V%jedné publikaci 
najdete informace o%p#ísp'vkov(ch organizacích, neziskov(ch spolcích 
i%státní správ'. Ka!d( "tená# tak m$!e poradit ve svém okolí t'm, kte#í 
zatím tápou a%nev'dí si ve slo!ité situaci rady. P#eji ka!dému, kdo v%tomto 
katalogu bude hledat pomoc, aby ji co nejrychleji nalezl a%p#ekonal 
nesnáze, které ho v%!ivot' postihly. Rovn'! d'kuji v&em, kte#í se do projektu 
plánování rozvoje sociálních a%souvisejících slu!eb zapojili. Koordinovaná 
spolupráce je tím nejú"inn'j&ím #e&ením ka!dé situace. 
 
Ing. Karel Popel,
starosta m'sta Kralovice

Úvodní slovo
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Úvod k!sociálním 
a!souvisejícím 
slu"bám

Sociální slu!by zaji&*ují pomoc a%podporu osobám, které se dostaly do 
nep#íznivé !ivotní situace nap#íklad z%d$vodu v'ku, zdravotního stavu "i 
!ivotních návyk$, a%z%toho d$vodu jsou vylou"eni ze spole"nosti "i jsou 
tímto vylou"ením ohro!eny. Posláním sociálních slu!eb je t'mto lidem 
pomáhat vrátit se zp't do b'!ného !ivota ve spole"nosti. Související slu!by 
dopl)ují sí* sociálních slu!eb pro ob"any regionu. 

Sociální slu!by jsou upraveny zákonem ". 108/2006 Sb., o%sociálních 
slu!bách, kter( rozeznává celkem 33 druh$ sociálních slu!eb (nap#. domovy 
pro seniory, azylové domy, pe"ovatelská slu!ba) a%ka!dému "lov'ku navíc 
garantuje bezplatné základní sociální poradenství.

Sociální slu!by jsou poskytovány bezplatn' nebo za "áste"nou "i úplnou 
+inan"ní úhradu klienta. V%p#ípad' úhrady n'kter(ch slu!eb klientem je 
mo!né vyu!ít p#ísp'vek na pé"i. Jedná se o%sociální dávku pro osoby se 
zdravotním posti!ením, které jsou závislé na pomoci jiné osoby. P#ísp'vek 
na pé"i vyplácí ú#ady práce na základ' podané !ádosti.

Sociální slu!by jsou dle druhu poskytování rozd'leny na pobytové, 
ambulantní a%terénní. Pobytové slu!by jsou spojeny s%ubytováním osob 
v%za#ízení sociálních slu!eb, v%n'kter(ch klienti !ijí i%trvale (nap#. domovy pro 
seniory). Za ambulantními slu!bami osoba dochází nebo je doprovázena 
"i dopravována do za#ízení sociálních slu!eb, p#i"em! sou"ástí slu!by není 
ubytování (nap#. poradny, denní stacioná#e aj.). Terénní slu!by jsou osobám 
poskytovány v%jejich p#irozeném sociálním prost#edí, zejména v%jejich 
domácnostech nebo v%jiném, jimi zvoleném prost#edí, kam za nimi slu!ba 
dojí!dí (pe"ovatelská slu!ba, raná pé"e aj.). 

Nalézt pot#ebné slu!by p#i #e&ení obtí!né !ivotné situace také pomáhají 
sociální pracovníci na obecních ú#adech. Ob"ané Kralovicka se mohou 
v%této v'ci obracet na pracovnice odboru sociálních v'cí a%zdravotnictví 
M'stského ú#adu v%Kralovicích a%na pracovnice pov'#en(ch obecních ú#ad$ 
ve m'stech Plasy a%Man'tín. 
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Tís#ové telefonní 
linky a!krizové linky 
pro osoby v!t$"ké 
"ivotní situaci

Telefonní !ísla tís"ového volání

112 Tís)ová pé"e

150 Hasi"i

155 Záchranná slu!ba

158 Policie ,R

974 811!111 Obvodní odd'lení Police ,R Kralovice 

Krizové linky a bezplatné linky s celostátní p#sobností  

116 111 (nonstop) Linka bezpe"í
pomoc pro%d'ti a%mláde!%v%jejich krizov(ch situacích 

116!000 (nonstop) Linka pro rodinu a%&kolu (Cesta z%krize) 
pomoc dosp'l(m ohledn' d'tí

(pro rodi"e, p#íbuzné, u"itele, vychovatele) 

116!123 (nonstop) Linka první psychické pomoci (Cesta z%krize)
krizová pomoc pro dosp'lé 

800!157!157 (nonstop) Senior telefon -IVOT90
krizová linka%pro seniory 

800!200!007 (8:00–20:00) Senior linka ELPIDA
pro%osam'lé seniory,%seniory v%krizi, pe"ující o%seniory 

116!006 (nonstop) Linka pomoci ob'tem kriminality a%domácího násilí 
(Bíl( kruh bezpe"í)

pomoc pro ob'ti a%poz$stalé 

777!167!004 (nonstop) Interven"ní centrum Plze)ského kraje
pomoc%ob'tem domácího%násilí 

284 016!666 (nonstop) Linka d$v'ry krizového centra
(Psychiatrická nemocnice Bohnice) 

800 350 000 (v&ední dny 10:00–18:00) Národní linka pro odvykání 
pomoc pro lidi se závislostí

na alkoholu, drogách, hrách aj.

800!779!900 Call centrum Ú#adu práce ,R

800!915!915 (v&ední dny 9:00–17:00) Pe"uj doma
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P%ehled ú%ad& 
a!institucí na 
Kralovicku

M$stsk' ú%ad Kralovice
odbor sociálních v$cí a!zdravotnictví

Adresa M'stsk( ú#ad Kralovice, Man'tínská 493, 331 41 Kralovice

Telefon 373 300%200

E-mail skubalova.eva@kralovice.cz

Web www.kralovice.cz

Poskytované slu!by
Sociální poradenství; sociální pé"e 
o%skupiny ohro!ené sociálním 
vylou"ením, seniory%a%zdra-
votn' posti!ené; sociáln'-právní 
ochrana d'tí; sociální kurátor, 
kurátor pro%mláde!; ve#ejné opat-
rovnictví; zdravotnictví.

Územní p$sobnost
Poradenství a%pomoc je poskyto-
vána obyvatel$m v&ech obcí na 
území správního obvodu obce 
s%roz&í#enou p$sobností Kralovice.

Ú#ední hodiny
Pond'lí, st#eda: 7:30.11:30 
a%12:30.17:00
Pátek: 7:30.11:30
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M$stsk' ú%ad Man$tín, sociální práce

Adresa M'stsk( ú#ad Man'tín, Man'tín 89,%331 62 Man'tín

Telefon 373 392%258

E-mail hburdova@manetin.cz

Web www.manetin.cz

Poskytované slu!by
Sociální práce a%poradenství 
v%sociálních problémech nebo 
situacích t(kající se nap#. zdravot-
ního posti!ení nebo du&evního 
onemocn'ní, pé"e o%osobu závis-
lou na pé"i jiné osoby, omezení 
zp$sobilosti k%právním úkon$m, 
sociálního vylou"ení "i riziko-
vého zp$sobu !ivota, sociálních 
problém$ ob'tí agrese, trestné 
"innosti a%domácího násilí.

Územní p$sobnost
Poradenství a%pomoc je zaji&*o-
vána ve správním obvodu obce 
s%pov'#en(m obecním ú#adem 
Man'tín: Bezv'rov, Dra!e), Hvozd, 
Man'tín, Ne"tiny a%/tichovice.

Ú#ední hodiny
Pond'lí, st#eda: 8:00.12:00 
a%12:30.17:00

M$stsk' ú%ad Plasy, sociální slu"by m$sta Plasy

Adresa Poto"ní 546, 331 01 Plasy (D$m s%pe"ovatelskou slu!bou)

Telefon 723%801%979

E-mail lenka.faitova@mestoplasy.cz

Web www.plasy.cz

Poskytované slu!by
Základní sociální poradenství; 
poradenství a%pomoc osobám 
se%zdravotním znev(hodn'ním; 
v%oblasti dávek hmotné nouze 
a%státní sociální podpory, bydlení 
a%+inan"ních problém$, pomoc 
p#i%#e&ení krizové situace.

Komu je slu!ba ur"ena
Osobám star&ím 18 let nacháze-
jící se v%tí!ivé situaci, osobám se 
zdravotním posti!ením a%pe"u-
jícím osobám; senior$m, 
osobám bez p#íst#e&í, nacháze-
jící se v%nejistém/neadekvátním 
bydlení, nezam'stnan(m a%oso-
bám s%materiálními problémy.

Územní p$sobnost
Poradenství a%pomoc je zaji&-
*ováno ve správním obvodu 
obce s%pov'#en(m obecním ú#a-
dem Plasy: M'sto Plasy a%jeho 
"ásti (Babina, Horní Hradi&t', 
Lomni"ka, Neb#eziny, -ebnice) 
dále Dob#í", Dolní B'lá, Horní B'lá, 
Jarov, Kazn'jov, Koryta, Líté, Loza, 
Mrtník, Obora, Plán' a%Rybnice.

Ú#ední hodiny
Pond'lí, st#eda: 7:00.11:30 
a%12:30.17:00
Úter(, "tvrtek: 7:00.11:30 
a%12:30.15:00
Pátek: 7:00.11:30 a%12:30.13:30
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Ú%ad práce (R, krajská pobo)ka v!Plzni, 
kontaktní pracovi*t$ Plze#-sever

Dislokované pracovi$t% Kralovice

Adresa nám. Osvobození 886, 331 41 Kralovice 

Telefon 950 149%434, 950 149%435, 950 149%597,
950 149%600, 950 149%091

E-mail podatelna.ps@uradprace.cz

Dislokované pracovi$t% Plasy

Adresa Stará cesta 558, 331 01 Plasy

Telefon 950 149%583, 950%149 094, 950%149 436

E-mail podatelna.ps@uradprace.cz

Dislokované pracovi$t% Man%tín

Adresa Man'tín 150, 331 62 Man'tín

Telefon 950 149%437

E-mail podatelna.ps@uradprace.cz

Poskytované slu!by
Zprost#edkování zam'stnání, 
státní sociální podpora, hmotná 
nouze, sociální slu!by a%p#í-
sp'vek na pé"i, dávky pro 
osoby se zdravotním posti-
!ením, náhradní v(!ivné.

Ú#ední hodiny
Pond'lí, st#eda: 8:00.12:00 
a%13:00.17:00
Úter(, "tvrtek: 8:00.11:00
Pátek: 8:00.11:00 (pouze pro 
evidenci nov(ch uchaze"$ 
o%zam'stnání a%podání !ádostí 
o%mimo#ádnou okam!itou pomoc).

Poskytované slu!by
Zprost#edkování zam'stnání, 
státní sociální podpora, hmotná 
nouze, náhradní v(!ivné.

Ú#ední hodiny
Pond'lí, st#eda: 8:00.12:00 
a%13:00.17:00
Úter(, "tvrtek: 8:00.11:00
Pátek: 8:00.11:00 (pouze pro 
evidenci nov(ch uchaze"$ 
o%zam'stnání a%podání !ádostí 
o%mimo#ádnou okam!itou pomoc).

Poskytované slu!by
Zprost#edkování zam'stnání, 
náhradní v(!ivné, podání !ádostí 
o%hmotnou nouzi, p#ísp'vek na 
pé"i a%sociální slu!by, dávky pro 
osoby se zdravotním posti!ením, 
státní sociální podporu.

Ú#ední hodiny
Pond'lí, st#eda: 8:00.12:00 
a%13:00.17:00
,tvrtek: 8:00.11:00
Pátek: 8:00.11:00 (pouze pro 
evidenci nov(ch uchaze"$ 
o%zam'stnání a%podání !ádostí 
o%mimo#ádnou okam!itou pomoc).
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V!jaké t$"ké "ivotní 
situaci se nacházíte?

Bydlení !18

Dluhy a%finan"ní problémy !20

Problémy v%rodin' !21

Psychická krize !22

Stá#í !24

Umírání !26

Uprchlictví a%cizinci !27

Zam'stnání !28

Závislosti !29

Zdravotní posti!ení a%nemoc !30



18 19

Bydlení 
 
Nemáte, jak platit nájem?%-ijete v%nevyhovujícím 
bydlení?%Hrozí Vám vyst'hování?%Ocitli jste se na 
ulici? Musíte opustit bydlení kv$li domácímu násilí? 
Dochází Vám síly p#i pé"i o%domácnost? Postihla 
Vás nenadálá !ivelná událost a%byt je neobyvateln(? 
Pot#ebujete poradit, jak zajistit bydlení?

Sociální práce na obcích

M'stsk( ú#ad Kralovice !11

M'stsk( ú#ad Man'tín !12

M'stsk( ú#ad Plasy !13 

Interven!ní centra

Interven"ní centrum Plze)ského kraje (Diecézní charita Plze))  !43 

Krizová pomoc

Terénní krizová slu!ba (Diecézní charita Plze)) !44 

Plus pro lidi v%krizové situaci (Diakonie ,CE – st#edisko Západní ,echy) !45 

Domy s&pe!ovatelskou slu'bou

D$m s%pe"ovatelskou slu!bou Bohy !81

D$m s%pe"ovatelskou slu!bou Kazn'jov !82

D$m s%pe"ovatelskou slu!bou Ko!lany !82

D$m s%pe"ovatelskou slu!bou Kralovice !83

D$m s%pe"ovatelskou slu!bou Man'tín !83

D$m s%pe"ovatelskou slu!bou Ne"tiny !84

D$m s%pe"ovatelskou slu!bou Plasy !84

D$m s%pe"ovatelskou slu!bou -ihle !85
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Dluhy a&(inan!ní problémy 
 
Nemáte dost pen'z na základní !ivotní pot#eby? Máte 
potí!e se zvládáním rodinného rozpo"tu?%Nem$!ete 
splácet dluhy?%Neorientujete se ve sv(ch dluzích?%Hrozí 
Vám exekuce nebo ji! n'jakou máte?%Zva!ujete oddlu!ení? 
 

Sociální práce na obcích

M'stsk( ú#ad Kralovice !11

M'stsk( ú#ad Man'tín !12

M'stsk( ú#ad Plasy !13 

Odborné sociální poradenství

,lov'k v%tísni, o.p.s. !48 

Sociáln% aktiviza!ní slu'by pro rodiny s&d%tmi

Archa pro rodiny s%d'tmi (Diakonie ,CE – st#edisko Západní ,echy) !67

Problémy v&rodin% 
 
0e&íte v%rodin' v(chovné problémy? Mají Va&e d'ti 
problémy s%u"ením? Hledáte dostupné a%nezávazné 
aktivity pro Va&e dít'? Máte partnerskou "i rodinnou 
krizi? Chcete se rozvést a%nevíte, jak postupovat? 
Za!íváte komplikovan( rozvod? Nem$!ete se dohodnout 
na pé"i o%dít'? Neplatí Vám otec/matka v(!ivné na dít'? 
Chcete se stát p'stounem? 
 

Sociální práce na obcích

M'stsk( ú#ad Kralovice !11

M'stsk( ú#ad Man'tín !12

M'stsk( ú#ad Plasy !13 

Krizová pomoc

Terénní krizová slu!ba (Diecézní charita Plze)) !44 

Plus pro lidi v%krizové situaci (Diakonie ,CE – st#edisko Západní ,echy) !45 

Sociáln% aktiviza!ní slu'by pro rodiny s&d%tmi

Archa pro rodiny s%d'tmi (Diakonie ,CE – st#edisko Západní ,echy) !67 

Náhradní rodinná pé!e – doprovázení v&p%stounství

Dobrá rodina, o.p.s. !91

DOMUS – Centrum pro rodinu, z.s. !93

LATUS pro rodinu o.p.s. !93

Rozum a%cit, z.s. !95
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Psychická krize 
 
Máte pocit, !e nevíte, jak dál? Trápí Vás deprese "i 
úzkosti? Pot(káte se s%du&evním onemocn'ním? 
Pot#ebujete si s%n'k(m o%sv(ch problémech 
popovídat? Za!íváte nebo jste za!ili náro"nou 
!ivotní situaci "i !ivelnou katastrofu (nehoda, po!ár, 
povode))? Za!íváte vypjatou situaci v%souvislosti 
s%úmrtím blízkého "lov'ka, &ikanou ve &kole, 
domácím násilím, rozvodem "i narozením dít'te?

Interven!ní centra

Interven"ní centrum Plze)ského kraje (Diecézní charita Plze)) !43 

Krizová pomoc

Terénní krizová slu!ba (Diecézní charita Plze)) !44 

Plus pro lidi v%krizové situaci (Diakonie ,CE – st#edisko Západní ,echy) !45 

Odborné sociální poradenství

Poradna Bílého kruhu bezpe"í, z.s., Plze) (Bíl( kruh bezpe"í, z.s.) !46 

Sociální poradenství Ledovec (Ledovec, z.s.) !51

VIDA centrum Plze) (VIDA z.s.) !54 

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Ledovec (Ledovec, z.s.) !71 

Telefonická krizová pomoc

Linka d$v'ry Ledovec (Ledovec, z.s.) !75
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Stá)í 
 
Rádi byste z$stali i%ve stá#í co nejdéle doma, ale nevíte, jak 
to zvládnete? Pot#ebujete pomoc od druh(ch a%nemáte 
nikoho, kdo by se o%Vás postaral? Chcete z$stat aktivní 
i%v%seniorském v'ku? Pot#ebujete ve stá#í celodenní 
pobytovou slu!bu se zaji&t'ním zdravotní pé"e? 
 

Sociální práce na obcích

M'stsk( ú#ad Kralovice !11

M'stsk( ú#ad Man'tín !12

M'stsk( ú#ad Plasy !13 

Domovy pro osoby se zdravotním posti'ením

D$m sociální pé"e Kralovice, p#ísp'vková organizace !40 

Domovy se zvlá$tním re'imem

D$m sociální pé"e Kralovice, p#ísp'vková organizace !41 

Odborné sociální poradenství

Tich( sv't, o.p.s. !53 

Osobní asistence

HEWER, z.s. !58 

Pe!ovatelská slu'ba

Centrum pe"ovatelsk(ch a%o&et#ovatelsk(ch slu!eb M'sto Tou&kov !59

M'sto Kazn'jov !60

M'sto Plasy !61 

Sociální rehabilitace

Tich( sv't, o.p.s. !73 

Tís"ová pé!e

And'l Strá!n(, z.ú. !78 

Tlumo!nické slu'by

Tich( sv't, o.p.s. !79 

Domy s&pe!ovatelskou slu'bou

D$m s%pe"ovatelskou slu!bou Bohy !81

D$m s%pe"ovatelskou slu!bou Kazn'jov !82

D$m s%pe"ovatelskou slu!bou Ko!lany !82

D$m s%pe"ovatelskou slu!bou Kralovice !83

D$m s%pe"ovatelskou slu!bou Man'tín !83

D$m s%pe"ovatelskou slu!bou Ne"tiny !84

D$m s%pe"ovatelskou slu!bou Plasy !84

D$m s%pe"ovatelskou slu!bou -ihle !85 

Vzd%lávání pro seniory

Moudrá Sovi"ka z.s. !98

Univerzita t#etího v'ku (Západo"eská univerzita v%Plzni) !99
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Umírání 
 
Pot(káte%se Vy nebo "len Va&í rodiny s%velmi vá!n(m "i 
nevylé"iteln(m onemocn'ním? Chcete pe"ovat o%vá!n' 
nemocného v%domácím prost#edí? Pot#ebujete odleh"it 
od pé"e o%vá!n' nemocného? Zem#el Vám n'kdo 
z%blízk(ch a%pot#ebujete podporu? 
 

Odborné sociální poradenství

Domov – plze)ská hospicová pé"e, z.ú. !50 

Odleh!ovací slu'by

Domov – plze)ská hospicová pé"e, z.ú. !56 

Hospicová pé!e a&pomoc poz#stal*m

Domov – plze)ská hospicová pé"e, z.ú. !86

Hospic svatého Lazara z.s. !87

Plze)ská zastávka, z.s. !89

Uprchlictví a&cizinci 
 
Jste uprchlíkem z%jiné zem'? Pot#ebujete pomoci 
v%kontaktu s%"esk(mi ú#ady? Neorientujete se v%"eském 
prost#edí? Pot#ebujete pomoci p#i vy#ízení základních 
doklad$ pro pobyt v%,R? Pracujete ve &patn(ch 
podmínkách, nedostáváte zaplaceno? 
 

Odborné sociální poradenství

Poradna pro cizince (Diecézní charita Plze)) !49 

Centrum na podporu integrace cizinc$ pro Plze)sk( kraj
(Správa uprchlick(ch za#ízení Ministerstva vnitra ,R) !52

Tich( sv't, o.p.s. !53 

Sociální rehabilitace

Tich( sv't, o.p.s !73 

Terénní programy

Terén pro ohro!ené osoby (Diakonie ,CE – st#edisko Západní ,echy) !77 

Tlumo!nické slu'by

Tich( sv't, o.p.s !79 

Pomoc uprchlík#m  

Krajské asisten"ní centrum pomoci Ukrajin' –
Plze)sk( kraj (KACPU PMK) !96 

LATUS pro rodinu o.p.s.
(Komunitní centrum SPOLU – pro rodiny z%Ukrajiny) !97
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Zam%stnání 
 
Nem$!ete dlouhodob' získat zam'stnání? 
Máte zdravotní p#eká!ky, které Vám brání samostatn' 
pracovat na pln( úvazek? Nevíte, na co máte 
v%zam'stnání nárok? Zp$sobil/a%jste &kodu v%zam'stnání? 
 

Ú)ad práce

Kralovice !11

Man'tín !12

Plasy !13 

Sociáln% terapeutické dílny

Terapeutické dílny (MOT1L, z.ú.) !68

Sociáln' terapeutická dílna Exodus (Sdru!ení ob"an$ Exodus, z.s.) !69 

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Ledovec (Ledovec, z.s.) !71

Sociální rehabilitace Exodus (Sdru!ení ob"an$ Exodus, z.s.) !72

Tich( sv't, o.p.s. !73 

Terénní programy

Terén pro ohro!ené osoby (Diakonie ,CE – st#edisko Západní ,echy) !77 

Chrán%né dílny  

Sdru!ení ob"an$ Exodus, z.s.
(Chrán'ná dílna – Keramika, Digitalizace, Krámek, E-shop) !90

Závislosti 
 
Máte Vy nebo n'kdo blízk( problém se závislostmi 
(s%alkoholem, drogami, gamblerstvím aj.)? 
Jsou Va&e d'ti závislé na hrách "i sociálních sítích? 
 

Sociální práce na obcích

M'stsk( ú#ad Kralovice !11

M'stsk( ú#ad Man'tín !12

M'stsk( ú#ad Plasy !13 

Krizová pomoc

Terénní krizová slu!ba (Diecézní charita Plze)) !44 

Plus pro lidi v%krizové situaci (Diakonie ,CE – st#edisko Západní ,echy) !45 

Sociáln% aktiviza!ní slu'by pro rodiny s&d%tmi

Archa pro rodiny s%d'tmi (Diakonie ,CE – st#edisko Západní ,echy) !67
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Sociální práce na obcích

M'stsk( ú#ad Kralovice !11

M'stsk( ú#ad Man'tín !12

M'stsk( ú#ad Plasy !13 

Centra denních slu'eb

D$m Exodus T#emo&ná (Sdru!ení ob"an$ Exodus, z.s.) !37 

Denní stacioná)e

CENTRUM HÁJEK z.ú. !39 

Domovy pro osoby se zdravotním posti'ením

D$m sociální pé"e Kralovice, p#ísp'vková organizace !40 

Domovy se zvlá$tním re'imem

D$m sociální pé"e Kralovice, p#ísp'vková organizace !41 

Odborné sociální poradenství  

Sociální poradna pro osoby se sluchov(m posti!ením a%jejich blízké
(Centrum pro d'tsk( sluch Tamtam, o.p.s.) !47

Sociální poradenství Ledovec (Ledovec, z.s.) !51

Tich( sv't, o.p.s. !53 

Odleh!ovací slu'by

CENTRUM HÁJEK z.ú. !55

Domov – plze)ská hospicová pé"e, z.ú. !56

D$m Exodus T#emo&ná (Sdru!ení ob"an$ Exodus, z.s.) !57 

Zdravotní posti'ení a&nemoc 
 
Máte zdravotní posti!ení nebo jste chronicky nemocní 
a%nevíte si rady? Narodilo se Vám dít' se zdravotním 
posti!ením? Nevyvíjí se Va&e dít' tak, jak jste o"ekávali? 
Onemocn'l n'kdo z%Va&í rodiny a%nevíte, jak zajistit 
pot#ebnou pé"i? Trpíte dlouhodob(m záva!n(m 
onemocn'ním a%pot#ebujete pomoc? Pe"ujete o%osobu 
se zdravotním posti!ením a%pot#ebujete si odpo"inout?
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Osobní asistence

HEWER, z.s. !58 

Pe!ovatelská slu'ba

Centrum pe"ovatelsk(ch a%o&et#ovatelsk(ch slu!eb M'sto Tou&kov !59

M'sto Kazn'jov !60

M'sto Plasy !61 

Raná pé!e

Raná pé"e ,echy (Centrum pro d'tsk( sluch Tamtam, o.p.s.) !62 

Raná pé"e Diakonie – Plze)sk( kraj
(Diakonie ,CE – St#edisko celostátních program$ a%slu!eb) !63

Raná pé"e (MOT1L, z.ú.) !64

Raná pé"e Kuk, z.ú. !65 

Sociáln% aktiviza!ní slu'by pro rodiny s&d%tmi

CENTRUM HÁJEK z.ú. !66 

Sociáln% terapeutické dílny

Terapeutické dílny (MOT1L, z.ú.) !68

Sociáln' terapeutická dílna Exodus (Sdru!ení ob"an$ Exodus, z.s.) !69 

Sociální rehabilitace

CENTRUM HÁJEK z.ú. !70

Sociální rehabilitace Exodus (Sdru!ení ob"an$ Exodus, z.s.) !72

Tich( sv't, o.p.s. !73 

Tís"ová pé!e

And'l Strá!n(, z.ú. !78 

Tlumo!nické slu'by

Tich( sv't, o.p.s. !79 

Hospicová pé!e a&pomoc poz#stal*m

Domov – plze)ská hospicová pé"e, z.ú. !86

Hospic svatého Lazara z.s. !87 

Chrán%né dílny  

Sdru!ení ob"an$ Exodus, z.s.
(Chrán'ná dílna – Keramika, Digitalizace, Krámek, E-shop) !90
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Centra denních slu!eb !37

Denní stacioná#e !38

Domovy pro osoby se zdravotním posti!ením !40

Domovy se zvlá&tním re!imem !41

Interven"ní centra !42

Krizová pomoc !44

Odborné sociální poradenství !46

Odleh"ovací slu!by !55

Osobní asistence !58

Pe"ovatelská slu!ba !59

Raná pé"e !62

Sociáln' aktiviza"ní slu!by pro rodiny s%d'tmi !66

Sociáln' terapeutické dílny !68

Sociální rehabilitace !70

Telefonická krizová pomoc !74

Terénní programy !76

Tís)ová pé"e !78

Tlumo"nické slu!by !79

Dal*í, se sociálními slu"bami související slu"by

Domy s%pe"ovatelskou slu!bou !81

Hospicová pé"e a%pomoc poz$stal(m !86

Chrán'né dílny !90

Organizace doprovázející v%p'stounství !91

Pomoc uprchlík$m !96

Vzd'lávání pro seniory !98

Slu"by pro 
obyvatele Kralovicka 
v!obtí"n'ch situacích
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Centra denních slu'eb 
 
V%centrech denních slu!eb se poskytují ambulantní 
slu!by osobám, které mají sní!enou sob'sta"nost 
z%d$vodu v'ku, chronického onemocn'ní nebo 
zdravotního posti!ení, a%osobám, jejich! vy!aduje 
pomoc jiné fyzické osoby. 
 

Sdru'ení ob!an# Exodus, z.s.

Název za#ízení D$m Exodus T#emo&ná

Forma poskytování slu!by Ambulantní

Adresa U%Zvonu 51, 330 11 T#emo&ná

Telefon 377%856 539, 777%656%200

E-mail cds@exodus.cz 

Web www.exodus.cz/centrum-dennich-sluzeb

Specifikace slu!by
Smysluplné vyu!ití volného 
"asu, zvládání r$zn(ch rukod'l-
n(ch a%domácích prací, "áste"n' 
vzd'lávání, cvi"ení, ob"as 
v(let / bazén / exkurze ap.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Osoby od 26 let s%r$zn(m 
handicapem.

Územní rozsah slu!by
T#emo&ná a%blízké okolí.

Provozní doba
úter(, "tvrtek: 9:00.15:00 
(2232t(dn').

Finan"ní náro"nost
Za úhradu klienta.

Dopl)ující informace
Svoz/rozvoz zaji&t'n vlastním 
mikrobusem.

P%ehled 
sociálních slu"eb 
)azeno abecedn%  
dle typu slu'eb
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Denní stacioná)e 
 
V%denních stacioná#ích se poskytují ambulantní 
slu!by osobám, které mají sní!enou sob'sta"nost 
z%d$vodu v'ku nebo zdravotního posti!ení, a%osobám 
s%chronick(m du&evním onemocn'ním, jejich! situace 
vy!aduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

CENTRUM HÁJEK z.ú.

Název za#ízení Centrum Hájek

Forma poskytování slu!by Ambulantní 

Adresa provozovna: /*áhlavice 158, 332 03 /*áhlavy,
sídlo: K#imická 756, 330 27 Vejprnice

Telefon 602%555%493, 602%692 763 

E-mail socialnisluzby@centrumhajek.eu,
info@centrumhajek.eu

Web www.centrumhajek.eu 

Specifikace slu!by
Snahou je p#evzít "ást ka!do-
denní pé"e o%handicapované d'ti 
a%pomoci rodinám s%mnoha jejich 
povinnostmi tak, aby dít' mohlo 
co nejdéle vyr$stat v%p#irozeném 
prost#edí milující rodiny. Cílem je 
rozvíjet u%klient$ samostatnost, 
sob'sta"nost a%zárove) dlouho-
dob' zlep&ovat jejich zdravotní stav.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Handicapované d'ti ve v'ku 
1.15 let s%t'lesn(m, mentálním 
a%kombinovan(m posti!ením.

Územní rozsah slu!by
,eská republika.

Provozní doba
Pond'lí–pátek: 7:30.16:00 
(mimo státní svátky).

Finan"ní náro"nost
Za úhradu klienta.

Dopl)ující informace
V%rámci pobytu v%denním sta-
cioná#i si mohou klienti zvolit 
z%mnoha dopl)ujících fakultativ-
ních slu!eb, nap#. rehabilita"ní 
cvi"ení, vodolé"ba, ergotera-
pie, canisterapie, hipoterapie, aj. 
Klient$m je poskytována svozová 
slu!ba do vzdálenosti okolo 30 km 
od provozovny ve /*áhlavicích.
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Domovy pro osoby se zdravotním posti'ením 
 
V%domovech pro osoby se zdravotním posti!ením se 
poskytují pobytové slu!by osobám, které mají sní!enou 
sob'sta"nost z%d$vodu zdravotního posti!ení, jejich! 
situace vy!aduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
 

D#m sociální pé!e Kralovice, p)ísp%vková organizace

Název za#ízení D$m sociální pé"e Kralovice, p#ísp'vková organizace

Forma poskytování slu!by Pobytová

Adresa Plze)ská 345, 331 41 Kralovice 

Telefon 373%301%111

E-mail podatelna@dspkralovice.cz 

Web www.dspkralovice.cz

Specifikace slu!by
Slu!ba poskytuje p#im'#enou pod-
poru a%pomoc k%pro!ití „aktivního“ 
a%d$stojného !ivota p#i respek-
tování individuálních pot#eb 
ka!dého klienta s%vyu!itím jeho 
!ivotního p#íb'hu.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Dosp'lé osoby se zdravotním 
nebo t'lesn(m posti!ením od 
40 let v'ku.

Územní rozsah slu!by
Správní obvod obce s%roz&í#enou 
p$sobností Kralovice, Plze)-sever.

Provozní doba
24 hodin / 7 dní v%t(dnu.

Finan"ní náro"nost
Za úhradu klienta.

Dopl)ující informace
Jako fakultativní slu!ba za popla-
tek dle platného ceníku je 
poskytována pedikúra a%doprava 
v%rámci aktivit mimo domov 
(v(lety, v(stavy a%koncerty).

Domovy se zvlá$tním re'imem 
 
V%domovech se zvlá&tním re!imem se poskytují 
pobytové slu!by osobám, které mají sní!enou 
sob'sta"nost z%d$vodu chronického du&evního 
onemocn'ní nebo závislosti na návykov(ch látkách, 
a%osobám s%Alzheimerovou chorobou, se sta#eckou 
demencí a%ostatními typy demencí, které mají sní!enou 
sob'sta"nost z%d$vodu t'chto onemocn'ní, jejich! 
situace vy!aduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Re!im v%t'chto za#ízeních p#i poskytování sociálních 
slu!eb je p#izp$soben speci+ick(m pot#ebám t'chto osob. 
 

D#m sociální pé!e Kralovice, p)ísp%vková organizace

Název za#ízení D$m sociální pé"e Kralovice, p#ísp'vková organizace

Forma poskytování slu!by Pobytová

Adresa Plze)ská 345, 331 41 Kralovice 

Telefon 373%301%111

E-mail podatelna@dspkralovice.cz 

Web www.dspkralovice.cz

Specifikace slu!by
Slu!ba poskytuje p#im'#enou pod-
poru a%pé"i osobám s%chronick(m 
du&evním onemocn'ním pro zacho-
vání nebo udr!ení jejich fyzické 
a%psychické sob'sta"nosti prost#ed-
nictvím Koncepce biogra+ické pé"e.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Senio#i od 65 let s%chronick(m 
du&evním onemocn'ním.

Územní rozsah slu!by
Správní obvod obce s%roz&í#enou 
p$sobností Kralovice, Plze)-sever.

Provozní doba
24 hodin / 7 dní v%t(dnu.

Finan"ní náro"nost
Za úhradu klienta.

Dopl)ující informace
Jako fakultativní slu!ba za popla-
tek dle platného ceníku je 
poskytována pedikúra a%doprava 
v%rámci aktivit mimo domov 
(v(lety, v(stavy a%koncerty).
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Interven!ní centra 
 
Na základ' vykázání ze spole"ného obydlí podle 
zvlá&tního právního p#edpisu je osob' ohro!ené 
násiln(m chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc 
nejpozd'ji do 48 hodin od doru"ení kopie ú#edního 
záznamu o%vykázání interven"nímu centru. Pomoc 
interven"ního centra m$!e b(t poskytnuta rovn'! na 
základ' !ádosti osoby ohro!ené násiln(m chováním jiné 
osoby ob(vající s%ní spole"né obydlí nebo i%bez takového 
podn'tu, a%to bezodkladn' poté, co se interven"ní 
centrum o%ohro!ení osoby násiln(m chováním dozví. 
Sociální slu!by v%interven"ním centru jsou poskytovány 
jako slu!by ambulantní, terénní nebo pobytové.

Specifikace slu!by
Slu!ba je poskytována ka!dému, 
kdo je ohro!en násiln(m chováním 
ze strany jiné blízké osoby.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Osoby ohro!ené násiln(m a! agre-
sivním chováním jiné osoby ve 
spole"né domácnosti, kdy toto 
domácí násilí je fyzické, psy-
chické, sexuální, ekonomické a%jiné 
podoby, "i v%r$zn(ch kombinacích; 
osoby star&í 16 let, které se nachází 
na území Plze)ského kraje.

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
Ambulantní forma: 
pond'lí–pátek: 9:00.12:00, 
13:00.15:00 (bez nutnosti 
objednání).
Terénní forma: 
pond'lí–pátek: 8:00.12:00, 
13:00.16:30 (osobní konzultace je 
mo!né dohodnout po telefonu).

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Diecézní charita Plze"

Název za#ízení Interven"ní centrum Plze)ského kraje

Forma poskytování slu!by Ambulantní, terénní

Adresa Cukrovarská 16, 301 00 Plze)

Telefon 777%167%004

E-mail ic@dchp.charita.cz 

Web www.dchp.cz
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Krizová pomoc 
 
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová 
slu!ba na p#echodnou dobu poskytovaná osobám, které 
se nachází v%situaci ohro!ení zdraví nebo !ivota, kdy 
p#echodn' nemohou #e&it svoji nep#íznivou sociální 
situaci vlastními silami. 
 

Diecézní charita Plze"

Název za#ízení Terénní krizová slu!ba

Forma poskytování slu!by Terénní

Adresa Cukrovarská 16, 301 00 Plze) 

Telefon 777%167%004

E-mail krize@dchp.charita.cz

Web www.dchp.cz 

Specifikace slu!by
Posláním slu!by Plus pro lidi v%kri-
zové situaci je b(t místem pro 
lidi a%jejich starosti. Slu!ba jim 
pomáhá uleh"it tí!ivou situaci 
a%hledat #e&ení. Hlavním cílem 
slu!by je podpo#it klienta tak, aby 
se zorientoval ve své krizové situ-
aci a%byl schopen ji p#ekonat.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Jednotlivci, skupiny, páry "i rodiny 
v%tí!ivé !ivotní situaci; dále ob'ti 
domácího násilí a%ob'ti trestné 
"innosti. Slu!ba je dostupná bez 
omezení v'ku, tedy d'tem, dospí-
vajícím, dosp'l(m a%senior$m.

Územní rozsah slu!by
Ambulantní forma slu!by je 
ur"ena u!ivatel$m z%Plze)ského 
kraje, kte#í se rozhodnou vyhledat 
slu!by p#ímo na pracovi&ti v%Plzni. 
Terénní forma slu!by je posky-
tována v%rámci Plze)ského kraje 
mimo prostory organizace, nej"as-
t'ji na vy!ádání jin(ch odborn(ch 
slu!eb "i institucí, které pot#e-
bují podporu p#i zvládnutí krizové 
situace vzniklé p#i práci se svou 
cílovou skupinou "i pro své vlastní 
pracovníky v%krizové situaci.

Provozní doba
Ambulantní forma:  
pond'lí–pátek: 8:00.17:00 
Terénní forma:  
pond'lí–pátek: 8:00.16:00

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Specifikace slu!by
Slu!ba zaji&*uje poskytování krizové 
pomoci, která zahrnuje okam!itou 
psychickou podporu zam'#enou 
na problém, kter( krizi vyvolal. 
Jedná se o%terénní slu!bu, proto 
se v%p#ípad' pot#eby intervence 
jezdí p#ímo ke klient$m do jejich 
p#irozeného prost#edí, co! jsou 
domácnosti, zdravotnická za#ízení 
a%dal&í místa, kde se klient cítí bez-
pe"n' pro #e&ení krizové situace.

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
24 hodin (osobní konzultace je 
mo!né dohodnout po telefonu).

Pro koho je slu!ba ur"ena
Osoby, jejich! !ivot byl zasa!en 
náhl(m ne&t'stím. Jde o%náro"né 
!ivotní situace vyvolávající stav 
psychické nerovnováhy, ohro-
!ení, stresu a%zp$sobující zm'nu 
v%navyklém zp$sobu !ivota, 
kterou není "lov'k schopen zvlád-
nout vlastními silami, a%to ani za 
pomoci blízk(ch lidí nap#. part-
nerské a%rodinné problémy, ztráta 
blízkého, existen"ní krize, sebevra-
!edné tendence.

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Diakonie +CE – st)edisko Západní +echy

Název za#ízení Plus pro lidi v%krizové situaci

Forma poskytování slu!by Ambulantní, terénní

Adresa Resslova 12, 301 00 Plze) 

Telefon 733 414%421

E-mail plus@diakoniezapad.cz 

Web www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/
pro-lidi-v-nouzi/plus-pro-lidi-v-krizove-situaci
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Odborné sociální poradenství 
 
Odborné sociální poradenství je poskytováno 
v%ob"ansk(ch poradnách, man!elsk(ch a%rodinn(ch 
poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro 
osoby se zdravotním posti!ením, dluhov(ch poradnách, 
poradnách pro ob'ti trestn(ch "in$ a%domácího násilí 
a%ve speciálních l$!kov(ch zdravotnick(ch za#ízeních 
hospicového typu; zahrnuje té! sociální práci s%osobami, 
jejich! zp$sob !ivota m$!e vést ke kon+liktu se spole"ností. 
 

Bíl* kruh bezpe!í, z.s.

Název za#ízení Poradna Bílého kruhu bezpe"í, z.s., Plze)

Forma poskytování slu!by Ambulantní, terénní

Adresa Jungmannova 1, 301 00 Plze) 

Telefon 773%551%311, 734%157%200

E-mail bkb.plzen@bkb.cz, ksp.plzen@bkb.cz

Web www.bkb.cz 

Specifikace slu!by
Slu!ba je poskytována ob'tem 
trestn(ch "in$, sv'dk$m trestné 
"innosti a%poz$stal(m po ob'tech 
trestn(ch "in$ formou odborného 
sociálního poradenství (posky-
továny jsou právní informace 
a%psychosociální pomoc), formou 
doprovodu a%v(jezd$.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Ob'ti trestn(ch "in$, sv'dci 
trestné "innosti a%poz$stalí po 
ob'tech trestn(ch "in$, a%to bez 
ohledu na v'k a%pohlaví.

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
Poradna: 
Pond'lí, "tvrtek: 16:00.18:00 
(pro objednané)
Úter(: 16:00.18:00 (bez objednání)
P)ípadová mana'erka pro ZZ OT+: 
Pond'lí: 7:30.12:00, 12:30.18:00
Úter(: 7:30.12:00, 12:30.15:30
St#eda: 7:30.12:00, 12:30.16:30
,tvrtek: 7:30.12:00, 12:30.15:30
Pátek: 7:30.12:00, 12:30.14:30

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Specifikace slu!by
Odborné sociální poradenství je osobám se sluchov(m posti!ením 
poskytováno formou, která vyhovuje individuáln' pot#ebám jednotliv(ch 
klient$ slu!by, nap#. "esk( znakov( jazyk, mluva doprovázená znaky, psaná 
forma "i z#etelná artikulace v%"e&tin'. Je poskytováno ambulantní formou 
osobn', telefonicky, e-mailem, SMS, prost#ednictvím Skypu. Poradenství se 
zam'#uje na tyto oblasti: dávky státní sociální podpory, p#ísp'vek na pé"i, 
v(hody a%slevy pro osoby se sluchov(m "i jin(m zdravotním posti!ením / 
kompenza"ní pom$cky pro osoby se sluchov(m posti!ením / pomoc p#i 
vy#izování telefonát$, vypl)ování formulá#$, p#i sepisování a%vysv'tlování 
ú#ední korespondence / pomoc v%t'!k(ch !ivotních situacích, nap#. ztráta 

Dopl)ující informace
Pomoc a%podporu klient$m poskytuje dvojice odborník$ z%oblasti práva, 
psychologie a%sociální práce. Konzultace probíhají diskrétn', v%bezpe"ném 
prost#edí poradny, klient má prostor vylo!it problém, se kter(m p#ichází, 
a%poradci reagují na jeho zakázku. Prioritou je v!dy skute"ná pot#eba kli-
enta. / K%dispozici je také celostátní BEZPLATNÁ nonstop telefonická krizová 
linka BKB 116%006. / Zvlá&* zraniteln(m ob'tem trestn(ch "in$ poskytuje 
pomoc v!dy v%pracovní dny klí"ová sociální pracovnice, a%to formou ambu-
lantní nebo terénní (nap#íklad formou doprovod$, p#ípravy na jednání p#ed 
soudem, zprost#edkování navazujících slu!eb v%rámci psychosociální sít'). / 
Poradna poskytuje také navazující podp$rnou psychoterapii, která je posky-
tována v%rozsahu max. 10 sezení pro jednoho klienta a%je nabízená zejména 
pro vysoce traumatizované ob'ti (návrat do b'!ného !ivota je v%t'chto p#í-
padech zna"n' obtí!n( a%terapeutické konzultace p#ispívají ke stabilizaci 
a%vyrovnání se s%následky trestného "inu). / Dále poradna poskytuje preven-
tivní a%odborn' vzd'lávací programy pro laickou i%odbornou ve#ejnost.

Centrum pro d%tsk* sluch Tamtam, o.p.s.  

Název za#ízení Sociální poradna pro osoby
se sluchov(m posti!ením a%jejich blízké

Forma poskytování slu!by Ambulantní 

Adresa Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 Stod$lky,
Peka#ská 491/9, 779 00 Olomouc

Telefon 734%674 844, 235 517 313

E-mail socpor@tamtam.cz

Web www.tamtam.cz, www.idetskysluch.cz
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zam'stnání, bydlení, t(rání, zneu!ívání "i dal&í rodinná a%pracovn'právní 
problematika / informace o%vzd'lávacích institucích, metodách, kontakty na 
dal&í instituce.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Slu!by sociální poradny mohou 
vyu!ívat osoby se zdravotním 
nebo kombinovan(m posti!e-
ním, p#edev&ím se sluchov(m 
posti!ením a%jejich blízcí, kte#í se 
nachází v%nep#íznivé !ivotní situ-
aci. Klientem slu!by se m$!e stát 
osoba star&í 18 let, mlad&í pouze 
v%doprovodu zákonného zástupce.

Územní rozsah slu!by
Slu!ba je poskytována na území 
v&ech kraj$ ,R.

Provozní doba
Úter(: 9:00.15:00 (Praha) a%dále 
telefonicky, e-mailem, SMS, Skype.

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

+lov%k v&tísni, o.p.s.

Název za#ízení ,lov'k v%tísni, o.p.s.

Forma poskytování slu!by Ambulantní, terénní

Adresa Masarykovo nám. 1, 331 41 Kralovice 

Telefon 775%890 876

E-mail dana.slaichova@clovekvtisni.cz

Web www.clovekvtisni.cz/plzen

Diecézní charita Plze"

Název za#ízení Poradna pro cizince

Forma poskytování slu!by Ambulantní, terénní 

Adresa Cukrovarská 16, 301 00 Plze), Jagellonská 9, 301 00 Plze)
(Odd'lení pobytu cizinc$ OAMP MV ,R v%Plzni)  

Telefon 731 433 096 (vedoucí poradny, ENG), 731 433 027 (RUS), 
731 433 008 (RUS, BLR), 731 433 060 (ENG), 731 591 883 (ENG),

731 591 071 (ENG), 773 271 474 (BGR), 731 591 891 (BGR), 731 433 023 (BGR)

E-mail poradna@dchp.charita.cz

Web www.dchp.cz 

Specifikace slu!by
Je poskytována podpora lidem 
ohro!en(m +inan"ními problémy 
a%zárove) se hledá #e&ení pro ty, 
kte#í se ji! ve +inan"ní krizi ocitli. 
Slu!ba má akreditaci k%podávání 
insolven"ních návrh$.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Lidé star&í 15 let, kte#í se dostali do 
potí!í nejen s%dluhy a%kte#í svou situ-
aci neumí nebo nemohou #e&it sami.

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
Ambulantní: 
pond'lí: 14:15–16:00 (v jiné 
"asy dle dohody, a to v%rozmezí 
pond'lí–pátek: 8:00–16:00)
Terénní: 
pond'lí–pátek: 8:00–16:00 
(dle dohody)

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Specifikace slu!by
Poradna pro cizince poskytuje sociální poradenství – informace a%rady 
t(kající se !ivota v%,eské republice (problematika povolení k%pobytu, 
mezinárodní ochrany, ob"anství ,R, zam'stnání, bydlení, vzd'lávání, 
sociálního zabezpe"ení, zdravotní pé"e atp.), pomoc s%vy#izováním 
administrativních zále!itostí (vypln'ní formulá#$, sepsání !ivotopisu, 
porozum'ní dokument$m atp.), doprovody a%asistence p#i jednání s%ú#ady 
a%jin(mi institucemi, dále právní poradenství a%pomoc se sepsáním odvolání, 
soudních podání atp., a%také komunitní tlumo"ení v%n'kolika jazycích.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Cizinci a%uprchlíci, jejich rodinní 
p#íslu&níci a%"e&tí ob"ané s%vazbou 
na cizince, bez v'kového omezení.

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj.

Finan"ní náro"nost
Zdarma

Dopl)ující informace
Dále nabízí také kurzy "eského 
jazyka, PC studovnu s%p#ístupem 
na internet, zprost#edkování mate-
riální pomoci, organizují integra"ní 
aktivity. Také tyto slu!by jsou 
poskytovány zdarma.

Provozní doba
Ambulantní forma (Cukrovarská 16)
Pond'lí: 8:00–12:00 
(pro objednané 13:00–15:00) 
Úter(: 8:00–12:00, 13:00–14:00 
St#eda: 8:00–12:00 
(pro objednané 13:00–19:00) 
,tvrtek: 8:00–12:00, 13:00–14:00 
Pátek: 8:00–13:00
Ambulantní forma (Jagellonská 9)
Pond'lí: 9:00–12:00, 13:00–17:00
St#eda: 9:00–12:00, 13:00–17:00
Terénní forma:
Pond'lí: 8:00–12:00, 13:00–15:00 
Úter(: 8:00–12:00, 13:00–14:00 
St#eda: 8:00–12:00, 13:00–15:00 
,tvrtek: 8:00–12:00, 13:00–14:00 
Pátek: 8:00–13:00
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Domov – plze"ská hospicová pé!e, z.ú.

Název za#ízení Domov – plze)ská hospicová pé"e, z.ú.

Forma poskytování slu!by Ambulantní, terénní

Adresa Doma!lická 261/74, Plze), 318 00 

Telefon 731 632%788

E-mail socialni@domov-plzen.cz

Web www.domov-plzen.cz/sluzby/socialni-poradna

Ledovec, z.s.

Název za#ízení Sociální poradenství Ledovec

Forma poskytování slu!by Ambulantní

Adresa Karoliny Sv'tlé 13, 323 00 Plze) 

Telefon 377 429%616, 739 054%931

E-mail por@ledovec.cz 

Web www.ledovec.cz/socialni-sluzby/
item/30-odborne-socialni-poradenstvi-ledovec 

Pro koho je slu!ba ur"ena
Osoby od 3 let v'ku (p#edev&ím 
osoby star&í 15 let), kter(ch se 
odchod ze !ivota dot(ká, preter-
mináln' a%termináln' nemocní, 
pe"ující osoby, osoby blízké a%p#í-
buzné umírajících osob, osoby 
zva!ující pé"i o%t'!ce nemocného, 
osoby truchlící po odchodu blíz-
kého "lov'ka.

Územní rozsah slu!by
Plze)-m'sto, Plze)-jih, Plze)-sever, 
Rokycany, Klatovy, St#íbro – 40 km 
od sídla organizace.

Provozní doba
Dle pot#eby, v!dy po telefonické 
domluv'.

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Specifikace slu!by
Posláním slu!by je poskytnout 
informace, rady a%praktickou 
pomoc lidem s%vlastní zku&e-
ností s%du&evním onemocn'ním 
(a%jim blízk(m osobám) v%plze)-
ském regionu tak, aby mohli 
#e&it svou situaci s%maximální 
mírou samostatnosti a%v%b'!-
n(ch podmínkách spole"nosti.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Lidé s%vlastní zku&eností s%du&ev-
ním onemocn'ním star&ím 
18 let (v%p#ípad' poradenství 
v%oblasti vzd'lávání lidem star-
&ím 16 let) a%lidem, kte#í mají ve 
svém okolí osobu s%du&evním 
onemocn'ním a%v%této souvis-
losti pot#ebují poradenství.

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
Pond'lí: 8:30–12:30 (bez objed-
nání), 13:00–16:00 (dle domluvy)
Úter(: 8:30–12:30 (dle domluvy), 
13:00–17:00 (dle domluvy) 
St#eda: 8:30–12:30 (dle domluvy), 
12:30–16:30 (bez objednání) 
,tvrtek: 11:30–15:00 (dle domluvy) 
Pátek: 13:00–17:00 (dle domluvy).

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Specifikace slu!by
Cílem slu!by je pomoci vyrovnat se jak umírajícím, tak jejich blízk(m osobám 
a%osobám poz$stal(m, s%nastávající "i ji! nastalou smrtí, a%to tak, !e slu!ba 
pom$!e klientovi vy#e&it existen"ní a%jiné otázky, které se smrtí anebo 
s%pe"ováním o%osobu nevylé"iteln' nemocnou souvisejí (pomoci se zaji&t'ním 
pot#ebn(ch podmínek k%pé"i o%umírající v%domácím prost#edí, nap#. sociální 
p#ísp'vky, kompenza"ní pom$cky, domácí paliativní pé"e, duchovní pé"e, 
psychologická pomoc). Poskytuje informace a%rady k%tomu, !e je mo!né zem#ít 
doma a%!e je mo!né pe"ovat o%umírající v%domácím prost#edí.
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Správa uprchlick*ch za)ízení Ministerstva vnitra +R

Název za#ízení Centrum na podporu integrace cizinc$ pro Plze)sk( kraj

Forma poskytování slu!by Ambulantní, terénní 

Adresa Americká 39, 301 00 Plze)
Jiráskova 208, 337 01 Rokycany 

Telefon 377%223%157, 773%778%375, 725%874%976

E-mail icplzen@suz.cz

Web www.integracnicentra.cz 

Tich* sv%t, o.p.s.

Název za#ízení Tich( sv't, o.p.s.

Forma poskytování slu!by Ambulantní, terénní

Adresa sady P'tat#icátník$ 316/6, 301 00 Plze) 

Telefon 607 086%461

E-mail dominik.dolejs@tichysvet.cz

Web www.tichysvet.cz/pobocky/plzensky-kraj 

Specifikace slu!by
Cílem odborného sociálního pora-
denství v%Centrech na podporu 
integrace cizinc$ je napomá-
hat cizinc$m p#i #e&ení jejich 
nep#íznivé sociální situace nebo 
s%orientací v%systémech platn(ch 
v%,eské republice.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Cizinci dlouhodob' legáln' pob(va-
jící na území ,R na základ' Zákona 
o%pobytu cizinc$, Dr!itelé meziná-
rodní ochrany – azyl, dopl)ková 
ochrana; bez v'kového omezení.

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
Ambulantní forma: 
pond'lí–st#eda 12:00–18:00, 
"tvrtek–pátek: 8:00–12:00 (Plze)), 
st#eda (lich( t(den): 15:00–17:00 
(Rokycany).
Terénní forma: st#eda: 9:00–11:00 

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Dopl)ující informace
Organizace po#ádá zdarma také 
skupinové kurzy "eského jazyka 
pro cizince od úrovn' A0 a! po 
B1 a%specializované kurzy pro d'ti 
cizinc$. Kurzy jsou ur"ené pro 
legáln' dlouhodob' pob(vající 
cizince na území ,R "i po!iva-
tele mezinárodní ochrany a%jsou 
po#ádány na základ' poptávky 
v%rámci celého Plze)ského kraje. 
Organizace poskytuje zdarma 
také právní poradenství pro 
cizince, a%to v%pond'lí a%st#edu 
12:00.18:00.

Specifikace slu!by
Slu!ba podporuje klienty p#i vy#i-
zování p#ísp'vk$ a%!ádostí na 
ú#adech, p#i zaji&*ování kompen-
za"ních a%zvlá&tních pom$cek, 
nej"ast'ji ve spojitosti se slu-
chov(m posti!ením. 0e&í rovn'! 
dluhovou problematiku a%dal&í 
nep#íznivé !ivotní situace.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Osoby s%jak(mkoliv slucho-
v(m posti!ením – nesly&ící, 
ohluchlé, nedosl(chavé (nap#. 
senio#i p#icházející o%sluch); 
bez v'kového omezení.

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
Ambulantní forma 
(bez p#edchozí domluvy):  
úter(, "tvrtek: 9:00–16:00
Ambulantní forma 
(po p#edchozí domluv'): 
pond'lí–pátek: 8:00–17:00
Terénní forma 
(po p#edchozí domluv'): 
pond'lí–pátek: 8:00–17:00 

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Dopl)ující informace
M$!e se na n' obrátit kdokoliv, 
kdo #e&í problémy spojené se slu-
chem, anebo #e&í jakoukoliv jinou 
!ivotní situaci, kterou mu jeho 
sluchov( handicap znemo!)uje 
zvládnout samostatn'.
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VIDA z.s.

Název za#ízení VIDA centrum Plze)

Forma poskytování slu!by Terénní

Adresa Tylova 1, 301 00 Plze)

Telefon 775 585%159

E-mail plzen@vidacentrum.cz

Web www.vidacr.cz 

Specifikace slu!by
Jedná se o%terénní sociální pora-
denství, poskytování odborn(ch 
doprovod$, podporu v%terénu a%p#i 
uspokojování pot#eb klient$.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Osoby s%du&evním onemocn'ním 
a%ve&kerou momentální psychickou 
zát'!í ve v'ku od 15 let (rodi"e, p#í-
buzní i%&iroká ve#ejnost).

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
Dle individuální domluvy.

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Specifikace slu!by
Slu!ba pomáhá rodinám handi-
capovan(ch d'tí ve v'ku 1.18 let 
jak v%nenadál(ch !ivotních situ-
acích, tak i%pokud si pot#ebuje 
rodina odpo"inout od inten-
zivní pé"e o%své handicapované 
dít' anebo pokud pot#ebuje 
nap#. jen vy#ídit d$le!ité zále!i-
tosti na ú#adech "i u%léka#e.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Handicapované d'ti ve v'ku 1.18 let 
s%t'lesn(m, mentálním a%kombino-
van(m posti!ením.

Územní rozsah slu!by
,eská republika.

Provozní doba
Pond'lí–pátek: 7:30–16:00 
(mimo státní svátky).

Finan"ní náro"nost
Za úhradu klienta.

Dopl)ující informace
V%rámci pobytu p#i Odleh"ovací 
slu!b' si mohou klienti zvolit 
z%mnoha dopl)ujících fakultativ-
ních slu!eb, nap#. rehabilita"ní 
cvi"ení, vodolé"ba, ergoterapie, 
canisterapie, hipoterapie, aj.
Klient$m je poskytována svozová 
slu!ba do vzdálenosti okolo 30 km 
od provozovny ve /*áhlavicích.

Odleh!ovací slu'by 
 
Odleh"ovací slu!by jsou terénní, ambulantní nebo 
pobytové slu!by poskytované osobám, které mají sní!enou 
sob'sta"nost z%d$vodu v'ku, chronického onemocn'ní 
nebo zdravotního posti!ení, o%které je jinak pe"ováno 
v%jejich p#irozeném sociálním prost#edí; cílem slu!by je 
umo!nit pe"ující fyzické osob' nezbytn( odpo"inek. 
 

CENTRUM HÁJEK z.ú.

Název za#ízení Centrum Hájek

Forma poskytování slu!by Ambulantní 

Adresa provozovna: /*áhlavice 158, 332 03 /*áhlavy,
sídlo: K#imická 756, 330 27 Vejprnice 

Telefon 602%555%493, 602%692%763

E-mail socialnisluzby@centrumhajek.eu, info@centrumhajek.eu

Web www.centrumhajek.eu 
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Domov – plze"ská hospicová pé!e, z.ú.

Název za#ízení Domov – plze)ská hospicová pé"e, z.ú.

Forma poskytování slu!by Terénní

Adresa Doma!lická 261/74, Plze), 318 00

Telefon 731 632%788

E-mail socialni@domov-plzen.cz

Web www.domov-plzen.cz/sluzby/terenni-odlehcovaci-sluzba 

Sdru'ení ob!an# Exodus, z.s.

Název za#ízení D$m Exodus T#emo&ná

Forma poskytování slu!by Ambulantní

Adresa U%Zvonu 51, 330 11 T#emo&ná

Telefon 377 856 539, 777 656 200

E-mail os@exodus.cz 

Web www.exodus.cz/odlehcovaci-sluzba

Specifikace slu!by
Slu!by umo!)ují pe"ujícím 
osobám nezbytn( odpo"inek 
a%vy#ízení neodkladn(ch zále!itostí 
mimo domov (pomoc nap#. s%hygi-
enou klienta, s%podáním stravy…).

Pro koho je slu!ba ur"ena
Osoby se zdravotním posti!ením 
bez omezení v'ku.

Územní rozsah slu!by
Plze)-m'sto, Plze)-jih, 
Plze)-sever, Tachov, Doma!lice, 
Rokycany, do vzdálenosti 40 km 
od sídla organizace.

Provozní doba
Pond'lí–pátek: 7:00–21:00; 
Sobota, ned'le a%svátky: 
8:00–20:00

Finan"ní náro"nost
Za úhradu klienta.

Dopl)ující informace
Lze domluvit vícehodinové slu!by.

Specifikace slu!by
Pe"ujícím rodinám zabezpe-
"uje odpo"inek a%d'tem/mlad(m 
zprost#edkuje spole"enské 
prost#edí, v(chovné, vzd'lá-
vací a%aktiviza"ní "innosti.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Osoby do 26 let.

Územní rozsah slu!by
T#emo&ná, Plze) "i individuáln'.

Provozní doba
Úter(: 14:00–18:00 (nebo dle 
domluvy).

Finan"ní náro"nost
Za úhradu klienta.

Dopl)ující informace
Svoz/rozvoz zaji&t'n vlastním 
mikrobusem.
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Osobní asistence 
 
Jedná se o%terénní slu!bu poskytovanou osobám, které 
mají sní!enou sob'sta"nost z%d$vodu v'ku, chronického 
onemocn'ní nebo zdravotního posti!ení, a%jejich! situace 
vy!aduje pomoc jiné fyzické osoby. Slu!ba se poskytuje 
bez "asového omezení, v%p#irozeném sociálním prost#edí 
osob a%p#i "innostech, které osoba pot#ebuje. 
 

HEWER, z.s.

Název za#ízení HEWER – osobní asistence pro Plze)sk( kraj

Forma poskytování slu!by Terénní

Adresa Guldenerova 3, 326 00 Plze)

Telefon 736 505 558

E-mail info@hewer.cz 

Web www.hewer.cz 

Pe!ovatelská slu'ba 
 
Pe"ovatelská slu!ba je terénní nebo ambulantní 
slu!ba poskytovaná osobám, které mají sní!enou 
sob'sta"nost z%d$vodu v'ku, chronického onemocn'ní 
nebo zdravotního posti!ení, a%rodinám s%d'tmi, jejich! 
situace vy!aduje pomoc jiné fyzické osoby. Slu!ba 
poskytuje vyjmenované úkony ve vymezeném "ase 
v%domácnostech osob a%v%za#ízeních sociálních slu!eb. 
 

Centrum pe!ovatelsk*ch a&o$et)ovatelsk*ch slu'eb  

Název za#ízení Centrum pe"ovatelsk(ch a%o&et#ovatelsk(ch slu!eb
M'sto Tou&kov

Forma poskytování slu!by Terénní

Adresa Partyzánská 519, 330 33 M'sto Tou&kov 

Telefon 774 483%701 – #editelství 
774%483%704 – st#edisko Kralovicko 

774%483%706 – st#edisko Man'tínsko
774%483%705 – st#edisko -ihelsko

E-mail ps@pecovatelskasluzba.cz

Web www.pecovatelskasluzba.cz

Specifikace slu!by
Obsahem slu!by osobní asistence 
je zejména pomoc osobám p#i:
• zvládání b'!n(ch úkon$ pé"e 

o%vlastní osobu (oblékání, "esání, 
p#esun na l$!ko apod.),

• osobní hygien',
• zaji&t'ní a%podávání stravy,
• zaji&t'ní chodu domácnosti,
• zprost#edkování kontaktu se 

spole"ensk(m prost#edím 
(doprovody k%léka#i, na ú#ady, za 
kulturou, na procházku apod.).

Finan"ní náro"nost
Za úhradu klienta.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Osoby se sní!enou sob'sta"-
ností z%d$vodu v'ku, chronického 
onemocn'ní nebo zdravotního 
posti!ení, jejich! situace vy!aduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Pé"e je 
ur"ena osobám od jednoho roku 
!ivota, p#i"em! horní v'ková hra-
nice klient$ není ur"ena.

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
24 hodin / 7 dní v%t(dnu.

Specifikace slu!by
Slu!ba se zam'#uje na klienty, kte#í 
si v%d$sledku nemoci, posti!ení, 
stá#í "i nep#íznivé !ivotní situace 
nemohou sami zabezpe"it plno-
hodnotn( !ivot a%cht'jí nadále 
z$stat ve svém domácím prost#edí.

Provozní doba
Provozní doba se p#izp$sobuje kli-
entovi a%sjednává se individuáln', 
p#i uzavírání Smlouvy o%poskytování 
slu!by v"etn' Individuálního plánu.
Základní provozní doba: 
7:00–15:00

Finan"ní náro"nost
Za úhradu klienta.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Osoby se sní!enou sob'sta"ností: 
osoby se zdravotním posti!ením, 
osoby s%t'lesn(m posti!ením, 
senio#i, rodiny s%dít'tem/d'tmi. 
V'ková kategorie klient$: d'ti 
(0–4 roky), dosp'lí od 27 let.
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Územní rozsah slu!by
Správní obvod obce s%roz&í#enou p$sobností Kralovice
St)edisko Man%tínsko. Man'tín – sídla v%rámci obce: Zho#ec, Mezí, 
Luková, Újezd, Lipí, Rad'jov, Vladm'#ice, ,eská Doubravice, Brdo, Hrádek, 
Vyso"any, Kotane", Stvolny a%Rab&tejn nad%St#elou. Ne"tiny – sídla v%rámci 
obce: B#ezín, ,est'tín, Doubravice, Hrad Ne"tiny, Jedvaniny, Kamenná Hora, 
Le&ovice, Nové M'ste"ko, Plachtín, Leopoldov. Bezv'rov – sídla v%rámci 
obce: Bu", Chude", Dolní Jamné, Kra&ov, Nová Víska, Potok, Slu!etín, 
Sv'tec, Vlko&ov, -ernovník. / St)edisko ,ihelsko. -ihle – sídla v%rámci obce: 
Odlezly, P#eho#ov, Hluboká. Mladotice – sídla v%rámci obce: Mladotice 
zastávka, Chrá&*ovice, Strá!i&t', ,erná Ha*. / St)edisko Kralovicko. 
Kralovice – sídla v%rámci obce: Mariánsk( T(nec, Trojany, Hradecko, 
Bukovina, 0eme&ín. Ko!lany – sídla v%rámci obce: Hed"any, Hodyn', Bu"ek, 
D#evec. Bohy – sídla v%rámci obce: Rakolusky.

Dopl)ující informace
Slu!ba je realizována prost#ednictvím dom$ s%pe"ovatelskou slu!bou, 
z#izovan(ch obcemi, se kter(mi má uzav#enou smlouvu jako registrovaná 
pe"ovatelská slu!ba, a%dále v%terénu dle vymezeného území. Poskytují se 
úkony pé"e, které jsou dostupné na webov(ch stránkách slu!by.

Specifikace slu!by
Pe"ovatelská slu!ba pomáhá 
klient$m, kte#í se sami nedoká-
!ou postarat o%svou domácnost, 
o%svou osobu "i vy#ídit pot#ebné 
zále!itosti.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Osoby star&í 50 let, které 
z%d$vodu zdravotního stavu pot#e-
bují pomoci v%b'!ném !ivot' 
s%domácností, s%pé"í o%n' samé 
"i s%vy#ízením pot#ebn(ch zále-
!itostí; osoby star&í 65 let, které 
z%d$vodu ub(vajících sil s%v'kem 
pot#ebují pomoci v%b'!ném !ivot' 
s%domácností, s%pé"í o%n' samé "i 
s%vy#ízením pot#ebn(ch zále!itostí.

Územní rozsah slu!by
Plasy a%"ásti m'sta, obce ve vzdá-
lenosti 10 km od Plas.

Provozní doba
Pond'lí–pátek: 6:30–15:00;  
(dle individuální pot#eby: 
pond'lí–pátek: do 18:00, 
sobota, ned'le: 8:00–18:00).

Finan"ní náro"nost
Za úhradu klienta.

M%sto Kazn%jov  

Název za#ízení D$m s%pe"ovatelskou slu!bou,
domácnosti pot#ebn(ch ob"an$

Forma poskytování slu!by Terénní

Adresa U%Viaduktu 577, 331 51 Kazn'jov

Telefon 605%085 397, 731%306 908, 373 332%163

E-mail urad@kaznejov.cz, lohrova@kaznejov.cz 

Web www.kaznejov.cz

M%sto Plasy

Název za#ízení Pe"ovatelská slu!ba Plasy

Forma poskytování slu!by Terénní

Adresa Poto"ní 546, 331 01 Plasy

Telefon 373%322 067

E-mail pecovatelky@mestoplasy.cz 

Web www.plasy.cz

Pro koho je slu!ba ur"ena
Senio#i, po!ivatelé invalidního 
d$chodu, osoby zdravotn' posti-
!ené (t'lesn', sluchov', zrakov') 
z%d$vodu sní!ené sob'sta"nosti 
(v't&ina klient$ pat#í do cílové sku-
piny senio#i).

Územní rozsah slu!by
Kazn'jov.

Provozní doba
Pond'lí–pátek: 6:00.14:30.

Finan"ní náro"nost
Za úhradu klienta.

Specifikace slu!by
Pe"ovatelská slu!ba Kazn'jov si klade za cíl poskytovat pomoc osobám, 
které z%d$vodu v'ku nebo ze zdravotních d$vod$ pot#ebují pomoc jiné 
osoby k%tomu, aby mohly d$stojn' !ít plnohodnotn( !ivot ve sv(ch 
domácnostech. Slu!ba poskytuje pomoc p#i zvládání b'!n(ch úkon$ pé"e 
o%vlastní osobu, p#i osobní hygien', p#i zaji&t'ní chodu domácnosti (úklid, 
nákup), poskytnutí stravy nebo p#i zaji&t'ní stravy, zprost#edkování kontaktu 
se spole"ensk(m prost#edím, základní sociální poradenství.
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Raná pé!e 
 
Raná pé"e je terénní slu!ba, pop#ípad' dopln'ná 
ambulantní formou slu!by, poskytovaná dít'ti a%rodi"$m 
dít'te ve v'ku do 7 let, které je zdravotn' posti!ené, 
nebo jeho! v(voj je ohro!en v%d$sledku nep#íznivého 
zdravotního stavu. Slu!ba je zam'#ena na podporu 
rodiny a%podporu v(voje dít'te s%ohledem na jeho 
speci+ické pot#eby. 
 

Centrum pro d%tsk* sluch Tamtam, o.p.s.

Název za#ízení Raná pé"e ,echy

Forma poskytování slu!by Ambulantní, terénní 

Adresa ambulantní forma: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 Stod$lky
terénní forma: domácnosti rodin s%d'tmi se sluchov(m posti!ením

Telefon 251 510 744, 732 918 406

E-mail ranapececechy@tamtam.cz 

Web www.tamtam.cz, www.idetskysluch.cz 

Specifikace slu!by
Slu!ba podporuje rodinu s%dít'tem se sluchov(m posti!ením, aby zvládla 
novou situaci, nau"ila se komunikovat se sv(m dít'tem a%mohla !ít b'!n(m 
zp$sobem !ivota. Cíl slu'by: Rodina se orientuje v%situaci spojené s%pé"í 
o%dít' s%posti!ením a%jeho v(chovou. Rodina a%dít' spolu umí komunikovat 
tak, aby byl podporován celkov( v(voj dít'te s%ohledem na jeho individuální 
mo!nosti a%pot#eby. Rodina umí vyu!ívat své vlastní zdroje, zná dal&í 
mo!nosti podpory a%dle svého zájmu se zapojuje do b'!n' dostupn(ch 
aktivit pro dít' a%rodinu.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Rodiny s%d'tmi se%sluchov(m posti!ením raného v'ku%do%7%let. Slu!by mohou 
b(t rodinám poskytovány od narození dít'te nebo odhalení jeho sluchového 
posti!ení ("i vyslovení podez#ení) do nástupu dít'te do &kolského za#ízení 
nebo jiné návazné slu!by, maximáln' do sedmi let v'ku dít'te.

Dopl)ující informace
Základní formou podpory jsou pravidelné terénní konzultace v%rodinách 
v'nované: rodin' jako takové, jejímu fungování, postavení jednotliv(ch 
"len$ rodiny, p#ijetí dít'te s%posti!ením apod. – cílem t'chto aktivit je, 
aby se rodina nedostala do sociální izolace a%adaptovala se na novou 
situaci s%co nejmen&ím dopadem na její funk"nost do budoucna; / dít'ti 
s%posti!ením sluchu, jeho rehabilitaci, kompenzaci posti!ení v%maximální 
kvalit', rozvoji sluchového vnímání, komunikaci a%sociálním a%rozumov(m 
dovednostem s%cílem dosáhnout jeho integrace do b'!ného sociálního 
prost#edí, ve kterém vyr$stá, a%zamezení sociální izolace. Základem slu!by 
jsou pravidelné konzultace odborného poradenského pracovníka v%rodinách 
u!ivatel$ v%"asovém intervalu 1x za 2.8 t(dn$.

Územní rozsah slu!by
Slu!ba je poskytována na území 
9 kraj$ ,R, v"etn' Plze)ského kraje.

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Provozní doba
Terénní forma: 
pond'lí–pátek: 7:00–19:00
Ambulantní forma: 
"tvrtek: 9:00–15:00

Specifikace slu!by
Slu!ba pomáhající rodin' zorientovat se v%náro"né situaci po zji&t'ní 
posti!ení dít'te. Cílem je, aby rodina porozum'la speciálním pot#ebám 
dít'te a%dokázala najít takovou míru jejich napln'ní, která jí umo!ní !ít !ivot 
podle sv(ch p#edstav. Nabízí informace a%odborné poradenství, "innosti, 
které podporují rozvoj dít'te a%pomoc p#i uplat)ování zájm$ rodiny.

Diakonie +CE – St)edisko celostátních program# a&slu'eb

Název za#ízení Raná pé"e Diakonie – Plze)sk( kraj

Forma poskytování slu!by Ambulantní, terénní

Adresa Mírové nám'stí 19, 341 01 Hora!4ovice

Telefon 235 518 392 

E-mail info@rana-pece.cz 

Web www.rana-pece.cz 
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Pro koho je slu!ba ur"ena
Rodiny s%d'tmi do 7 let s%mentál-
ním/pohybov(m/kombinovan(m 
posti!ením, opo!d'ním psycho-
motorického v(voje, s%poruchou 
autistického spektra.

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
Ambulantní forma: 
pond'lí–pátek: 9:00.14:00
Terénní forma: 
pond'lí–pátek: 7:00.19:00

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

MOT-L, z.ú.

Název za#ízení Raná pé"e

Forma poskytování slu!by Ambulantní, terénní

Adresa -lutická 2, 323 00 Plze)

Telefon 725%427 926 

E-mail ranapece@motyl-plzen.cz 

Web www.motyl-plzen.cz 

Raná pé!e Kuk, z.ú.

Název za#ízení Raná pé"e Kuk, z.ú.

Forma poskytování slu!by Terénní

Adresa Tomanova 2645/5, 301 00 Plze)

Telefon 377%420 035 

E-mail plzen@ranapece.eu 

Web www.ranapecekuk.eu, www.facebook.com/ranapecekuk/ 

Specifikace slu!by
Raná pé"e podporuje rodiny formou individuálních konzultací 
s%poradkyn'mi, které jsou odbornice v%oboru sociální práce, speciální 
pedagogiky, fyzioterapie a%ergoterapie. Nej"ast'j&ími tématy, která 
s%rodinami poradkyn' #e&í, jsou nap#. kontakt na dal&í odborníky, 
komunikace s%d'tmi, podpora psychomotorického v(voje, nalezení 
vhodného &kolského za#ízení, podpora v%krizov(ch situacích atd.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Rodiny s%d'tmi do 7 let se zdravot-
ním posti!ením (mentální, t'lesné, 
kombinované posti!ení, poruchy 
autistického spektra, odchylky od 
b'!ného v(voje apod.).

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
Pond'lí–pátek: 8:00–17:00 
(po p#edchozí domluv').

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Dopl)ující informace
Po#ádají se pravidelné rodi"ov-
ské skupiny a%nácviky sociálních 
dovedností.

Specifikace slu!by
Slu!ba poskytuje podporu, prová-
zení a%sdílení rodinám s%dít'tem se 
zrakov(m a%kombinovan(m posti-
!ením. Rodi"e získají odborné rady, 
zku&enosti a%informace z%oblasti 
zrakové diagnózy a%celkového 
v(voje dít'te. Nau"í se, jak dít' roz-
víjet a%jaké pom$cky pou!ívat.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Rodiny s%d'tmi se zrakov(m 
a%kombinovan(m posti!ením od 
narození do 7 let.

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
Pond'lí–pátek: 7:00–19:00; 
ú#ední den v%sídle organizace: 
pond'lí: 8:00–12:00

Finan"ní náro"nost
Zdarma.
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Sociáln% aktiviza!ní slu'by pro rodiny s&d%tmi 
 
Sociáln' aktiviza"ní slu!by pro rodiny s%d'tmi jsou 
terénní, pop#ípad' ambulantní slu!by poskytované 
rodin' s%dít'tem, u%kterého je jeho v(voj ohro!en 
v%d$sledku dopad$ dlouhodob' krizové sociální situace, 
kterou rodi"e nedoká!í sami bez pomoci p#ekonat, 
a%u%kterého existují dal&í rizika ohro!ení jeho v(voje. 
 

CENTRUM HÁJEK z.ú.

Název za#ízení Centrum Hájek

Forma poskytování slu!by Ambulantní 

Adresa provozovna: /*áhlavice 158, 332 03 /*áhlavy,
sídlo: K#imická 756, 330 27 Vejprnice

Telefon 602%555%493, 602%692 763

E-mail socialnisluzby@centrumhajek.eu, info@centrumhajek.eu

Web www.centrumhajek.eu 

Specifikace slu!by
Prost#ednictvím individuální soci-
ální pomoci a%poradenství #e&í 
speci+ické pot#eby rodiny, v%nej-
v't&í mí#e ty, které pe"ují o%dít' 
s%handicapem. Spole"n' pra-
cují na postupu p#i uplat)ování 
práv a%oprávn'n(ch zájm$ rodi"$ 
a%jejich d'tí, získávání a%prohlu-
bování rodi"ovsk(ch schopností, 
dovedností a%kompetencí.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Rodiny s%d'tmi; v'kové rozp'tí 
1.80 let.

Územní rozsah slu!by
,eská republika.

Provozní doba
Pond'lí–pátek: 7:30.16:00 
(mimo státní svátky).

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Dopl)ující informace
Klient$m je poskytována svozová 
slu!ba do vzdálenosti okolo 30 km 
od provozovny ve /*áhlavicích.

Diakonie +CE – st)edisko Západní +echy

Název za#ízení Archa pro rodiny s%d'tmi

Forma poskytování slu!by Ambulantní, terénní 

Adresa Resslova 12, 301 00 Plze),
Svazu bojovník$ za svobodu 68, 337 01 Rokycany

Telefon 733%614 645 

E-mail archa@diakoniezapad.cz 

Web www.diakoniezapad.cz, www.rozvodsrespektem.cz 

Specifikace slu!by
Slu!ba #e&í náro"né !ivotní situ-
ace d'tí i%dosp'l(ch – související 
s%v(chovou a%vzd'láváním, zvlá-
dání nárok$ b'!ného !ivota 
(zdraví, bydlení, ekonomické 
potí!e), náro"n(mi !ivotními udá-
lostmi a%potí!emi ve vztazích 
(dospívání, rozvod).

Pro koho je slu!ba ur"ena
Rodi"e a%d'ti (do 26 let).

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj (n'které slu!by 
pouze na pracovi&ti v%Plzni).

Provozní doba
Terénní: 
pond'lí–pátek 8:00.18:00
Ambulantní pro objednané: 
pond'lí–pátek.
Ambulantní pro neobjednané: 
pond'lí: 8:00.9:00 (Rokycany).
Ambulantní po neobjednané: 
pond'lí, st#eda: 8:00.16:00 (Plze)).

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Dopl)ující informace
Slu'by: individuální a%rodinné 
poradenství, terapie, mediace, 
sociální podpora; vzd'lávání, 
p#ím'stské tábory (za úhradu).
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Sociáln% terapeutické dílny 
 
Sociáln' terapeutické dílny jsou ambulantní slu!by 
poskytované osobám se sní!enou sob'sta"ností 
z%d$vodu zdravotního posti!ení, které nejsou z%tohoto 
d$vodu umístitelné na otev#eném ani chrán'ném 
trhu práce. Jejich ú"elem je dlouhodobá a%pravidelná 
podpora zdokonalování pracovních návyk$ a%dovedností 
prost#ednictvím sociáln' pracovní terapie. 
 

MOT-L, z.ú.

Název za#ízení Terapeutické dílny

Forma poskytování slu!by Ambulantní

Adresa -lutická 2, 323 00 Plze)

Telefon 723%158 470

E-mail dilny@motyl-plzen.cz

Web www.motyl-plzen.cz 

Specifikace slu!by
Slu!ba podporuje klienty ve zdo-
konalování pracovních návyk$ 
a%sociálních dovednostní s%mo!ností 
v(hledového za#azení do chrán'-
ného zam'stnání. Klient$m, kte#í 
nemohou z%d$vodu svého zdravot-
ního stavu b(t zam'stnáni, pomáhá 
udr!ovat vhodn(mi aktivitami jejich 
schopnosti na stávající úrovni.

Územní rozsah slu!by
Plze), vhodné i%pro mimo-
plze)ské klienty (v%blízkosti 
zastávek regionální dopravy 
a%MHD, parkovi&t' v%areálu).

Provozní doba
Pond'lí–"tvrtek: 7:00.15:00
Pátek: 7:00.13:00

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Osoby s%mentálním, t'lesn(m 
a%kombinovan(m posti!ením od 16 
do 64 let, které mají zájem o%drob-
nou rukod'lnou "innost a%zvládají 
základní hygienické návyky.

Dopl)ující informace
Klienti se +inan"n' podílejí pouze 
na stravování (snídan' + sva"ina, 
ob'd, celodenní pitn( re!im).

Sdru'ení ob!an# Exodus, z.s.

Název za#ízení Sociáln' terapeutická dílna Exodus

Forma poskytování slu!by Ambulantní

Adresa Tovární 3, 301 00 Plze)

Telefon 777%656%204 

E-mail std@exodus.cz

Web www.exodus.cz/socialne-terapeuticka-dilna 

Specifikace slu!by
P#íprava na ka!dodenní "innosti, 
zvy&ování p#ipravenosti na 
chrán'n( nebo otev#en( trh práce.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Osoby 19.64 let s%psychiatrick(m/
kombinovan(m handicapem.

Územní rozsah slu!by
Plze).

Provozní doba
Pond'lí–pátek: 8:00.15:00

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Dopl)ující informace
Praktické zam'#ení – r$zná 
rukod'lná v(roba, sebeobsluha, 
domácí práce, orientace ve m'st', 
doprava hromadnou dopravou, 
nakládání s%pen'zi atd.
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Sociální rehabilitace 
 
Sociální rehabilitace je soubor speci+ick(ch "innos-
tí sm'#ujících k%dosa!ení samostatnosti, nezávislosti 
a%sob'sta"nosti osob, a%to rozvojem jejich speci+ick(ch 
schopností a%dovedností, posilováním návyk$ a%nácvi-
kem v(konu b'!n(ch, pro samostatn( !ivot nezbytn(ch 
"inností alternativním zp$sobem vyu!ívajícím zacho-
van(ch schopností, potenciál$ a%kompetencí. Sociální re-
habilitace se poskytuje formou terénních a%ambulantních 
slu!eb, nebo formou pobytov(ch slu!eb poskytovan(ch 
v%centrech sociáln' rehabilita"ních slu!eb. 
 

CENTRUM HÁJEK z.ú.

Název za#ízení Centrum Hájek

Forma poskytování slu!by Ambulantní

Adresa provozovna: /*áhlavice 158, 332 03 /*áhlavy

Telefon 602%692 763

E-mail info@centrumhajek.eu

Web www.centrumhajek.eu 

Specifikace slu!by
Slu!ba podporuje klienty, aby 
byli co nejvíce samostatní a%bez 
pomoci ("i s%asistencí) zvládali 
co nejvíce ka!dodenních "in-
ností. Slu!ba je cílen' vázána na 
moderní rehabilita"ní metodu 
TheraSuit, díky které se sna!í 
pokroky získané touto metodou 
uvést do praxe b'!ného !ivota.

Územní rozsah slu!by
,eská republika.

Provozní doba
Pond'lí–pátek: 7:30.16:00
(mimo státní svátky).

Dopl)ující informace
V%rámci pobytu v%Sociální reha-
bilitaci si mohou klienti zvolit 
z%mnoha dopl)ujících fakulta-
tivních slu!eb, nap#. vodolé"ba, 
ergoterapie, speciální pedagogika, 
masá!e, snoezelen, aj. Klient$m 
je poskytována svozová slu!ba do 
vzdálenosti okolo 30 km od provo-
zovny ve /*áhlavicích. 

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Handicapované d'ti ve v'ku 1.18 
let s%t'lesn(m, mentálním a%kom-
binovan(m posti!ením.

Specifikace slu!by
Slu!ba Sociální rehabilitace je poskytována v%rámci 3 t(m$: Sociální 
rehabilitace Plze) venkov, Centrum du&evního zdraví Klatovy a%Centrum 
du&evního zdraví Plze). Posláním slu!by je podporovat lidi s%du&evním 
onemocn'ním (p#ípadn' lidi v%riziku vzniku du&evního onemocn'ní) 
na jejich cest' k%zotavení. Spolupráce je zam'#ena na podporu rozvoje 
jejich schopností a%dovedností d$le!it(ch pro kvalitní a%smyslupln( !ivot 
v%b'!n(ch podmínkách.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Slu!ba pomáhá lidem s%du&evním onemocn'ním (p#ípadn' lidem v%riziku 
vzniku du&evního onemocn'ní) star&ím 18 let, v%od$vodn'n(ch p#ípadech 
i%lidem od 16 let v'ku. Je ur"ena p#edev&ím lidem s%du&evním onemocn'ním 
z%okruh$ psychotick(ch a%afektivních onemocn'ní.%Slu!ba je zam'#ena na 
spolupráci s%lidmi, jim! jejich du&evní onemocn'ní neumo!)uje !ít kvalitní 
a%smyslupln( !ivot.

Ledovec, z.s.

Název za#ízení Sociální rehabilitace Ledovec

Forma poskytování slu!by Ambulantní, terénní

Adresa Franti&kánská 5, 301 00 Plze)

Telefon 737 003 997 

E-mail sr@ledovec.cz 

Web www.ledovec.cz/socialni-sluzby/item/
74-socialni-rehabilitace-ledovec 
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Územní rozsah slu!by
T(m Sociální rehabilitace Plze) 
venkov: obce s%roz&í#enou p$sob-
ností – St#íbro, Hor&ovsk( T(n, 
Stod, P#e&tice, Blovice, Rokycany, 
Kralovice, N(#any a%dále v%Plzni 
a%p#ilehl(ch obcích: Nezv'stice, 
Chválenice, /*áhlavy, Lh$ta, 
Mokrou&e, Ky&ice, Letkov, D(&ina, 
Chrást, Star( Plzenec, Losiná, 
Nezbav'tice, /t'novick( Borek.

Provozní doba
Pond'lí–pátek: 8:30.17:00 
(dle domluvy s%pracovníky).

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Specifikace slu!by
Ambulantní – jednodenní, 
pobytová – zpravidla t(denní 
pobyty s%r$zn(m zam'#ením.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Osoby nad 16 let s%r$zn(mi 
handicapy.

Územní rozsah slu!by
Slu!ba je poskytována v%Dom' 
Exodus ve T#emo&né; pobytová – 
celé ,esko; ambulantní – Plze)sko.

Provozní doba
Pobytová: nep#etr!it'.
Ambulantní: 10:00.12:00 
(dle domluvy).

Finan"ní náro"nost
Za úhradu klienta.

Dopl)ující informace
Zam'#ení kurz$ v"etn' ceníku je 
dostupné na webov(ch stránkách 
organizace.

Specifikace slu!by
Slu!ba podporuje klienty v%ka!-
dodenních zále!itostech 
i%neo"ekávan(ch !ivotních situ-
acích. Lidem se sluchov(m 
posti!ením pomáhá sní!it bari-
éru p#i jednání se sv'tem okolo. 
Nej"ast'ji #e&í hledání bydlení, hle-
dání práce, podporu p#i jednání 
s%ú#adem "i léka#em.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Osoby od 11 let s%jak(mkoliv slu-
chov(m posti!ením – nesly&ící, 
ohluchlé, nedosl(chavé (nap#. 
senio#i p#icházející o%sluch).

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
Ambulantní forma 
(bez p#edchozí domluvy): 
úter(, "tvrtek: 9:00.16:00
Ambulantní forma 
(po p#edchozí domluv'): 
pond'lí–pátek: 8:00.17:00
Terénní forma 
(po p#edchozí domluv'): 
pond'lí–pátek: 8:00.17:00

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Dopl)ující informace
Slu!ba je pro ty, kdo #e&í pro-
blémy spojené se sluchem, anebo 
#e&í jakoukoliv jinou !ivotní situ-
aci a%jejich sluchov( handicap 
jim znemo!)uje situaci zvládnout 
samostatn'.

Sdru'ení ob!an# Exodus, z.s.

Název za#ízení Sociální rehabilitace Exodus

Forma poskytování slu!by Pobytová, ambulantní

Adresa U%Zvonu 51, 330 11 T#emo&ná

Telefon 377%856 539, 605%053 226 

E-mail sr@exodus.cz

Web www.exodus.cz/socialni-rehabilitace 

Tich* sv%t, o.p.s.

Název za#ízení Tich( sv't, o.p.s.

Forma poskytování slu!by Ambulantní, terénní

Adresa sady P'tat#icátník$ 316/6, 301 00 Plze)

Telefon 607 086 461 

E-mail dominik.dolejs@tichysvet.cz

Web www.tichysvet.cz/pobocky/plzensky-kraj
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Telefonická krizová pomoc 
 
Slu!ba telefonické krizové pomoci je terénní 
slu!ba poskytovaná na p#echodnou dobu osobám, 
které se nacházejí v%situaci ohro!ení zdraví nebo 
!ivota nebo v%jiné obtí!né !ivotní situaci, kterou 
p#echodn' nemohou #e&it vlastními silami.

Specifikace slu!by
Formou telefonické krizové inter-
vence slu!ba aktivn' usiluje 
o%stabilizaci psychického stavu 
volajících, p#iná&í psychickou 
podporu, naslouchá a%motivuje 
k%p#ekonání krize "i obtí!né !ivotní 
situace. Spole"n' se hledají v(cho-
diska ze situace, kterou volající 
zatím neumí #e&it vlastními silami. 
P#edává pot#ebné kontakty a%infor-
mace o%návazn(ch sociálních, 
zdravotních a%dal&ích slu!bách.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Slu!ba je poskytována ka!dému, 
kdo se dovolá a%pova!uje svoji 
situaci za obtí!nou, krizovou, kdo 
mluví "esky nebo se "esky ales-
po) minimáln' dorozumí.

Územní rozsah slu!by
Na Linku d$v'ry Ledovec se lze 
dovolat odkudkoliv.

Provozní doba
Denn' 8:00.00:00

Finan"ní náro"nost
Zdarma (resp. pouze za cenu b'!-
ného telefonického hovoru dle 
tarifu volajícího).

Dopl)ující informace
Základní sociální poradenství je 
poskytováno, krom' telefonu, i%pro-
st#ednictvím e-mailového kontaktu 
na adrese%ld@ledovec.cz%– ur"eno 
p#edev&ím pro osoby, které z%n'ja-
kého d$vodu nemohou vyu!ít 
telefonick( kontakt, nap#. nemluví 
nebo nesly&í.

Ledovec, z.s.

Název za#ízení Linka d$v'ry Ledovec

Forma poskytování slu!by Terénní

Telefon 739 055%555, 373%034 455

E-mail ld@ledovec.cz 

Web www.ledovec.cz/socialni-sluzby/
item/70-telefonicka-krizova-pomoc-ledovec
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Terénní programy 
 
Terénní programy jsou terénní slu!by poskytované 
osobám, které vedou rizikov( zp$sob !ivota nebo jsou 
tímto zp$sobem !ivota ohro!eny. Slu!ba je ur"ena pro 
problémové skupiny osob, u!ivatele návykov(ch látek 
nebo omamn(ch psychotropních látek, osoby bez 
p#íst#e&í, osoby !ijící v%sociáln' vylou"en(ch komunitách 
a%jiné sociáln' ohro!ené skupiny. Cílem slu!by je tyto 
osoby vyhledávat a%minimalizovat rizika jejich zp$sobu 
!ivota. Slu!ba m$!e b(t osobám poskytována anonymn'. Specifikace slu!by

Slu!ba je poskytována terénní formou, pracovníci tedy za u!ivateli vyjí!d'jí 
do jejich p#irozeného prost#edí na základ' p#edchozí osobní "i telefonické 
domluvy. Slu!bu vyu!ívají p#edev&ím pracovní migranti a%cizinci pob(vající 
na území ,R, kte#í #e&í pracovn'-právní problémy a%dal&í problematické 
situace spojené s%pobytem na území ,R. Mezi nej"ast'ji #e&ené situace pat#í 
problémy s%agenturním zam'stnáváním, jako je nevyplacení domluvené 
mzdy, práce bez pracovních smluv, pot#ebnost vy#ízení pobytov(ch 
dokument$ "i zdravotního poji&t'ní apod.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Slu!ba je ur"ena zletil(m osobám od dovr&ení 18. roku v'ku, které 
p#echodn' nemohou #e&it svoji nep#íznivou situaci vlastními silami. Jde 
o%osoby potenciáln' obchodované "i vyko#is*ované nebo t'mito jevy 
ohro!ené a%osoby komer"n' zneu!ívané. Jedná se p#edev&ím o%osoby cizí 
státní p#íslu&nosti v%krizov(ch situacích bez doklad$, +inan"ních prost#edk$.

Diakonie +CE – st)edisko Západní +echy

Název za#ízení Terén pro ohro!ené osoby

Forma poskytování slu!by Terénní

Adresa Resslova 12, 301 00 Plze)

Telefon 737 651 641

E-mail teren@diakoniezapad.cz 

Web www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/
pro-lidi-v-nouzi/teren-pro-ohrozene-osoby

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj. Terénní forma 
slu!by je poskytována v%rámci 
Plze)ského kraje mimo prostory 
organizace, nej"ast'ji na vy!á-
dání jin(ch odborn(ch slu!eb 
"i institucí, které pot#ebují pod-
poru p#i zvládnutí krizové situace 
vzniklé p#i práci se svou cílo-
vou skupinou "i pro své vlastní 
pracovníky v%krizové situaci.

Provozní doba
Pond'lí–pátek: 8:00.17:00

Finan"ní náro"nost
Zdarma.
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Tlumo!nické slu'by 
 
Tlumo"nické slu!by jsou terénní, pop#ípad' ambulantní 
slu!by poskytované osobám s%poruchami komunikace 
zp$soben(mi p#edev&ím smyslov(m posti!ením, které 
zamezuje b'!né komunikaci s%okolím bez pomoci jiné 
fyzické osoby. 
 

Tich* sv%t, o.p.s.

Název za#ízení Tich( sv't, o.p.s.

Forma poskytování slu!by Ambulantní, terénní

Adresa sady P'tat#icátník$ 316/6, 301 00 Plze)

Telefon 607 086 461

E-mail dominik.dolejs@tichysvet.cz

Web www.tichysvet.cz/pobocky/plzensky-kraj 

Tís"ová pé!e 
 
Tís)ová pé"e je terénní slu!ba, kterou se poskytuje 
nep#etr!itá distan"ní hlasová a%elektronická komunikace 
s%osobami vystaven(mi stálému vysokému riziku 
ohro!ení zdraví nebo !ivota v%p#ípad' náhlého zhor&ení 
jejich zdravotního stavu nebo schopností. 
 

And%l Strá'n*, z.ú.

Název za#ízení And'l Strá!n(, z.ú.

Forma poskytování slu!by Terénní

Adresa Fügnerovo nám'stí 1808/3, 120 00 Praha 2 

Telefon Zelená linka 800 603 030 (volání zdarma),
773 745 667, 771 136%415

E-mail poptavka@andelstrazny.eu

Web www.andelstrazny.eu

Specifikace slu!by
• V%rámci slu!by je poskytováno: 
• tlumo"ení mezi "esk(m znakov(m 

jazykem a%"esk(m jazykem (ur"eno 
primárn' nesly&ícím a%jejich okolí),

• p#epis mluvené #e"i do textu 
(ur"eno primárn' lidem ohlu-
chl(m "i nedosl(chav(m, "asto 
nap#. senior$m, kte#í p#icházejí 
o%sluch, a%jejich okolí).

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Dopl)ující informace
Krom' fyzického tlumo"ení je 
mo!né rovn'! vyu!ívat aplikaci 
Tichá linka, která zdarma umo!-
)uje spojit se s%tlumo"níkem "i 
p#episovatelem kdykoliv a%odkud-
koliv pomocí telefonu/tabletu/
po"íta"e (www.tichalinka.cz). 

Pro koho je slu!ba ur"ena
Osoby s%jak(mkoliv slucho-
v(m posti!ením – nesly&ící, 
ohluchlé, nedosl(chavé (nap#. 
senio#i p#icházející o%sluch); bez 
v'kového omezení. Cílem je 
zprost#edkovat plnohodnotnou 
komunikaci pro osobu se slucho-
v(m handicapem a%její okolí.

Územní rozsah slu!by
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
Ambulantní forma 
(po p#edchozí domluv'): 
pond'lí–pátek: 8:00.17:00
Terénní forma 
(po p#edchozí domluv'): 
pond'lí–pátek: 8:00.17:00

Specifikace slu!by
Cílem je p#edev&ím zajistit klien-
t$m pomoc v%krizov(ch situacích 
(p#i pádu, zhor&ení zdravotního 
stavu, napadení), p#isp't k%jejich 
sob'sta"nosti, zachovat kvalitu 
jejich !ivota v%p#irozeném sociál-
ním prost#edí a%dop#át jim pocit 
jistoty a%bezpe"í, a%to pomocí SOS 
tla"ítka, které je nep#etr!it' p#ipo-
jeno na dispe"ink.

Pro koho je slu!ba ur"ena
Senio#i, osoby se zdravotním 
posti!ením, osoby v%krizi (v%t'!ké 
!ivotní situaci, po dlouhodobé 
nemoci apod.).

Územní rozsah slu!by
,eská republika.

Provozní doba
24 hodin / 7 dní v%t(dnu.

Finan"ní náro"nost
Za úhradu klienta.

Dopl)ující informace
Zdarma nabízí 1. m'síc slu!by 
a%zap$j"ení monitorovacího za#í-
zení klient$m po celou dobu 
tís)ové pé"e.
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P%ehled 
souvisejících 
slu"eb 
)azeno abecedn%  
dle typu slu'eb

Domy s&pe!ovatelskou slu'bou 
 
Domy s%pe"ovatelskou slu!bou (DPS) slou!í k%bydlení 
osob, které nejsou závislé na celodenní pé"i n'které 
ze sociálních slu!eb. Jsou to domy s%byty zvlá&tního 
ur"ení ve vlastnictví m'st a%obcí, které jsou senior$m 
pronajímány a%je v%nich terénní formou poskytována 
pe"ovatelská slu!ba na základ' uzav#ené smlouvy 
s%ka!d(m obyvatelem DPS. Zájemci o%p#id'lení bytu 
se%musí v!dy obrátit na%p#íslu&n( obecní ú#ad, kam podají 
!ádost a%poskytování pe"ovatelské slu!by si dojednají 
p#ímo s%místním poskytovatelem pe"ovatelské%slu!by, 
kter( také m$!e pomoci se sepsáním !ádosti o%byt v%DPS 
a%dal&ími nezbytn(mi kroky. 
 

D#m s&pe!ovatelskou slu'bou Bohy

Adresa DPS Bohy ". p. 38, 331 41 Kralovice

Adresa provozovatele Obec Bohy, Bohy 31, 331 41 Kralovice

Kontaktní osoba starostka obce 

Telefon 724 180%341 – obec 
 373%396%717, 774%483 704 – koordinátorka pe"ovatelské slu!by 

E-mail obec@bohy.cz – obec 
 ps7@pecovatelskasluzba.cz – koordinátorka pe"ovatelské slu!by

Web www.bohy.cz 

Pe"ovatelská slu!ba !59 Centrum pe"ovatelsk(ch a%o&et#ovatelsk(ch
slu!eb M'sto Tou&kov, st#edisko Kralovicko
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D#m s&pe!ovatelskou slu'bou Kazn%jov

Adresa DPS U%Viaduktu 577, 331 51 Kazn'jov

Adresa provozovatele M'sto Kazn'jov, Ke /kále 220, 331 51 Kazn'jov

Kontaktní osoba pe"ovatelka

Telefon 605%085 397, 731%306%908

E-mail urad@kaznejov.cz, lohrova@kaznejov.cz 

Web www.kaznejov.cz/urad/pecovatelska-sluzba-1 

Pe"ovatelská slu!ba !60 M'sto Kazn'jov 

D#m s&pe!ovatelskou slu'bou Ko'lany

Adresa DPS Jasmínová 374, 331 44 Ko!lany

Adresa provozovatele M'sto Ko!lany, Pra!ská 135, 331 41 Ko!lany

Kontaktní osoba tajemnice 

Telefon 373%391%613 – tajemnice 
774 483 704 – koordinátorka pe"ovatelské slu!by 

E-mail info@kozlany.cz – m'sto 
 ps7@pecovatelskasluzba.cz – koordinátorka pe"ovatelské slu!by 

Web www.kozlany.cz  

Pe"ovatelská slu!ba !59 Centrum pe"ovatelsk(ch a%o&et#ovatelsk(ch
slu!eb M'sto Tou&kov, st#edisko Kralovicko

D#m s&pe!ovatelskou slu'bou Kralovice

Adresa DPS Plze)ská 157, 331 41 Kralovice

Adresa provozovatele M'sto Kralovice, Markova t#. 2, 331 41 Kralovice 

Kontaktní osoba koordinátorka CPOS M'sto Tou&kov –
st#edisko Kralovicko

Telefon 774%483%704

E-mail ps7@pecovatelskasluzba.cz

Web www.pecovatelskasluzba.cz 

Pe"ovatelská slu!ba !59 Centrum pe"ovatelsk(ch a%o&et#ovatelsk(ch
slu!eb M'sto Tou&kov, st#edisko Kralovicko 

D#m s&pe!ovatelskou slu'bou Man%tín

Adresa DPS Man'tín 221, 331 62 Man'tín

Adresa provozovatele M'sto Man'tín, Man'tín 89, 331 62 Man'tín

Kontaktní osoba Hospodá#skoprávní odbor – Hana Burdová 

Telefon 373%392%258, 724 147%641 – Hana Burdová 
774%483%706 – koordinátorka pe"ovatelské slu!by 

E-mail hburdova@manetin.cz – Hana Burdová 
 ps5@pecovatelskasluzba.cz – koordinátorka pe"ovatelské slu!by 

Web www.manetin.cz  

Pe"ovatelská slu!ba !59 Centrum pe"ovatelsk(ch a%o&et#ovatelsk(ch
slu!eb M'sto Tou&kov, st#edisko Man'tínsko
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D#m s&pe!ovatelskou slu'bou Ne!tiny

Adresa DPS Hrad Ne"tiny, 23, 331 62 Ne"tiny

Adresa provozovatele Obec Ne"tiny, Ne"tiny 82, 331 62 Man'tín

Kontaktní osoba starosta Ing. Ji#í K#emenák 

Telefon 373%313%104, 606 107%356 – obec 
 774%483%706 – koordinátorka pe"ovatelské slu!by 

E-mail obec@nectiny.cz, podatelna@nectiny.cz – obec 
 ps5@pecovatelskasluzba.cz – koordinátorka pe"ovatelské slu!by

Web www.nectiny.cz 

Pe"ovatelská slu!ba !59 Centrum pe"ovatelsk(ch a%o&et#ovatelsk(ch
slu!eb M'sto Tou&kov, st#edisko Man'tínsko 

D#m s&pe!ovatelskou slu'bou Plasy

Adresa DPS Poto"ní 546, 331 01 Plasy

Adresa provozovatele M'sto Plasy, Plze)ská 285, 331 01 Plasy

Kontaktní osoba vedoucí pe"ovatelské slu!by, sociální pracovník

Telefon 373%322%067, 723%408 300

E-mail urbanova@mestoplasy.cz 

Web www.plasy.cz 

Pe"ovatelská slu!ba !61 M'sto Plasy

D#m s&pe!ovatelskou slu'bou ,ihle

Adresa DPS -ihle 366, 331 65 -ihle

Adresa provozovatele Obec -ihle, -ihle 53, 331 65 -ihle

Kontaktní osoba pokladní: Ing. /ilhánková – podání !ádosti 

Telefon 373%395%114, 607 560%876 – obec 
774%483%705 – koordinátorka pe"ovatelské slu!by 

E-mail pokladna@obec-zihle.cz, starosta@obec-zihle.cz – obec 
 ps6@pecovatelskasluzba.cz – koordinátorka pe"ovatelské slu!by

Web www.obec-zihle.cz 

Pe"ovatelská slu!ba !59 Centrum pe"ovatelsk(ch a%o&et#ovatelsk(ch
slu!eb M'sto Tou&kov, st#edisko -ihelsko
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Hospicová pé!e a&pomoc poz#stal*m 
 

Domov – plze"ská hospicová pé!e, z.ú.

Název slu!by Domácí hospicová pé"e

Adresa Doma!lická 261/74, 318 00 Plze)

Telefon 731 632 788

E-mail socialni@domov-plzen.cz

Web www.domov-plzen.cz/sluzby/pece-o-deti

Hospic svatého Lazara z.s.

Název slu!by L$!ková hospicová pé"e

Adresa Sladkovského 66, 326 00 Plze)

Telefon 377 431%381

E-mail hospic@hsl.cz

Web www.hsl.cz

Název slu!by Domácí hospicová pé"e

Adresa Sladkovského 66, 326 00 Plze)

Telefon 373 033 028

E-mail domaci@hsl.cz

Web  www.hsl.cz

Specifikace slu!by/"innosti
Domácí hospic pomáhá do!ít 
nevylé"iteln' nemocn(m bez 
omezení v'ku a%v%kone"ném stá-
diu onemocn'ní doma, mezi 
sv(mi blízk(mi. Hospic nabízí 
komplexní odbornou paliativní 
pé"i v"etn' paliativní ambulance.

Pro koho je slu!ba/"innost ur"ena
Nemocní v%kone"ném stádiu one-
mocn'ní bez omezení v'ku.

Územní rozsah slu!by/"innosti
Slu!ba je poskytována v%okrese 
Plze)-m'sto, Plze)-jih, Plze)-sever, 
Tachov, Doma!lice a%Rokycany, do 
vzdálenosti 40 km od kontaktního 
místa plze)ské hospicové pé"e 
Domov, z.ú.

Provozní doba
Nep#etr!it'.

Finan"ní náro"nost
Za úhradu.

Specifikace slu!by/"innosti
D$stojné doprovázení lidí v%záv'ru 
!ivota spole"n' s%podporou pro 
rodinu, o%které se ve zdravotnickém 
za#ízení stará t(m léka#$, sester, 
o&et#ovatel$, fyzio/ergoterapeutky, 
psychoterapeutky a%duchovního. 
1.2l$!kové pokoje s%mo!ností 
p#ist(lky pro doprovázejícího p#í-
buzného "i blízkého pacienta.

Pro koho je slu!ba/"innost ur"ena
Pacienti od 18 let v%terminální 
fázi nevylé"itelného onemocn'ní 
a%jejich blízcí.

Územní rozsah slu!by/"innosti
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
Nep#etr!it'.

Finan"ní náro"nost
Za úhradu.

Dal&í informace
-ádost o%p#ijetí lze vyplnit p#ímo 
na webov(ch stránkách www.hsl.
cz, nutné p#ilo!it léka#skou zprávu.

Specifikace slu!by/"innosti
Domácí hospic je nejlep&í volbou v%okam!iku, kdy chce nevylé"iteln' 
nemocn( "lov'k pro!ít poslední "as v%domácím prost#edí. V%takové situaci 
jemu i%celé rodin' nabízí profesionální podporu vedenou s%respektem 
k%p#áním a%hodnotám ka!dého jednotlivce, a%to od celého t(mu domácího 
hospice (léka#i, sestry, psychosociální pracovnice a%dal&í).
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Pro koho je slu!ba/"innost ur"ena
Pacienti od 18 let v%terminální 
fázi nevylé"itelného onemocn'ní 
a%jejich blízcí.

Územní rozsah slu!by/"innosti
Plze) a%p#ilehlé obce ve vzdále-
nosti 30 km od Plzn'.

Provozní doba
Nep#etr!it'.

Finan"ní náro"nost
Za úhradu.

Dal&í informace
Podmínkou p#ijetí pacienta do 
pé"e je p#ítomnost blízké osoby 
u%umírajícího. -ádost o%p#ijetí do 
pé"e lze vyplnit p#ímo na webo-
v(ch stránkách www.hsl.cz. 

Specifikace slu!by/"innosti
V%Podp$rné a%paliativní ambu-
lanci se #e&í lé"ba p#íznak$ (nap#. 
bolest, du&nost, ka&el, pr$jem, 
zácpa, pocit na zvracení) a%nabízí 
pomoc p#i formulaci pacien-
tov(ch p#ání a%hodnot, p#ímo 
souvisejících s%dal&ím lé"ebn(m 
plánováním a%cíli. Léka# má dosta-
tek "asu na rozhovor s%pacientem 
a%jeho blízk(mi.

Pro koho je slu!ba/"innost ur"ena
Záva!n' nemocní pacienti (onko-
logi"tí, opakovan' hospitalizovaní 
pro srde"ní, plicní "i jiné orgánové 
selhání, geriatricky k#ehcí, s%neu-
rodegenerativními onemocn'ními 
atd.) a%jejich blízcí.

Územní rozsah slu!by/"innosti
Ambulance v%Plzni pro pacienty 
z%celého Plze)ského kraje.

Provozní doba
,tvrtek: 8:00.15:00 (v!dy po 
p#edchozím objednání).

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Dal&í informace
Volat nejlépe ve v&ední dny v%dob' 
mezi 11:00.13:00

Název slu!by Podp$rná a%paliativní ambulance

Adresa Sladkovského 66, 326 00 Plze)

Telefon 702 156 551

E-mail pachner@hsl.cz

Web www.hsl.cz

Plze"ská zastávka, z.s.

Název slu!by Poradna pro poz$stalé

Adresa poradna: Majerova 4, 301 00 Plze) (po domluv')

Telefon 771%148 308

E-mail info@plzenskazastavka.cz

Web www.plzenskazastavka.cz

Specifikace slu!by/"innosti
Pomáhá poz$stalému jednot-
livci v%dob' truchlení, osi#el(m 
rodinám s%d'tmi v%t'!ké !ivotní 
situaci, zejména p#i ne"ekaném 
úmrtí blízkého "lov'ka. Cílem je 
poskytování odborné pomoci 
poz$stal(m nej"ast'ji ve form' 
doprovázení truchlením, tera-
peutické pé"e a%poradenství. 
Hodnotami slu!by je odbornost, 
dobrovolná, ryzí pomoc truchlícím 
rodinám a%vlastní pro!itá zku&e-
nost s%t'!kou ztrátou.

Pro koho je slu!ba/"innost ur"ena
Poz$stalé rodiny, jednotlivci 
a%jejich blízcí, &ir&í ve#ejnost.

Územní rozsah slu!by/"innosti
Prioritn' Plze)sk( kraj, distan"ní 
formou lze celá ,R.

Provozní doba
Kontaktní telefon: 
denn' 8:00.18:00 (ozvou se zp't, 
jakmile to p$jde), poradna dle 
p#edchozí domluvy.

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Dal&í informace
Sou"ástí "innosti poradny je 
mezioborová spolupráce, odborné 
diskuze, p#edná&ky, besedy 
v%tématu doprovázení poz$stalého 
"lov'ka.
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Chrán%né dílny 
 

Sdru'ení ob!an# Exodus, z.s.  

Název slu!by Chrán'ná dílna – Keramika, Digitalizace,
Kamenn( krámek, E-shop 

Adresa D$m Exodus, 
U%Zvonu 51, 330 11 T#emo&ná (keramická a%digitaliza"ní dílna)

Tovární 3, 301 00 Plze) (krámek) 

Telefon 773%656 025 (keramická dílna),
773%656 024 (digitaliza"ní dílna), 777%656%204 (krámek) 

E-mail keramika@exodus.cz (keramická dílna),
digi@exodus.cz (digitaliza"ní dílna), kramek@exodus.cz (krámek)

Web www.exodus.cz

Specifikace slu!by/"innosti
keramická – vyrábí u!itnou 
(mén' dekorativní) keramiku%/ 
digitaliza"ní%– digitalizuje doku-
menty, kroniky, fotogra+ie, 
diapozitivy, negativy, VHS atd. / 
krámek – prodává produkty kera-
mické a%sociáln' terapeutické dílny.

Pro koho je slu!ba/"innost ur"ena
Dosp'lí s%handicapem.

Územní rozsah slu!by/"innosti
Plze), T#emo&ná.

Provozní doba 
Pond'lí–pátek
8:00.16:00; krámek: 9:00.18:00

Specifikace slu!by/"innosti
Dobrá rodina doprovází více ne! 
860 p'stounsk(ch rodin. Vybrat 
si svou doprovázející organizaci je 
právo i%povinnost ka!dého p'stouna, 
poru"níka. V%rámci doprovázení 
m$!e p'stoun dle své konkrétní situ-
ace vyu!ívat tyto slu!by:%pomoc 
s%pé"í o%sv'#ené dít', odbor-
nou pomoc, pomoc p#i%kontaktu 
s%p$vodní rodinou. Ze zákona má 
také nárok na bezplatné%vzd'lávání.

Pro koho je slu!ba/"innost ur"ena
P'stouni, poru"níci, d'ti v%sys-
tému náhradní rodinné pé"e.

Územní rozsah slu!by/"innosti
,eská republika.

Provozní doba
Dle telefonické domluvy.

Finan"ní náro"nost
Zdarma/za úhradu.

Organizace doprovázející v&p%stounství 
 

Dobrá rodina, o.p.s.

Název slu!by Slu!by náhradní rodinné pé"e

Adresa K. H. Máchy 1276, 356 01 Sokolov

Telefon 724%113%112

E-mail mamdotaz@dobrarodina.cz

Web www.dobrarodina.cz

Název slu!by Doprovázení osvojitel$

Adresa K. H. Máchy 1276, 356 01 Sokolov

Telefon 724%113%112

E-mail mamdotaz@dobrarodina.cz

Web www.dobrarodina.cz

Specifikace slu!by/"innosti
Dobrá rodina doprovází a%pomáhá asi 100 osvojitelsk(m rodinám. Slu!by 
pro adoptivní rodiny: poradenství, podpora, odborná a%dal&í pomoc. 
Podporu a%poradenství zaji&*uje t(m poradky) a%poradc$ pro rodinu. 
Nabízí se také odborná pomoc zku&en(ch psycholog$, terapeut$, právní 
poradenství, odleh"ení rodinám a%vyu!ití dobrovolník$ na dou"ování "i 
hlídání. V(znamnou sou"ástí práce jsou sdílecí a%vzd'lávací seminá#e, které 
nabízí online nebo s%osobní ú"astí.
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Pro koho je slu!ba/"innost ur"ena
Adoptivní rodi"e.

Územní rozsah slu!by/"innosti
,eská republika.

Provozní doba
Dle telefonické domluvy.

Finan"ní náro"nost
Zdarma/za úhradu.

Pro koho je slu!ba/"innost ur"ena: 
Budoucí p'stouni a%adoptivní 
rodi"e.

Územní rozsah slu!by/"innosti: 
,eská republika.

Provozní doba
Dle telefonické domluvy.

Finan"ní náro"nost
Zdarma/za úhradu.

 

Název slu!by Odborné p#ípravy a%psychologické posouzení
pro náhradní rodi"ovství

Adresa K. H. Máchy 1276, 356 01 Sokolov

Telefon 724%113%112

E-mail mamdotaz@dobrarodina.cz

Web www.dobrarodina.cz

Specifikace slu!by/"innosti
P#ípravy m$!e zaji&*ovat jak krajsk( ú#ad, tak i%dal&í organizace, které k%jejich 
vedení získají pov'#ení dle § 48 zákona o%sociáln'-právní ochran' d'tí. 
Dobrá rodina získala toto pov'#ení v%roce 2015 a%v%b#eznu 2016 otev#ela 
první p#ípravy v%Praze, nyní je vykonává také v%Královéhradeckém kraji, 
ale po dohod' se zájemci a%kraji jsou schopni zájemce do p#íprav p#izvat 
i%z%dal&ích kraj$. V%ka!dém kraji je pracovník, kter( procesem náhradního 
rodi"ovství provede a%najde tu nejlep&í variantu práv' pro vás. Spojte se 
s%ním bez ohledu na to, zda p#ípravami projdete práv' u%Dobré rodiny. 
Slu!ba pom$!e s%va&imi prvními kroky.

DOMUS – Centrum pro rodinu, z.s.

Název slu!by Náhradní rodinná pé"e

Adresa ,ernická 887/9, 301 00 Plze), Nádra!ní 201, 339 01 Klatovy

Telefon 734 310 259

E-mail pavlakucerova@domus-cpr.cz

Web www.domus-cpr.cz

LATUS pro rodinu o.p.s.  

Název slu!by Náhradní rodinná pé"e –
doprovázení p'stounsk(ch a%adoptivních rodin

Adresa Pob#e!ní 780/8, 323 00 Plze)

Telefon 775%969%047, 775%969 059

E-mail info@latusprorodinu.cz

Web www.latusprorodinu.cz

Specifikace slu!by/"innosti
Slu!ba náhradní rodinné pé"e 
doprovází náhradní rodiny, 
tj. rodiny p'stounské. Nabízí 
odborné poradenství a%pomoc 
p#i v(chov' a%pé"i o%sv'#ené d'ti, 
v%p'stounsk(ch i%osvojitelsk(ch 
rodinách. Sou"asn' podporuje 
principy náhradní rodinné pé"e 
a%zájemce, kte#í by mohli b(t 
vhodn(mi náhradními rodi"i.

Pro koho je slu!ba/"innost ur"ena
Rodiny s%d'tmi (0.18 let), 
kter(m bylo sv'#eno dít' 
do p'stounské pé"e.

Územní rozsah slu!by/"innosti
Území m'sta Plzn', území ORP 
Klatovy.

Provozní doba
Terénn%: pond'lí: 13:00.18:00, 
úter( a%"tvrtek: 8:00.17:00, 
st#eda: 8:00.12:30, 
pátek: 8:00.14:00
Ambulantn%: pond'lí: 9:00.12:30, 
13:00.17:00, st#eda: 9:00.12:30 
a%dále dle objednávky, 
13:00 – 17:00

Finan"ní náro"nost
Zdarma.
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Specifikace slu!by/"innosti
V%rámci pov'#ení k%sociáln'-právní ochran' d'tí jsou uzavírány Dohody 
o%v(konu p'stounské pé"e a%je poskytována podpora a%spolupráce 
p'stounsk(m rodinám. Spolupracuje se také s%adoptivními rodinami. 
Slu!ba je certi+ikovan(m pracovi&t'm zam'#en(m na podporu dít'te ve 
zm'n', to znamená, !e koordinuje proces p#i p#echodu dít'te z%pé"e 
do pé"e, n'kte#í pracovníci slu!by jsou certi+ikovaní pr$vodci dít'te, 
které prochází náro"nou zm'nou. Napomáhá se p#i domlouvání kontakt$ 
dít'te s%vlastní rodinou, p#íp. kontakty jsou asistovány. Nabízí poradenství 
a%terapii p'stounsk(m a%adoptivním rodinám (terapie zam'#ená na podporu 
vztahové vazby, zpracování !ivotního p#íb'hu dít'te, terapie hrou, +iliální 
terapie). P'stoun$m a%adoptivním rodi"$m nabízí vzd'lávání zam'#ené na 
porozum'ní d'tem s%ran(m traumatem. Poskytují odleh"ovací slu!by pro 
d'ti ve form' denních "i víkendov(ch pobyt$.

Specifikace slu!by/"innosti
Posláním "innosti je poskytování komplexní podpory p'stounsk(m rodinám 
tak, aby p'stouni m'li podmínky pro zvy&ování kvality pé"e o%jim sv'#ené 
d'ti, a%zárove) aby d'ti m'ly v%náhradní rodin' nejlep&í podmínky pro sv$j 
v(voj. ,innost vypl(vá ze zákona ". 359/1999 Sb., o%sociáln' právní ochran' 
d'tí – poskytují základní sociáln'-právní poradenství nejen p'stoun$m 
a%d'tem v%náhradní rodinné pé"i, dále pomáhají p'stoun$m se zaji&t'ním 
odleh"ovacích slu!eb a%slu!eb krátkodobé pomoci se zaji&t'ním pé"e 
o%sv'#ené dít', podporují kontakt dít'te v%náhradní rodinné pé"i s%jeho 
biologickou rodinou a%osobami blízk(mi, p'stoun$m také zprost#edkovávají 
vzd'lávání za ú"elem zvy&ování jejich v(chovn(ch kompetencí a%roz&i#ování 
znalostí v%oblasti náhradní rodinné pé"e, v(voje dít'te, komunikaci v%rodin' aj.

Pro koho je slu!ba/"innost ur"ena
Slu!by m$!e vyu!ít ka!d(, kdo 
o%náhradním rodi"ovství teprve 
uva!uje. Spolupracují s%jednotlivci 
a%jejich rodinami, kte#í se na roli 
náhradního rodi"e ji! p#ipravují, 
a%s%osobami, které se p'stouny 
a%adoptivními rodi"i ji! staly.

Územní rozsah slu!by/"innosti
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
Terénn%: 
Pond'lí–pátek: 8:00.17:00 
(p#ípadn' na telefonu)
Ambulantní hodiny: 
Pond'lí: 15:00.17:00 (p#íp. telefo-
nická domluva v%jiném "ase).

Finan"ní náro"nost
Zdarma. Pro koho je slu!ba/"innost ur"ena

Osoby pe"ující (p'stouni, poru"-
níci) a%osoby v%evidenci (p'stouni 
na p#echodnou dobu); d'ti a%mlá-
de! vyr$stající v%p'stounské 
a%poru"enské pé"i.

Územní rozsah slu!by/"innosti
Plze)sk( kraj – zejména oblast 
Plze), N(#ansko, Nepomucko, 
Blovicko, Kralovicko, Tachovsko.

Provozní doba
Zejména terénní práce dle 
p#edchozí domluvy, p#ípadn' 
mo!nost setkání v%prosto-
rách pracovi&t' v%Plzni (na 
základ' p#edchozí domluvy).

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Rozum a&Cit, z.s.

Název slu!by Slu!by náhradní rodinné pé"e

Adresa Hou&kova 35, 326 00 Plze)

Telefon 730%157 043

E-mail honzikova@pestouni-rac.cz

Web www.pestouni-rac.cz
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Specifikace slu!by/"innosti
• registrace ob"an$ Ukrajiny u%cizi-

necké policie
• vy#ízení speciálního dlouhodo-

bého víza
• asistence p#i #e&ení dal&ího 

pobytu v%,eské republice.

Pro koho je slu!ba/"innost ur"ena
uprchlíci z%Ukrajiny.

Územní rozsah slu!by/"innosti
Plze)sk( kraj.

Provozní doba
6:00.22:00

Pomoc uprchlík#m 
 

Krajská asisten!ní centra pomoci Ukrajin%  

Název slu!by Krajské asisten"ní centrum pomoci Ukrajin' –
Plze)sk( kraj (KACPU PMK)

Adresa Americká 2186/47, 301 00 Plze) 3

Telefon 974 801%802 (infolinka z#ízená pro ob"any z%Ukrajiny)

E-mail kacpu@pmk.izscr.cz 

Web www.mvcr.cz/clanek/ 
seznam-krajskych-asistencnich-center-pomoci-ukrajine,

www.plzensky-kraj.cz/aktualni-informace-2

LATUS pro rodinu o.p.s.

Název slu!by Komunitní centrum SPOLU – pro rodiny z%Ukrajiny

Adresa Pob#e!ní 780/8, 323 00 Plze)

Telefon 775%969%047, 775%969 059

E-mail info@latusprorodinu.cz

Web www.latusprorodinu.cz

Specifikace slu!by/"innosti
Nabízí místo pro setkávání a%prostor pro sdílení rodinám ohro!en(m 
válkou, které p#ichází z%Ukrajiny. Nabízí podporu p#i vy#izování nezbytn(ch 
zále!itostí (léka#i, soudy, bydlení, &kola). D'tem, jejich rodi"$m a%blízk(m 
nabízí psychoterapii. Dále nabízí mo!nost u"it se "esk( jazyk.

Pro koho je slu!ba/"innost ur"ena
Do komunitního centra mohou 
p#ijít d'ti a%jejich rodiny 
v&ech v'kov(ch kategorií. 
Psychoterapeutické slu!by a%v(uka 
"eského jazyka se domlouvá dle 
pot#eby individuáln'.

Provozní doba
Úter(: 9:00.11:00 (Plze)).

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Územní rozsah slu!by/"innosti
Komunitní centrum je ote-
v#ené v%Klatovech a%v%Plzni. 
Dal&í komunitní centra plánují 
otevírat dle pot#eby i%v%jin(ch 
m'stech Plze)ského kraje – aktu-
ální informace jsou dostupné na 
tel. "íslech +420 775 969 047, 
+420 775 969%059
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Specifikace slu!by/"innosti
Cílem seminá#e je lidsky a%trp'-
liv' ukázat senior$m, jak správn' 
a%bezpe"n' ovládat jejich za#ízení 
(chytr( telefon nebo tablet).

Pro koho je slu!ba/"innost ur"ena
Slu!ba je ur"ena pro seniory ve 
v'ku 65+. O%slu!bu m$!e za!á-
dat ka!d(, kdo se chce nau"it lépe 
ovládat chytr( telefon nebo tablet. 
Podmínkou je mít vlastní za#ízení.

Územní rozsah slu!by/"innosti
Dle domluvy s%ambasadorem obce.

Provozní doba
Dle domluvy s%ambasadorem obce.

Finan"ní náro"nost
Zdarma.

Dopl)ující informace
Slu!ba je pro seniory poskytována 
za podpory Nadace Vodafone.

Vzd%lávání pro seniory 
 

Moudrá Sovi!ka z.s.

Název slu!by Seminá#e pro seniory Jak na chytr( telefon nebo tablet

Telefon 800 220 044 

E-mail odysea@moudrasovicka.cz

Web www.moudrasovicka.cz

Západo!eská univerzita v&Plzni

Název slu!by Univerzita t#etího v'ku (U3V)

Adresa Jungmannova 1, 301 00 Plze)

Telefon 377%631%907, 377631920

E-mail u3v@rek.zcu.cz

Web www.u3v.zcu.cz

Pro koho je slu!ba/"innost ur"ena
Pro zájemce z%#ad senior$ a%osob 
ve 3. stupni invalidity.

Územní rozsah slu!by/"innosti
Plze), Blovice, Dob#any, 
Hora!4ovice, Klatovy, Plasy, 
Rokycany, Spálené Po#í"í, Tachov, 
St#íbro, Su&ice.

Provozní doba
Dle harmonogramu p#edná&ek, 
8:00.18:00

Finan"ní náro"nost
Za úhradu.

Specifikace slu!by/"innosti
Univerzita t#etího v'ku Západo"eské univerzity v%Plzni (dále jen U3V) 
zaji&*uje vzd'lávání poslucha"$ z%#ad senior$ a%osob ve 3. stupni invalidního 
d$chodu. Prost#ednictvím p#edná&kové "innosti akademick(ch pracovník$ 
a%odborník$ z%praxe zabezpe"uje vzd'lávání neprofesního charakteru, 
napl)uje motiva"ní a%sociáln' aktiviza"ní cíle a%podporuje rozvoj osobních 
a%sociálních dovedností poslucha"$. Poslucha"i U3V nejsou vázáni 
p#edchozím vzd'láním.
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Rejst%ík institucí 
a!slu"eb dle 
organizace

And'l Strá!n(, z.ú. (tís)ová pé"e) !78 

Bíl( kruh bezpe"í, z.s. (linka pomoci ob'tem kriminality
a%domácího násilí, odborné sociální poradenství) !9 !46 

CENTRUM HÁJEK z.ú. 
(denní stacioná#e, odleh"ovací slu!by, sociáln' aktiviza"ní
slu!by pro rodiny s%d'tmi, sociální rehabilitace) !39 !55 !66 !70 

Centrum pe"ovatelsk(ch a%o&et#ovatelsk(ch slu!eb M'sto Tou&kov
(pe"ovatelská slu!ba) !59 

Centrum pro d'tsk( sluch Tamtam, o.p.s.
(odborné sociální poradenství, raná pé"e) !47 !62

,lov'k v%tísni, o.p.s. (odborné sociální poradenství) !48

Diakonie ,CE – St#edisko celostátních program$ a%slu!eb (raná pé"e) !63 

Diakonie ,CE – st#edisko Západní ,echy 
(krizová pomoc, sociáln' aktiviza"ní slu!by
pro rodiny s%d'tmi, terénní programy) !45 !67 !77 

Diecézní charita Plze) 
(interven"ní centra, krizová pomoc,
odborné sociální poradenství) !43 !44 !49

Dobrá rodina, o.p.s. (doprovázení v%p'stounství) !91 

Domov – plze)ská hospicová pé"e, z.ú. 
(domácí hospic, odborné sociální
poradenství, odleh"ovací slu!by) !50 !56 !86

Domy s%pe"ovatelskou slu!bou !81

DOMUS – Centrum pro rodinu, z.s. (doprovázení v%p'stounství) !93 

D$m sociální pé"e Kralovice, p#ísp'vková organizace (domovy pro
osoby se zdravotním posti!ením, domovy se zvlá&tním re!imem) !40 !41

HEWER, z.s. (osobní asistence) !58 

Hospic svatého Lazara z.s. (domácí hospicová pé"e,
l$!kov( hospic, ambulantní paliativní poradna) !87

Krajské asisten"ní centrum pomoci Ukrajin' (pomoc uprchlík$m) !96 

LATUS pro rodinu o.p.s.
(doprovázení v%p'stounství, komunitní centrum) !93 !97 
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Ledovec, z.s. (odborné sociální poradenství,
sociální rehabilitace, telefonická krizová pomoc) !51 !71 !75

M'sto Kazn'jov (pe"ovatelská slu!ba) !60

M'sto Plasy (pe"ovatelská slu!ba) !61 

M'stsk( ú#ad Kralovice
(sociální práce – odbor sociálních v'cí a%zdravotnictví) !11

M'stsk( ú#ad Man'tín (sociální práce) !12

M'stsk( ú#ad Plasy (sociální práce – odbor sociálních v'cí) !13

MOT1L, z.ú. (raná pé"e, sociáln' terapeutické dílny) !64 !68 

Moudrá Sovi"ka z.s.
(vzd'lávání v%digitálních technologiích a%komunikaci) !98

Plze)ská zastávka, z.s. (poradna pro poz$stalé) !89

Raná pé"e Kuk, z.ú. (raná pé"e) !65

Rozum a%cit, z.s. (doprovázení v%p'stounství) !95 

Sdru!ení ob"an$ Exodus, z.s. 
(centra denních slu!eb, chrán'né dílny, 
odleh"ovací slu!by, sociální rehabilitace,
sociáln' terapeutické dílny) !37 !57 !69 !72 !90 

Správa uprchlick(ch za#ízení Ministerstva vnitra ,R
(odborné sociální poradenství) !52 

Tich( sv't, o.p.s. (odborné sociální poradenství,
sociální rehabilitace, tlumo"nické slu!by) !53 !73 !79

Ú#ad práce Plze)-sever, pracovi&t' Kralovice !14

Ú#ad práce Plze)-sever, pracovi&t' Man'tín !14

Ú#ad práce Plze)-sever, pracovi&t' Plasy !15

VIDA z.s. (odborné sociální poradenství) !54

Západo"eská univerzita v%Plzni (vzd'lávání) !99
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Seznam dal*ích 
sociálních slu"eb 
dle!zákona

V%kralovickém regionu nejsou poskytovány v&ech-
ny druhy sociálních slu!eb uvedené v%Zákon' 
". 108/2006 Sb., o%sociálních slu!bách. 0ada dal-
&ích sociálních slu!eb je poskytována na území 
Plze)ského kraje. Informace o%nich jsou k%dispo-
zici v%Katalogu poskytovatel$ sociálních slu!eb 
v%Plze)ském kraji (www.socialnisluzby.plzensky-kraj.cz). 
Jedná se o%následující sociální slu!by:

Azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové slu!by na p#echodnou dobu osobám 
v%nep#íznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Domovy pro seniory
V%domovech pro seniory se poskytují pobytové slu!by osobám, které mají 
sní!enou sob'sta"nost zejména z%d$vodu v'ku, jejich! situace vy!aduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domy na p$l cesty
Domy na p$l cesty poskytují pobytové slu!by zpravidla pro osoby do 26 let 
v'ku, které po dosa!ení zletilosti opou&t'jí &kolská za#ízení pro v(kon 
ústavní nebo ochranné v(chovy, pop#ípad' pro osoby z%jin(ch za#ízení pro 
pé"i o%d'ti a%mláde!, a%pro osoby, které jsou propu&t'ny z%v(konu trestu 
odn'tí svobody nebo ochranné lé"by. Zp$sob poskytování sociálních slu!eb 
v%t'chto za#ízeních je p#izp$soben speci+ick(m pot#ebám t'chto osob.

Chrán'né bydlení
Chrán'né bydlení je pobytová slu!ba poskytovaná osobám, které mají 
sní!enou sob'sta"nost z%d$vodu zdravotního posti!ení nebo chronického 
onemocn'ní, v"etn' du&evního onemocn'ní, jejich! situace vy!aduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Chrán'né bydlení má formu skupinového, 
pop#ípad' individuálního bydlení.

Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová za#ízení poskytující ambulantní, 
pop#ípad' terénní slu!by osobám ohro!en(m závislostí na návykov(ch 
látkách. Cílem slu!by je sni!ování sociálních a%zdravotních rizik spojen(ch 
se zneu!íváním návykov(ch látek.
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Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, pop#ípad' terénní slu!by 
pro osoby bez p#íst#e&í.

Nízkoprahová za#ízení pro d'ti a%mláde!
Nízkoprahová za#ízení pro d'ti a%mláde! poskytují ambulantní, pop#ípad' 
terénní slu!by d'tem ve v'ku od 6 do 26 let, ohro!en(m spole"ensky 
ne!ádoucími jevy. Cílem slu!by je zlep&it kvalitu jejich !ivota p#edcházením 
nebo sní!ením sociálních a%zdravotních rizik souvisejících se zp$sobem 
jejich !ivota, umo!nit jim lépe se orientovat v%jejich sociálním prost#edí 
a%vytvá#et podmínky k%#e&ení jejich nep#íznivé sociální situace. Slu!ba m$!e 
b(t poskytována osobám anonymn'.

Noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní slu!by osobám bez p#íst#e&í, které mají 
zájem o%vyu!ití hygienického za#ízení a%p#enocování.

Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení je terénní slu!ba poskytovaná osobám, 
které mají sní!enou sob'sta"nost z%d$vodu zdravotního posti!ení nebo 
chronického onemocn'ní, v"etn' du&evního onemocn'ní, jejich! situace 
vy!aduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pr$vodcovské a%p#ed"itatelské slu!by
Pr$vodcovské a%p#ed"itatelské slu!by jsou terénní nebo ambulantní slu!by 
poskytované osobám, jejich! schopnosti jsou sní!eny z%d$vodu v'ku nebo 
zdravotního posti!ení v%oblasti orientace nebo komunikace, a%napomáhá jim 
osobn' si vy#ídit vlastní zále!itosti. Slu!by mohou b(t poskytovány té! jako 
sou"ást jin(ch slu!eb.

Slu!by následné pé"e
Slu!by následné pé"e jsou ambulantní nebo pobytové slu!by poskytované 
osobám s%chronick(m du&evním onemocn'ním a%osobám závisl(m na 
návykov(ch látkách, které absolvovaly l$!kovou pé"i ve zdravotnickém za#ízení, 
absolvovaly ambulantní lé"bu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které 
abstinují.

Sociáln' aktiviza"ní slu!by pro seniory a%osoby se zdravotním posti!ením
Sociáln' aktiviza"ní slu!by jsou ambulantní, pop#ípad' terénní slu!by 
poskytované osobám v%d$chodovém v'ku nebo osobám se zdravotním 
posti!ením ohro!en(m sociálním vylou"ením.

Sociální slu!by poskytované ve zdravotnick(ch za#ízeních l$!kové pé"e
Ve zdravotnick(ch za#ízeních l$!kové pé"e se poskytují pobytové sociální 
slu!by osobám, které ji! nevy!adují l$!kovou pé"i, ale vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby 
a%nemohou b(t proto propu&t'ny ze zdravotnického za#ízení l$!kové pé"e 
do doby, ne! jim je zabezpe"ena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou 
osobou, nebo zaji&t'no poskytování terénních nebo ambulantních sociálních 
slu!eb, anebo pobytov(ch sociálních slu!eb v%za#ízeních sociálních slu!eb.

Terapeutické komunity
Terapeutické komunity poskytují pobytové slu!by i%na p#echodnou dobu pro 
osoby závislé na návykov(ch látkách nebo osoby s%chronick(m du&evním 
onemocn'ním, které mají zájem o%za"len'ní do b'!ného !ivota.

T(denní stacioná#e
V%t(denních stacioná#ích se poskytují pobytové slu!by osobám, které 
mají sní!enou sob'sta"nost z%d$vodu v'ku nebo zdravotního posti!ení, 
a%osobám s%chronick(m du&evním onemocn'ním, jejich! situace vy!aduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
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Poznámky
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Katalog sociálních a souvisejících slu!eb a institucí pro Kralovicko byl 
vytvo#en v%rámci projektu „Realizace komunitního plánování sociálních 
slu!eb na Kralovicku“, reg. ". CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015154, kter( je 
podpo#en +inan"ními prost#edky z%ESF a ze státního rozpo"tu v%rámci OPZ.




