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Publikace Sociální služby Blovicko – Praktický průvodce je katalogem 
sociálních, souvisejících služeb a institucí pro Blovicko. Je určena pro 
obyvatele všech obcí Blovicka s pověřenými obecními úřady (POÚ):

POÚ Blovice: Blovice, Drahkov, Chlum, Chocenice, Jarov, Letiny, Louňová, 
Seč, Střížovice, Únětice, Vlčtejn, Zdemyslice, Ždírec. 

POÚ Spálené Poříčí: Borovno, Milínov, Míšov, Nové Mitrovice, Spálené 
Poříčí, Žákava.

Katalog si lze také stáhnout 
v elektronické podobě 
naskenováním tohoto QR kódu 
do chytrého telefonu.
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Blovicko — správní obvod obce 
s rozšířenou působností Blovice 
(SO ORP Blovice)
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Úvodní slovo

Vážení občané,
dostává se Vám do rukou katalog sociálních a souvisejících služeb a institucí 
pro Blovicko, který vznikl na základě výstupů 1. etapy komunitního plánování 
sociálních služeb realizované v období 2020–2022.

Potřebné informace, které zde naleznete, Vám mohou pomoci při řešení 
nepříznivé sociální a životní situace anebo se jen zorientovat v možnosti 
využití sociálních a souvisejících služeb na území správního obvodu města 
Blovice. Katalog je přehledně uspořádán tak, aby mohl poskytnout základní 
přehled o dostupných sociálních a dalších návazných službách, které je možné 
vyhledávat také podle popsané životní situace. Elektronická podoba katalogu 
bude navíc součástí webového portálu sociálních a souvisejících služeb na 
webových stránkách města Blovice.

Děkuji touto cestou všem aktérům, kteří se procesu komunitního plánování 
aktivně účastnili a podíleli se tak na vydání tohoto katalogu, který může být 
Vám nebo Vašim blízkým nápomocen na cestě z nesnází.

Bc. Robert Zelenka
starosta města Blovice
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Úvod k sociálním 
a souvisejícím 
službám

Sociální služby zajišťují prostřednictvím odborných pracovníků pomoc a pod-
poru osobám, které se dostaly do nepříznivé životní situace např. z důvodu 
věku, zdravotního stavu, nenadálých životních událostí nebo návyků, které 
snižují schopnosti těchto osob začlenit se do společnosti. Zaměřují se na 
zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života a jsou poskytovány 
jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Posláním sociálních služeb je 
individuálně dopomoci všem, kteří je využívají, k posílení vlastních schopností 
řešit náročné životní situace a cíleně je podpořit v plnohodnotném prožívání 
života bez omezujících zátěží.

Související a návazné služby jsou úzce se sociálními službami provázány 
a účelně doplňují síť sociálních služeb pro obyvatele regionu. Patří mezi služby 
zdravotnických zařízení, vzdělávací aktivity a činnosti ostatních veřejných 
institucí a organizací, které jsou do pomoci zapojeny.

Sociální služby se řídí především zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, který rozeznává 33 typů sociálních služeb (např. pečovatelská služba, 
raná péče, azylové domy aj.), které mohou lidé v ČR využít. Všechny sociální 
služby jsou zahrnuty do Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR 
(www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb), ve kterém si lze potřebnou službu 
a jejího poskytovatele v konkrétním regionu vyhledat.

Pro obyvatele Blovicka je dostupná celá řada služeb a ty běžně využívané 
jsou uvedeny v tomto katalogu. Obyvatelům jsou poskytovány buď ve formě 
pobytové (služba poskytuje také ubytování), v ambulantní formě v zařízeních 
(osoby se do zařízení dopravují nebo dochází) anebo ve formě terénní, které 
jsou poskytovány v přirozeném prostředí osoby, tedy v místě, kde se osoba 
běžně pohybuje (nejčastěji v domácnosti a jinde při běžných činnostech).

Zorientovat se v systému služeb a řešit obtížné životní situace pomáhají 
obyvatelům Blovicka nejen pracovníci sociálních služeb, ale také sociální 
pracovnice na obecních úřadech. Každý, kdo si není jistý, jaká služba je 
pro něj ta nejvhodnější, se může se svým problémem obrátit na pracovnice 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Blovicích nebo 
na pracovnici Městského úřadu ve Spáleném Poříčí, které v náročné situaci 
poradí a pomohou ji řešit.

Vhodné služby v katalogu lze vyhledávat podle okruhů tíživých život-
ních situací, které sociální pracovníci nejčastěji řeší, případně podle druhu 
sociální služby.

Tento katalog je také ke stažení v elektronické podobě na webových 
stránkách města Blovice v sekci Organizace a služby, a to pod odkazem 
Sociální služby: www.blovice-mesto.cz/organizace-a-sluzby/socialni-sluzby 
/katalog-socialnich-sluzeb-na-blovicku



Tísňové telefonní 
a krizové linky pro 
lidi v těžké životní 
situaci

Rychlá pomoc v krizových situacích a stavech tísně či 
nouze pomáhá často dobře zvládnout složitý problém, 
ve kterém se osoby nebo někdo z jejich okolí ocitá. 
Tísňové linky jsou určeny pro stavy akutní nouze 
a ohrožení života. Většina krizových linek je anonymních 
a bezplatných a jsou určeny lidem, kteří se ocitli v krizi 
či ohrožení zdraví anebo je dlouhodobě trápí nějaký 
problém, se kterým se potřebují někomu bez obav svěřit.

11
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Telefonní čísla tísňového volání

112 SOS

150 Hasiči

155 Záchranná služba

158 Policie ČR

Policie na Blovicku

974 326 721 Police ČR, obvodní oddělení Blovice

724 527 787, 724 514 010 Městská policie Blovice

Krizové linky a bezplatné linky s celostátní působností  

116 111 (nonstop) Linka bezpečí
pomoc pro děti a mládež do 26 let

v krizových situacích 

606 021 021 Rodičovská linka — Linka bezpečí 
pro rodiče a další členy rodiny, pedagogy,
všechny dospělé, kteří mají starost o děti 

116 000 (nonstop) Linka pro rodinu a školu — Cesta z krize 
pomoc dospělým ohledně dětí

(pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele) 

116 006 (nonstop) Linka pomoci obětem kriminality 
a domácího násilí — Bílý kruh bezpečí

pomoc pro oběti a pozůstalé 

116 123 (nonstop) Linka první psychické pomoci — Cesta z krize
krizová pomoc pro dospělé 

800 157 157 (nonstop) Senior telefon — ŽIVOT90
krizová linka pro seniory 

800 200 007 (8:00–20:00) Senior linka — ELPIDA
pro osamělé seniory, v krizi, pečující o seniory 

800 915 915 (všední dny 9:00–17:00) Linka pro pečující — Pečuj doma
podpora pečujícím 

800 350 000 (všední dny 10:00–18:00) Národní linka pro odvykání 
pomoc lidem se závislostmi

na alkoholu, drogách, hrách aj.

800 779 900 (všední dny) Call centrum Úřadu práce ČR 

739 055 555 (8:00–24:00) Telefonická krizová pomoc Ledovec
pomoc lidem v psychické krizi 

284 016 666 (nonstop) Linka důvěry krizového centra — 
Psychiatrická nemocnice Bohnice

pomoc lidem v psychické krizi 

777 167 004 (nonstop) Intervenční centrum Plzeňského kraje 
pomoc lidem v náhlé osobní krizi (ztráta blízkého, 

oběť trestného činu, partnerská a rodinná krize, 
sebevražedné myšlenky, reakce na stres nebo po požárech,

živelných pohromách, dopravních nehodách atp.

1221 Covid linka — Ministerstvo zdravotnictví ČR



Přehled úřadů 
a institucí pro 
obyvatele Blovicka
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Sociální práce na obecních úřadech

Sociální práci na obecních úřadech pro obyvatele 
Blovicka zajišťují sociální pracovnice Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu 
v Blovicích a sociální pracovnice pověřeného 
obecního úřadu ve Spáleném Poříčí.

S čím mohou sociální pracovnice pomoci: 
Poskytují potřebné informace a poradí, jak řešit obtížnou 
životní situaci nebo krizi. / Pomohou zprostředkovat 
vhodnou službu (např. pečovatelská služba, tísňová 
péče, domovy pro seniory, krizová pomoc, dočasné 
bydlení, potravinová pomoc aj.). / Vysvětlí, jak 
získat potřebné dávky a příspěvky, na které vzniká 
nárok (hmotná nouze a státní sociální podpora, 
bydlení aj.), a pomůže s vyplněním žádostí a jejich 
vyřizováním. / Pomohou řešit problémy s dluhy 
či nedostatkem financí k zajištění základních 
potřeb. / K osobám s pohybovým omezením přijedou 
po domluvě přímo do domácnosti anebo mohou tyto 
osoby na potřebné úřady a instituce doprovodit.
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Městský úřad Blovice (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)

Adresa Městský úřad Blovice, Hradišťská 271, 336 01 Blovice 

Telefon Úsek sociální péče — 371 516 165
Úsek sociálně-právní ochrany dětí — 371 516138 

E-mail podatelna@mublovice.cz, 
libuse.dunikova@mublovice.cz,

jindriska.berkovcova@mublovice.cz

Web www.blovice-mesto.cz

Nabídka služeb 
Základní sociální poradenství; sociální péče o skupiny ohrožené sociálním 
vyloučením, seniory a zdravotně postižené; sociálně-právní ochrana dětí; 
náhradní rodinná péče; sociální kurátor, kurátor pro mládež; zdravotnictví

Územní působnost 
Základní poradenství, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná 
péče, pomoc sociálního kurátora a kurátora pro mládež je poskytována 
obyvatelům všech obcí na území správního obvodu ORP Blovice a dále 
v rámci pověřeného obecního úřadu (POÚ) Blovice pomoc a poradenství 
všem občanům v tíživé sociální situaci v obcích: Blovice, Drahkov, Chlum, 
Chocenice, Jarov, Letiny, Louňová, Seč, Střížovice, Únětice, Vlčtejn, 
Zdemyslice, Ždírec

Úřední hodiny 
Pondělí, středa: 7:30–17:00 / 
Úterý, čtvrtek 7:30–15:00 / 
Pátek 7:30–13:30 
(po telefonické domluvě)

Městský úřad Spálené Poříčí (Odbor správní a sociální)  

Adresa Městský úřad Spálené Poříčí,
nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

Telefon 735 753 136

E-mail edita.hofmanova@spaleneporici.cz

Web www.spaleneporici.cz

Nabídka služeb 
Základní sociální poradenství; 
poradenství a pomoc všem 
osobám při řešení jakékoli tíživé 
situace

Územní působnost 
Poradenství a pomoc je zajišťo-
váno ve správním obvodu obce 
s pověřeným obecním úřadem 
Spálené Poříčí, tj. v obcích: 
Borovno, Míšov, Milínov, Nové 
Mitrovice, Spálené Poříčí a Žákava

Úřední hodiny 
Pondělí: 7:30–18:00 / 
Úterý: 8:00–12:00 / 
Čtvrtek: 8:00–14:30
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Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Plzeň-jih

Úřad práce zajišťuje poradenství a služby v oblasti 
zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek 
(dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní 
sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním 
postižením a příspěvek na péči, dávky pěstounské 
péče a zaopatřovací příspěvek, náhradní výživné).

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Plzeň-jih,
dislokované pracoviště Blovice

Adresa Hradišťská 148, 336 01 Blovice

Telefon 800 779 900 (Call centrum), 950 147 611

E-mail podatelna.pj@uradprace.cz

Web www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih

Nabídka služeb 
Vyřizuje agendy nepojistných sociálních dávek: Dávky státní sociální pod-
pory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, rodičovský 
příspěvek a dávky pěstounské péče) / Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspě-
vek na živobytí a doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) / Dávky 
pro osoby se zdravotním postižením (průkaz osoby se zdravotním postiže-
ním, příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku) / Příspěvek na 
péči / Pěstounské dávky / Náhradní výživné

Úřední hodiny 
Pondělí, středa: 8:00–12:00 
a 13:00–17:00 / 
Úterý, čtvrtek: 8:00–11:00 / 
Pátek: zavřeno
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Úřad práce, Kontaktní pracoviště Plzeň-jih

Adresa Kaplířova 2731/7, Jižní Předměstí, 305 88 Plzeň 1

Telefon 800 779 900 (Call centrum), 950 147 111

E-mail podatelna.pj@uradprace.cz 

Web www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih,
rezervace.mpsv.cz/pm/pm/services.php (online objednání)

Nabídka služeb 
Zprostředkování zaměstnání, 
evidence nových uchazečů 
o zaměstnání, rekvalifikace, 
pracovní rehabilitace, informační 
a poradenské středisko ÚP ČR, trh 
práce, zahraniční zaměstnanost, 
volná místa

Úřední hodiny 
Pondělí, středa: 8:00–12:00 
a 13:00–17:00 / 
Úterý: 8:00–11:00 / 
Čtvrtek, pátek: 8:00–11:00 
(pouze pro evidenci nových 
uchazečů o zaměstnání)

Úřad práce, Kontaktní pracoviště Plzeň-jih

Adresa Klatovská třída 2848/200e, Jižní Předměstí, 305 88 Plzeň 1

Telefon 800 779 900 (Call centrum)

E-mail podatelna.pj@uradprace.cz 

Web www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih,
rezervace.mpsv.cz/pm/pm/services.php (online objednání)

Nabídka služeb 
Poskytuje dávky: státní sociální 
podpora / hmotná nouze / příspě-
vek na péči / dávky pro osoby se 
zdravotním postižením / náhradní 
výživné

Úřední hodiny 
Pondělí, středa: 8:00–12:00 
a 13:00–17:00 / 
Úterý: 8:00–11:00 / 
Čtvrtek, pátek: 8:00–11:00 
(pouze příjem žádostí 
nepojistných sociálních 
dávek — podatelna)

Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň-jih

Adresa Lobezská 12, 305 75 Plzeň

Telefon 377 426 111

E-mail posta.pj@cssz.cz

Web www.cssz.cz

Nabídka služeb 
Vyřizování všech typů důchodů 
(invalidní, starobní, sirotčí, vdov-
ský, vdovecký) / vyřizování dávek 
nemocenského pojištění (např. 
nemocenské, peněžitá pomoc 
v mateřství, ošetřovné, otcovská)

Úřední hodiny 
Pondělí, středa: 8:00–17:00 / Úterý, 
čtvrtek: na objednání / Pátek: 
zavřeno



Okruhy tíživých 
životních situací. 
S čím potřebujete 
pomoci?

23

Každý se někdy dostane do tíživé životní situace, a ne vždy je snadné si s ní 
poradit. Na pomoc lidem v těchto situacích se zaměřují nejen sociální služby, 
sociální pracovníci úřadů, ale celá řada dalších institucí a zařízení, které pomá-
hají potřebným lidem zvládat nastalé těžkosti.

Okruhy tíživých situací jsou seřazeny podle povahy nejčastějších problémů, 
s nimiž se sociální pracovníci setkávají. Stačí si tedy vyhledat příslušný okruh 
a zkontaktovat vybraného poskytovatele služby (organizaci, instituci), který 
službu poskytuje.

V případě pochybností nebo nerozhodnosti se obraťte na sociálního pra-
covníka na Městském úřadě v Blovicích nebo ve Spáleném Poříčí. Rádi Vám 
pomohou.

Pro komunikaci mohou neslyšící a osoby s poruchami sluchu využít osobní 
nebo online tlumočení (Tichá linka, www.tichalinka.cz) pro zajištění překladu 
ze / do znakového jazyka.

Bydlení →24

Dluhy a finanční problémy →26

Nezaměstnanost →28

Péče o zdravotně postižené a nemocné →29

Problémy v rodině, problémy s výchovou, pěstounství →33

Psychická krize, duševní onemocnění →35

Stáří →37

Umírání a doprovázení →40

Uprchlictví a cizinci →42

Závislosti →44
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Bydlení

Máte stále větší potíže s úhradou bydlení 
a poplatků za energie? Hrozí Vám vystěhování? 
Ocitli jste se bez bydlení? Je pro Vás těžké starat 
se o domácnost? Hledáte vhodnější bydlení se 
zajištěním pečovatelské nebo jiné podpůrné služby?

Sociální práce na obecních úřadech

Městský úřad Blovice →16

Městský úřad Spálené Poříčí →17

Úřad práce

Blovice →19

Plzeň →20

Azylové domy

MáTa pro rodinu, z. s. →53

Městská charita Plzeň — Domov svaté Zdislavy →54

Městská charita Plzeň — Domov svatého Františka →55

Naděje, o. s. (Středisko naděje Plzeň) →56

Krizová pomoc  

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Plus pro lidi v krizové situaci) →80

Odborné sociální poradenství

Diecézní charita Plzeň →81

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Archa pro rodiny s dětmi) →109

Terénní programy  

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Terén pro ohrožené osoby) →126

Domy s pečovatelskou službou a ubytování seniorů  

Domy s pečovatelskou službou Blovice
(DPS 5. května, DPS Vlčice) →137 

Domy s pečovatelskou službou Spálené Poříčí
(Dům P. Františka Ferdy, Dům U Terinky) →137

Dům pro ubytování seniorů Chlum →138

Dluhové poradenství

Člověk v tísni, o. p. s. →133

Potravinová pomoc  

Městský úřad Blovice
(zprostředkováno přes Diecézní charitu Plzeň) →16 

Městský úřad Spálené Poříčí
(zprostředkováno přes Diecézní charitu Plzeň) →17
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Dluhy a finanční problémy

Nemáte dost peněz na základní životní 
potřeby? Máte potíže s hospodařením s penězi? 
Nemůžete splácet dluhy? Nemáte přehled 
o všech svých dluzích? Hrozí Vám exekuce nebo 
již nějakou máte? Zvažujete oddlužení?

Sociální práce na obecních úřadech

Městský úřad Blovice →16

Městský úřad Spálené Poříčí →17

Úřad práce

Blovice →19

Plzeň →20

Krizová pomoc  

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Plus pro lidi v krizové situaci) →80

Diecézní charita Plzeň (Terénní krizová služba) →81

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Archa pro rodiny s dětmi) →109

Dluhové poradenství

Člověk v tísni, o. p. s. →133

Potravinová pomoc  

Městský úřad Blovice
(zprostředkováno přes Diecézní charitu Plzeň) →16 

Městský úřad Spálené Poříčí
(zprostředkováno přes Diecézní charitu Plzeň) →17
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Nezaměstnanost

Nedaří se Vám už dlouho získat zaměstnání 
a potřebujete s hledáním práce pomoci? Nemůžete 
pracovat na plný úvazek? Nevíte, na co máte 
v zaměstnání nárok? Máte zdravotní či jiné 
překážky, které Vám znesnadňují pracovat?

Úřad práce

Plzeň →20

Odborné sociální poradenství  

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. 
(Sociální poradna pro osoby
se sluchovým postižením a jejich blízké) →84

Ledovec, z. s. →89

Tichý svět, o. p. s. →92

Sociálně terapeutické dílny

MOTÝL, z. ú. →116

Sociální rehabilitace  

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Jdeme dál pro osoby s postižením) →119

Ledovec, z. s. →120

Tichý svět, o. p. s. →121

Terénní programy  

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Terén pro ohrožené osoby) →126

Péče o zdravotně postižené a nemocné

Máte zdravotní postižení nebo pečujete o někoho 
z blízkých se zdravotním, mentálním či kombinovaným 
postižením nebo chronickým onemocněním 
a potřebujete si odpočinout? Hledáte vhodné pracovní 
nebo volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním 
postižením? Onemocněli jste nebo měli jste úraz Vy 
nebo někdo z Vaší rodiny a nevíte, jak sobě nebo 
jemu zajistit potřebnou sociální anebo zdravotní péči? 
Narodilo se Vám dítě s postižením a potřebujete pomoci 
s péčí? Obáváte se finančních problémů v souvislosti 
s úrazem či nemocí Vás nebo člena rodiny?

Sociální práce na obecních úřadech

Městský úřad Blovice →16

Městský úřad Spálené Poříčí →17

Okresní správa sociálního zabezpečení

Plzeň →21

Denní stacionáře

CENTRUM HÁJEK z. ú. →58 

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Stacionář Človíček pro osoby s postižením) →59 

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Stacionář Korálek pro osoby se zdravotním postižením) →60 

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Stacionář Plamínek pro osoby se zdravotním postižením) →61



30 31

Domovy pro seniory

Baculus, o. p. s. (Domov poklidného stáří Vejprnice) →66 

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,
příspěvková organizace →67

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace →68

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace →69

Domov pro seniory Barbora →70

DZR Trnová, s. r. o. (Domov seniorů — Residence Trnová) →71

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace →64 

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Domov Radost pro osoby s postižením) →63

Domovy se zvláštním režimem

Baculus, o. p. s. →73 

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,
příspěvková organizace 74 

DZR Trnová, s. r. o.
(Domov se zvláštním režimem — Residence Trnová) →75 

Sociální a zdravotní centrum Letiny, s. r. o.
(Domov se zvláštním režimem Letiny) →76

Odborné sociální poradenství  

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. 
(Sociální poradna pro osoby
se sluchovým postižením a jejich blízké) →84

Domov — plzeňská hospicová péče, z. ú. →88

Tichý svět, o. p. s. →92

VIDA z. s. (VIDA centrum Plzeň) →93

Odlehčovací služby

CENTRUM HÁJEK z. ú. →95

Domov — plzeňská hospicová péče, z. ú. →96

Osobní asistence

HEWER, z. s. (HEWER — osobní asistence pro Plzeňský kraj) →98

Pečovatelská služba  

Diecézní charita Plzeň
(Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí) →100

Raná péče

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. (Raná péče Čechy) →102 

Diakonie ČCE — Středisko celostátních programů a služeb
(Raná péče Diakonie — Plzeňský kraj) →104

MOTÝL, z. ú. →105

Raná péče Kuk, z. ú. →106

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

CENTRUM HÁJEK z. ú. →108

Občanské sdružení ProCit, z. s. →112

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, o. p. s. →114

Sociálně terapeutické dílny

MOTÝL, z. ú. →116
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Sociální rehabilitace

CENTRUM HÁJEK z. ú. →118

Ledovec, z. s. →120

Tichý svět, o. p. s. →121 

Tyfloservis, o. p. s.
(Tyfloservis, o. p. s. — Krajské ambulantní středisko Plzeň) →122

Tísňová péče

Anděl Strážný, z. ú. →129

Tlumočnické služby

Tichý svět, o. p. s. →131

Domácí zdravotní péče  

Centrum domácí zdravotní péče, s. r. o.
(Domácí ošetřovatelská péče) →135

Volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením

Občanské sdružení ProCit, z. s. →158 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR,
pobočný spolek Plzeň-město →162

Problémy v rodině, problémy s výchovou, pěstounství

Máte partnerskou či rodinou krizi? Chcete se rozvést 
a nevíte, jak postupovat? Zažíváte komplikovaný 
rozvod? Nemůžete se dohodnout na péči o dítě? 
Neplatí Vám otec/matka výživné na dítě? Jste obětí 
domácího násilí nebo víte, že je obětí někdo z Vašich 
blízkých? Hrozí Vám ztráta bydlení a nemůžete dítěti 
zajistit klidné bydlení? Jste těhotná a rodina Vám 
odmítá pomoci? Máte problémy s výchovou dítěte? 
Zdá se Vám vaše dítě nezvladatelné? Máte zájem stát 
se pěstouny, chcete se o pěstounství dozvědět více?

Sociální práce na obecních úřadech

Městský úřad Blovice →16

Městský úřad Spálené Poříčí →17

Úřad práce

Blovice →19

Plzeň →20

Azylové domy

MáTa pro rodinu, z. s. →53

Městská charita Plzeň — Domov svaté Zdislavy →55

Naděje, o. s. (Středisko naděje Plzeň) →56

Intervenční centra

Diecézní charita Plzeň (Intervenční centrum Plzeňského kraje) →78
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Krizová pomoc  

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Plus pro lidi v krizové situaci) →80

Diecézní charita Plzeň (Terénní krizová služba) →81

Odborné sociální poradenství  

Bílý kruh bezpečí, z. s.
(Poradna Bílého kruhu v bezpečí, z. s., Plzeň) →83

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Archa pro rodiny s dětmi) →109

Pěstounství a náhradní rodinná péče

Domus — Centrum pro rodinu, z. s. →145

LATUS pro rodinu, o. p. s. →146

Rozum a Cit, z. s. →147

Pomoc při výchově dítěte  

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, 
základní škola a školní jídelna, Karlovarská 67, Plzeň
(ambulantní konzultace, dobrovolné pobyty) →150

Psychická krize, duševní onemocnění

Trápí Vás nebo někoho blízkého deprese či úzkosti? 
Máte pocit, že něco není v pořádku? Potřebujete si 
s někým o svých problémech popovídat? Zažíváte 
nebo jste zažili náročnou životní situaci (úmrtí 
blízké osoby, šikana, domácí násilí) či živelnou 
katastrofu (nehoda, požár, povodeň) a těžce se s tím 
vyrovnáváte? Potřebujete Vy nebo někdo s duševním 
onemocněním celodenní péči v pobytovém zařízení?

Sociální práce na obecních úřadech

Městský úřad Blovice →16

Městský úřad Spálené Poříčí →17

Úřad práce

Blovice →19

Plzeň →20

Domovy se zvláštním režimem

Baculus, o. p. s. →73 

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,
příspěvková organizace →74 

DZR Trnová, s. r. o.
(Domov se zvláštním režimem — Residence Trnová) →75 

Sociální a zdravotní centrum Letiny, s. r. o.
(Domov se zvláštním režimem Letiny) →76

Intervenční centra

Diecézní charita Plzeň (Intervenční centrum Plzeňského kraje) →78
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Krizová pomoc  

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Plus pro lidi v krizové situaci) →80

Diecézní charita Plzeň (Terénní krizová služba) →81

Odborné sociální poradenství  

Bílý kruh bezpečí, z. s.
(Poradna Bílého kruhu v bezpečí, z. s., Plzeň) →83

Domov — plzeňská hospicová péče, z. s. →88

Ledovec, z. s. →89

VIDA z. s. (VIDA centrum Plzeň) →93

Sociální rehabilitace

Ledovec, z. s. →120 

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Jdeme dál pro osoby s postižením) →119

Telefonická krizová pomoc

Ledovec, z. s. →124

Tísňové telefonní a krizové linky pro lidi v těžké životní situaci →10

Sociální poradenství, rehabilitace, nácviky

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech →156

Stáří

Chcete zůstat aktivní i v seniorském věku? Rádi byste 
zůstali i ve stáří co nejdéle doma, ale přestáváte zvládat 
péči o sebe i domácnost? Potřebujete pomoc od 
druhých a nemáte nikoho, kdo by se o Vás postaral? 
Sháníte bydlení se zajištěním pečovatelské služby 
nebo jiné pomoci? Potřebujete ve stáří celodenní 
pobytovou službu se zajištěním zdravotní péče?

Sociální práce na obecních úřadech

Městský úřad Blovice →16

Městský úřad Spálené Poříčí →17

Úřad práce

Blovice →19

Plzeň →20

Domovy pro seniory

Baculus, o. p. s. (Domov poklidného stáří Vejprnice) →66 

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,
příspěvková organizace →67

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace →68

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace →69

Domov pro seniory Barbora →70

DZR Trnová, s. r. o. (Domov seniorů — Residence Trnová) →71
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Odborné sociální poradenství

Domov — plzeňská hospicová péče, z. ú. →88

Tichý svět, o. p. s. →92

VIDA z. s. (VIDA centrum Plzeň) →93

Odlehčovací služby

Domov — plzeňská hospicová péče, z. ú. →96

Osobní asistence

HEWER, z. s. (HEWER — osobní asistence pro Plzeňský kraj) →98

Pečovatelská služba  

Diecézní charita Plzeň
(Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí) →100

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, o. p. s. →114

Tísňová péče

Anděl Strážný, z. ú. →129

Tlumočnické služby

Tichý svět, o. p. s. →131

Domy s pečovatelskou službou a ubytování seniorů  

Domy s pečovatelskou službou Blovice
(DPS 5. května, DPS Vlčice) →137 

Domy s pečovatelskou službou Spálené Poříčí
(Dům P. Františka Ferdy, Dům U Terinky) →137

Dům pro ubytování seniorů Chlum →138

Volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie

Dům dětí a mládeže Blovice →163

Doupě, z. s. →166 

Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice,
příspěvková organizace města Blovice →168

Vzdělávání pro seniory

Moudrá Sovička z. s. →170

Západočeská univerzita v Plzni (Univerzita třetího věku) →171
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Umírání a doprovázení

Potýkáte se Vy nebo člen Vaší rodiny s velmi 
vážným či nevyléčitelným onemocněním? Rádi 
byste konec života strávili v rodinném prostředí 
obklopeni Vašimi blízkými? Chcete pečovat o vážně 
nemocného v domácím prostředí, doprovodit ho 
ke konci života a potřebujete s tím pomoci? Zemřel 
Vám někdo z blízkých a schází Vám podpora?

Sociální práce na obecních úřadech

Městský úřad Blovice →16

Městský úřad Spálené Poříčí →17

Úřad práce

Blovice →19

Plzeň →20

Krizová pomoc  

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Plus pro lidi v krizové situaci) →80

Diecézní charita Plzeň (Terénní krizová služba) →81

Odborné sociální poradenství

Domov — plzeňská hospicová péče, z. ú. →88

Hospic svatého Lazara z. s. (paliativní poradna) →142

Odlehčovací služby

Domov — plzeňská hospicová péče, z. ú. →96

Domácí zdravotní péče  

Centrum domácí zdravotní péče, s. r. o.
(Domácí ošetřovatelská péče) →135

Hospicová péče a pomoc pozůstalým

Domov — plzeňská hospicová péče, z. ú. (domácí hospic) →139 

Hospic svatého Lazara z. s.
(lůžkový hospic, domácí hospicová péče) →140

Plzeňská zastávka, z. s. (Poradna pro pozůstalé) →143
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Uprchlictví a cizinci

Jste cizinec a nedokážete se v ČR dorozumět? 
Neorientujete se v českém prostředí? 
Potřebujete pomoci v kontaktu s českými 
úřady? Jste uprchlíkem z jiné země?

Sociální práce na obecních úřadech

Městský úřad Blovice →16

Městský úřad Spálené Poříčí →17

Úřad práce

Blovice →19

Plzeň →20

Odborné sociální poradenství

Diecézní charita Plzeň (Poradna pro cizince) →86

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s. →90 

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR
(Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj) →91

Tichý svět, o. p. s. →92

Sociální rehabilitace

Tichý svět, o. p. s. →121

Terénní programy  

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Terén pro ohrožené osoby) →126

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s. →127

Tlumočnické služby

Tichý svět, o. p. s. →131

Pomoc uprchlíkům

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině — Plzeňský kraj →148

Potravinová pomoc  

Městský úřad Blovice
(zprostředkováno přes Diecézní charitu Plzeň) →16 

Městský úřad Spálené Poříčí
(zprostředkováno přes Diecézní charitu Plzeň) →17
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Závislosti

Máte Vy nebo někdo blízký problém se závislostmi na 
alkoholu, drogách, hazardních hrách apod.? Jsou Vaše 
děti závislé na sociálních sítích či hrách? Ohrožuje Vás 
na životě či zdraví závislost někoho z blízkého okolí?

Sociální práce na obecních úřadech

Městský úřad Blovice →16

Městský úřad Spálené Poříčí →17

Krizová pomoc  

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Plus pro lidi v krizové situaci) →80

Diecézní charita Plzeň (Terénní krizová služba) →81

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Archa pro rodiny s dětmi) →109

Terénní programy  

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Terén pro ohrožené osoby) →126

Pomoc při výchově dítěte  

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
základní škola a školní jídelna, Karlovarská 67, Plzeň →150

Sociální poradenství, rehabilitace, nácviky

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech →156
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Přehled služeb 
dostupných 
obyvatelům Blovicka

Obyvatelé na Blovicku mohou k řešení obtížných 
životních situací využít služby sociální, které upravuje 
zákon č. 108/2006 Sb, o sociálních službách nebo jiné 
související a návazné služby (např. domácí zdravotní 
péče, hospicová péče, vzdělávací programy aj.).

47
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Sociální služby pro obyvatele Blovicka

Azylové domy →52

Denní stacionáře →57

Domovy po osoby se zdravotním postižením →62

Domovy pro seniory →65

Domovy se zvláštním režimem →72

Intervenční centra →77

Krizová pomoc →79

Odborné sociální poradenství →82

Odlehčovací služby →94

Osobní asistence →97

Pečovatelská služba →99

Raná péče →101

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi →107 

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením →113

Sociálně terapeutické dílny →115

Sociální rehabilitace →117

Telefonická krizová pomoc →123

Terénní programy →125

Tísňová péče →128

Tlumočnické služby →130

Jiné související a návazné služby pro obyvatele Blovicka

Dluhové poradenství →133

Domácí zdravotní péče →134

Domy s pečovatelskou službou a ubytování seniorů →136

Hospicová péče a pomoc pozůstalým →139

Pěstounství a pěstounství a náhradní rodinná péče →144

Pomoc cizincům a uprchlíkům →148

Pomoc při výchově dítěte →150

Potravinová pomoc →153

Sociální poradenství, rehabilitace, nácviky →154

Volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením →158

Volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie →163

Vzdělávání pro seniory →170
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Sociální služby pro 
obyvatele Blovicka

51

Jednotlivé typy sociálních služeb dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jsou řazeny 
abecedně a je v nich vždy poskytovatelem služby 
uveden název zařízení, typ služby, forma poskytování 
(pobytová, ambulantní nebo terénní), dále důležité 
kontakty. Každá služba uvádí, komu je přesně určena 
a ve specifikaci služby poskytovatelé uvádějí, co služba 
svým klientům zajišťuje. Některé služby jsou poskytovány 
zdarma a jiné za úhradu klienta, tzn., že klient za 
objem poskytnutých služeb platí částku stanovenou 
poskytovatelem. K tomu lze v mnoha případech využít 
příspěvek na péči a jiné sociální dávky a příspěvky, 
přiznané úřadem práce osobám, které na ně mají nárok.
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Azylové domy

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou 
dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se 
ztrátou bydlení. Služba je poskytována v nepřetržitém 
režimu a klienti se v průběhu pobytu aktivně podílí 
na řešení své obtížné situace spojené se ztrátou 
bydlení. Přímo v regionu Blovicka není služba žádným 
poskytovatelem zastoupena, jsou zde uvedeny nejbližší 
dostupné azylové domy, které mohou obyvatelé 
Blovicka využít, a to i v případě absence bydlení. 
Služby azylových domů jsou poskytovány za úhradu 
a obsahují následující základní činnosti: poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy / poskytnutí 
ubytování / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

MáTa pro rodinu, z. s.

Název zařízení Azylový dům MáTa (pro rodiče s dětmi)

Typ služby Azylové domy

Forma poskytování služby Pobytová

Adresa Lochotínská 179/37 — Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Telefon 377 423 973, 724 667 638

E-mail info@mataprorodinu.cz, teren@mataprorodinu.cz

Web www.mataprorodinu.cz

Specifikace služby 
Služba spočívá v ubytování a sociální pomoci klientům služby. Kromě zajiš-
tění ubytování pracovníci služby podporují klienty při získání samostatného 
bydlení trvalejšího rázu (při vyhledání vhodného zaměstnání). Doprovázejí je 
také na úřady při vyřizování dávek a dalších úředních záležitostí, spolupra-
cují s příslušnými úřady státní správy i samosprávy. Dále pomáhají při řešení 
problémů spojených s péčí o děti (příprava do školy, zajištění zdravého 
vývoje dětí, komunikace s dětmi), vedení domácnosti (hospodaření s finanč-
ními prostředky, hygiena, péče o domácnost). Kromě toho je klientům 
v případě potřeby zprostředkována psychoterapie či jiná odborná péče. 
V případě potřeby je klientům poskytnuta potravinová pomoc, základní 
výbava domácnosti, hygienické potřeby a ošacení, nebo potřeby pro děti. 
Cílem pracovníků je podpořit klienty při zajištění jiného než azylového byd-
lení a při hledání zaměstnání, aby získali úplnou nezávislost na sociální péči.

Doplňující informace 
V budově azylového domu působí terénní služba, která poskytuje sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi formou ambulantní a terénní služby. 
Propojení na službu azylového bydlení umožňuje komplexnější pomoc 
rodinám s dětmi v daném regionu, které se dostaly do bytové krize, nebo 
i následně pomoc rodinám, které z azylového bydlení odcházejí do samo-
statného bydlení.

Pro koho je služba určena 
Oběti domácího násilí, oběti 
trestné činnosti, osoby bez pří-
střeší, osoby v krizi, osoby žijící 
v sociálně vyloučených komuni-
tách, rodiny s dítětem / dětmi bez 
omezení věku

Územní rozsah služby 
Plzeň, celá ČR

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta
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Městská charita Plzeň

Název zařízení Domov sv. Františka (pro muže)

Typ služby Azylové domy

Forma poskytování služby Pobytová 

Adresa Wenzigova 183/5, Plzeň 3 —
Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Telefon 377 220 477, 377 220 470, 337 221 365

E-mail dsf@mchp.charita.cz, dzemal.gerbani@mchp.charita.cz

Web www.mchp.cz

Specifikace služby 
Posláním Azylového domu v Domově sv. Františka je poskytovat celodenní 
ubytování dospělým jednotlivcům bez přístřeší. Během pobytu je klien-
tovi poskytnuta pomoc při řešení osobních záležitosti souvisejících s jeho 
nepříznivou sociální situací, např. absence legálního bydlení z důvodu ome-
zených schopností a možností si důstojné bydlení zajistit a udržet (může 
se jednat například o nedostatek finančních prostředků nebo sníženou 
schopnost s nimi nakládat), nedostatek podpůrných sociálních vazeb anebo 
zdravotní problémy. Pomoc je poskytována dospělým osobám bez přístřeší, 
které jsou občany ČR nebo dalších států EU. Z technických důvodů a barié-
rovosti zařízení nelze službu poskytovat osobám, které nemohou sami vyjít 
schody a které potřebují přímou obslužnou péči.

Pro koho je služba určena 
Muži bez přístřeší od 19 do 85 let

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

Doplňující informace 
Klientům je poskytována potravi-
nová pomoc

Městská charita Plzeň

Název zařízení Domov sv. Zdislavy (pro matky s dětmi v tísni)

Typ služby Azylové domy

Forma poskytování služby Pobytová 

Adresa Čermákova 29, 301 00 Plzeň,
 Do Štěnovic 2, 301 00 Plzeň — Radobyčice

Telefon 377 423 159, 731 433 106

E-mail dmd@mchp.charita.cz

Web www.mchp.cz

Specifikace služby 
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni zajišťuje: Pomoc při zajištění stravy — 
vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, poskytnutí ubyto-
vání — po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, umožnění celkové hygieny 
těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení prádla, výměny 
ložního prádla, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů – pora-
denství, pomoc při vyřizování běžných a osobních záležitostí vyplývají-
cích z individuálních plánů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu 
s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální 
začleňování, včetně uplatňování zákonných nároků.

Pro koho je služba určena 
Ženám s nezaopatřenými dětmi do 26 let a těhotným ženám, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci, např. domácí násilí, krize v manželství, gene-
rační problém v rodině, nevhodné výchovné prostředí pro děti, nezvládání 
základní péče o děti, hrozící odloučení matky a dítěte nebo ztráta vlastního 
bydlení.

Územní rozsah služby 
Plzeň

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

Doplňující informace 
Fakultativně (dle aktuálních mož-
ností AD): materiální a potravinová 
pomoc, zájmové kroužky pro děti 
i dospělé, doučování, jednorázové 
volnočasové aktivity, psycholo-
gická pomoc
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Naděje, o. s.

Název zařízení Středisko naděje Plzeň

Typ služby Azylové domy

Forma poskytování služby Pobytová 

Adresa Železniční 314/ 36, Plzeň 2 Slovany,
Východní Předměstí

Telefon 775 865 852, 377 456 912, 326 00 Plzeň 26

E-mail ad.plzen@nadeje.cz

Web www.nadeje.cz

Specifikace služby 
Azylový dům s kapacitou 10 lůžek 
nabízí celodenní ubytování ženám 
bez domova ve dvou a čtyřlůž-
kových pokojích. Služba nabízí 
prostory pro osobní hygienu, praní 
prádla a možnost samostatné 
přípravy stravy.

Pro koho je služba určena 
Ženám od 19 let bez přístřeší

Provozní doba 
Nepřetržitě, přítomnost sociální 
pracovnice: 
Pondělí – čtvrtek: 9:00–15:00 / 
Pátek: 9:00–11:00

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

Denní stacionáře

V denních stacionářích se poskytují ambulantní 
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám 
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Denní stacionáře jsou svým charakterem zaměřeny 
na specifické potřeby dětí nebo dospělých osob ve 
smyslu zdravotního postižení nebo onemocnění. Služba 
denních stacionářů obsahuje základní činnosti: pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu / pomoc 
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu / poskytnutí stravy / výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti / zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím / sociálně terapeutické 
činnosti / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.



58 59

CENTRUM HÁJEK z. ú.

Název zařízení Centrum Hájek

Typ služby Denní stacionáře

Forma poskytování služby Ambulantní 

Adresa provozovna: Šťáhlavice 158, 332 03 Šťáhlavy,
sídlo: Křimická 756, 330 27 Vejprnice

Telefon 602 555 493, 602 692 763 

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

Web www.centrumhajek.eu

Specifikace služby 
Snahou pracovníků zařízení je pře-
vzít část každodenní péče o handi-
capované děti a pomoci rodinám 
s mnoha jejich povinnostmi tak, 
aby dítě mohlo co nejdéle vyrůstat 
v přirozeném prostředí milující 
rodiny. Cílem služby je celkový 
rozvoj klientů v oblasti samostat-
nosti, soběstačnosti a zlepšování 
jejich zdravotního stavu.

Pro koho je služba určena 
Handicapované děti ve věku 
1–15 let s tělesným, mentálním 
a kombinovaným postižením

Územní rozsah služby 
Služba má celorepublikovou 
působnost. Klientům nabízíme 
svozovou službu do vzdálenosti 
okolo 30 km od naší provozovny 
ve Šťáhlavicích.

Provozní doba 
Pondělí – pátek: 7:30–16:00 
(mimo státní svátky)

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

Doplňující informace 
V rámci pobytu v denním sta-
cionáři si mohou klienti zvolit 
z mnoha doplňujících fakultativ-
ních služeb, např. rehabilitační 
cvičení, vodoléčba, ergoterapie, 
canisterapie, hippoterapie aj. 
Klientům je poskytována svozová 
služba do vzdálenosti okolo 30 km 
od provozovny ve Šťáhlavicích.

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy

Název zařízení Stacionář Človíček pro osoby s postižením

Typ služby Denní stacionáře

Forma poskytování služby Ambulantní

Adresa Kralovická 1562/35, Bolevec, 32300 Plzeň

Telefon 377 531 710, 732 307 845

E-mail clovicek@diakoniezapad.cz

Web www.diakoniezapad.cz

Specifikace služby 
Služba je klientům již 20 let poskytována ve dvou programech: v pro-
gramu pro děti a mládež a v programu pro mládež a dospělé. Základním 
cílem obou programů je naučit klienta, s maximálním ohledem k jeho 
schopnostem a možnostem, zvládat základní sebeobsluhu a získat veškeré 
dovednosti, díky nimž se může zapojit do běžného života. V programu pro 
děti a mládež je klientům nabízen vnímavý přístup a pestrý program, díky 
kterému mohou děti s těžkým postižením zažívat to, co jejich vrstevníci. 
V programu pro mládež a dospělé jsou klienti vedeni speciální metodou 
k maximálnímu posílení svých sociálních kompetencí a ke svému zapojení 
do společnosti s důrazem na jeho důstojnost. Veškerá práce s klientem je 
uskutečňována s respektem k jeho schopnostem.

Pro koho je služba určena 
V programu pro děti a mládež je služba určena osobám ve věkovém rozmezí 
od 4 do 30 let z Plzně a okolí, a to s těžkým kombinovaným postižením. 
Tzn. osobám s kombinací těžkého tělesného postižení a středního, těžkého 
nebo hlubokého mentální postižení. Může být přidruženo i smyslové posti-
žení. Program pro mládež a dospělé je zacílen na osoby ve věku 16 až 45 let, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinova-
ného znevýhodnění, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Pondělí – pátek: 6:00–16:00

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

Doplňující informace 
Klienty, kteří nemohou využívat 
veřejnou dopravu nebo jejich 
blízcí nemají automobil/řidičské 
oprávnění, je možné do stacionáře 
dopravovat naším mikrobusem 
v rámci fakultativní služby.
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Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy

Název zařízení Stacionář Korálek pro osoby s postižením

Typ služby Denní stacionáře

Forma poskytování služby Ambulantní

Adresa Soběkury č. p. 63, 33401 Soběkury, okr. Plzeň-jih

Telefon 773 683 189

E-mail koralek@diakoniezapad.cz

Web www.diakoniezapad.cz

Specifikace služby 
Ve stacionáři jsou poskytovány klientům bezpečný prostor a soustavná pod-
pora pro rozvoj osobnosti člověka s těžkým postižením autistického spek-
tra. Klienti zda využívají široké spektrum nabízených činností od pomoci 
při osobní hygieně včetně dopomoci na WC, přípravy a podání stravy až 
po pestré skupinové nebo individuální vzdělávací, aktivizační a sociálně 
terapeutické činnosti. Cílem práce s klientem je jejich maximální zapojení 
do společenského dění a získání co největší samostatnosti při zařizování 
běžných věcí a při uplatňování svých práv.

Pro koho je služba určena 
Služba je poskytována osobám ve věku 18–50 let s těžšími stupni poruchy 
autistického spektra a středně těžkým až těžkým mentálním znevýhodně-
ním, které jsou vzhledem ke svým specifickým projevům a požadavkům 
na podporu při naplňování svých potřeb ohroženi sociálním vyloučením.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Pondělí – čtvrtek: 7:00–15:30 
(od pondělí do čtvrtka je v čase 
15:00–16:00 poskytován dopro-
vod klientům) / Pátek: 7:00–15:30

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

Doplňující informace 
Klienty, kteří nemohou využívat 
veřejnou dopravu nebo jejich 
blízcí nemají automobil/řidičské 
oprávnění, je možné do stacio-
náře dopravovat naším mikrobu-
sem v rámci fakultativní služby. 
V Plzeňském kraji je toto denní 
zařízení jediné, které se již 20 let 
úzce specializuje na dospělé 
klienty s těžkou poruchou autistic-
kého spektra.

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy

Název zařízení Stacionář Plamínek pro osoby s postižením

Typ služby Denní stacionáře

Forma poskytování služby Ambulantní

Adresa Kostelní 9, 33452 Merklín, okr. Plzeň-jih

Telefon 773 683 195

E-mail plaminek@diakoniezapad.cz

Web www.diakoniezapad.cz

Specifikace služby 
Bezbariérové prostředí stacionáře umožňuje klientům využívat široké spek-
trum nabízených činností od pomoci při osobní hygieně, včetně dopomoci 
na WC, přípravy a podání stravy až po pestré skupinové nebo individuální 
vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Cílem je maximální 
zapojení klientů do společenského dění, poskytována je též pomoc s uplat-
ňováním jejich práv či při zařizování běžných věcí spojených s každodenním 
životem. Vše probíhá s maximálním respektem k možnostem klientů.

Pro koho je služba určena 
Osobám ve věku 18 až 60 let, 
které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu mentálního nebo 
kombinovaného postižení a jejich 
situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné osoby. Sociální službu 
poskytujeme i osobám s výrazným 
pohybovým handicapem.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Pondělí – čtvrtek: 7:00–15:30 / 
Pátek: 7:00–14:00

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

Doplňující informace 
Klienty, kteří nemohou využívat 
veřejnou dopravu nebo jejich 
blízcí nemají automobil / řidičské 
oprávnění, je možné do stacionáře 
dopravovat naším mikrobusem 
v rámci fakultativní služby.
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením

V domovech pro osoby se zdravotním postižením 
se poskytují pobytové sociální a současně zdravotní 
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Jednotliví poskytovatelé, kteří službu zajišťují, vždy 
uvádí, pro jaké osoby a v jaké věkové kategorii je 
daná služba vhodná a kde se zařízení nachází. Služby 
jsou poskytovány za úhradu a obsahují následující 
základní činnosti: poskytnutí ubytování / poskytnutí 
stravy / pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu / pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu / výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti / zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím / sociálně terapeutické 
činnosti / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy

Název zařízení Domov Radost pro osoby s postižením

Typ služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Forma poskytování služby Pobytová

Adresa č. p. 194 33452 Merklín, okr. Plzeň-jih

E-mail radost@diakoniezapad.cz

Telefon 773 683 190

Web www.diakoniezapad.cz

Specifikace služby 
Služby jsou určeny pro osoby 
s těžkým postižením autistického 
spektra, které z různých důvodů 
potřebujíc pobytovou službu.

Pro koho je služba určena 
Dospělí (27–64 let), mladí dospělí 
(19–26 let), dorost (16–18 let) 
mladší senioři (65–80 let), starší 
senioři (nad 80 let)

Územní rozsah služby 
Merklín, Plzeňský kraj

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta
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Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace

Název zařízení Domov sociálních služeb Liblín

Typ služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Forma poskytování služby Pobytová

Adresa č. p. 1, 33141 Liblín, okr. Rokycany

Telefon 371795183

E-mail kounovsky.petr@dssliblin.cz

Web www.dssliblin.cz

Specifikace služby 
Posláním domova pro osoby se 
zdravotním postižením je posky-
tovat pomoc a podporu osobám 
v nepříznivé sociální situaci, 
které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení 
a jejich životní situace nemůže 
být řešena členy rodiny a nemůže 
být zajištěna za pomoci terénních 
či ambulantních služeb.

Pro koho je služba určena 
Osoby se zdravotním postižením; 
dospělí 27–64 let, mladší senioři 
64–80 let, starší senioři nad 80 let

Územní rozsah služby 
Liblín, celá ČR

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

Domovy pro seniory

Domovy pro seniory jsou pobytová zařízení, ve kterých 
se v nepřetržitém režimu poskytují sociální služby 
s dostupnou zdravotní a ošetřovatelskou péčí osobám, 
které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu 
věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Jsou určeny zejména seniorům, kteří 
již nezvládají běžný život ve své domácnosti ani za 
pomoci např. rodiny nebo terénních pečovatelských 
služeb a vyžadují celodenní zajištění dohledu 
a potřebné péče. Služba je poskytována za úhradu 
a obsahuje následující základní činnosti: poskytnutí 
ubytování / poskytnutí stravy / pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu / pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu / zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím / sociálně terapeutické činnosti / aktivizační 
činnosti / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Baculus, o. p. s.

Název zařízení Domov poklidného stáří Vejprnice

Typ služby Domovy pro seniory

Forma poskytování služby Pobytová

Adresa Tylova 999, 330 27 Vejprnice

Telefon 377 815 111

E-mail info@baculus.cz

Web www.baculus.cz

Specifikace služby 
Klientům je v rámci zařízení 
zajištěno ubytování, stravování 
a pomoc s úkony péče o vlastní 
osobu. Dále jsou zde zajišťovány 
zdravotní služby (zdravotní sestry 
+ 1x týdně praktický lékař, 1x 
měsíčně psychiatr), služby rehabi-
litace a také volnočasové aktivity 
podle zájmů klientů.

Územní rozsah služby 
Vejprnice

Pro koho je služba určena 
Osobám dosahujícím věku 
rozhodného pro přiznání sta-
robního důchodu a se sníženou 
soběstačností

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, 
příspěvková organizace  

Název zařízení Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,
příspěvková organizace

Typ služby Domovy pro seniory

Forma poskytování služby Pobytová

Adresa Skořická 314, Mirošov, 338 43 Mirošov 1

Telefon 371 511 236, 773 738 934

E-mail sekretariat@dhmirosov.cz

Web www.dhmirosov.cz

Specifikace služby 
Služba poskytuje tyto základní 
činnosti: ubytování, strava, pomoc 
při osobní hygieně nebo poskyt-
nutí podmínek pro osobní hygi-
enu, pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, 
zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, aktivizační 
činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí.

Územní rozsah služby 
Mirošov, Plzeňský kraj

Pro koho je služba určena 
Věková kategorie 65 let a výše. 
Služba je určena osobám, které 
mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku a zdravotního 
stavu, jejichž nepříznivá sociální 
situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc a péči jiné fyzické osoby, 
kterou není možné zajistit v jejich 
domácím prostředí.

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta
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Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace  

Název zařízení Domov klidného stáří v Žinkovech,
příspěvková organizace

Typ služby Domovy pro seniory

Forma poskytování služby Pobytová

Adresa Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy

Telefon 371 593 196

E-mail dks@dkszinkovy.cz

Web www.dkszinkovy.cz

Specifikace služby 
Sociální služba domov pro seni-
ory zajišťuje 24 hodinovou péči 
osobám, které se v důsledku 
zhoršeného zdravotního stavu 
ocitly v nepříznivé sociální situaci 
a nemohou již trvale žít ve svém 
přirozeném domácím prostředí.

Územní rozsah služby 
Žinkovy, Plzeňský kraj

Pro koho je služba určena 
Pro seniory nad 65 let, kteří 
z důvodu snížené sebeobsluhy 
a soběstačnosti v základních 
životních dovednostech potřebují 
pomoc druhé osoby.

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace

Název zařízení Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace

Typ služby Domovy pro seniory

Forma poskytování služby Pobytová

Adresa Vlčice 66, 336 01 Blovice

Telefon 371 522 464, 371 522 068

E-mail reditel@domov-vlcice.cz

Web www.domov-vlcice.cz

Specifikace služby 
Služba poskytuje ubytování, stra-
vování, celodenní péči (24 hodin 
denně) klientům, kteří mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku 
nebo zdravotního stavu.

Pro koho je služba určena 
Senioři nad 65 let se sníženou 
mírou soběstačnosti

Územní rozsah služby 
Blovice, Plzeňský kraj

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta
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DS Zbůch, s. r. o.

Název zařízení Domov pro seniory Barbora

Typ služby Domovy pro seniory

Forma poskytování služby Pobytová

Adresa Nádražní 158, 330 22 Zbůch 

Telefon +420 608 514 770 (sociální pracovnice)
+420 603 268 297 (ředitel domova)

E-mail dszbuch@seznam.cz

Web www.dszbuch.cz

Specifikace služby 
V domově pro seniory je posky-
tována pobytová služba osobám, 
které mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku a jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby.

Pro koho je služba určena 
Pro osoby od 55 let, senioři 
a osoby s chronickým zdravotním 
postižením

Územní rozsah služby 
Zbůch, Plzeňský kraj

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

DZR Trnová, s. r. o.

Název zařízení Domov seniorů — Residence Trnová

Typ služby Domovy pro seniory

Forma poskytování služby Pobytová

Adresa Trnová 355, 330 13 Trnová

Telefon 725 840 286

E-mail info@residencetrnova.cz

Web www.seniorhousetrnova.cz

Specifikace služby 
Posláním sociální služby je odborně poskytovat pomoc a podporu osobám, 
které nejsou schopné se o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí 
a potřebují péči jiné osoby. Zařízení poskytuje svým klientům sociální a zdra-
votní služby a zajišťuje pro ně takové prostředí, aby vedli co nejdéle běžný 
a aktivní způsob života. Ke každému klientovi je přistupováno individuálním 
způsobem a je zpracován individuální plán podle jeho schopností a cílů.

Pro koho je služba určena 
Senioři nad 65 let

Územní rozsah služby 
Trnová, Plzeňský kraj

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta
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Domovy se zvláštním režimem

Domovy se zvláštním režimem jsou pobytová zařízení, 
ve kterých se v nepřetržitém režimu poskytují sociální 
a zdravotní služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu chronického duševního 
onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, 
a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí 
a ostatními typy demencí, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování 
sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám 
těchto osob. Služba je poskytována za úhradu 
a obsahuje následující základní činnosti: poskytnutí 
ubytování / poskytnutí stravy / pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu / pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu / zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím / sociálně terapeutické činnosti / aktivizační 
činnosti / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Baculus, o. p. s.

Název zařízení Baculus, o. p. s.

Typ služby Domovy se zvláštním režimem

Forma poskytování služby Pobytová

Adresa Tylova 999, 330 27 Vejprnice

Telefon 377 815 111

E-mail info@baculus.cz

Web www.baculus.cz

Specifikace služby 
Klientům je zajišťováno ubytování, 
stravování a pomoc s úkony péče 
o vlastní osobu. Dále jsou v zaří-
zení zajišťovány zdravotní služby 
(zdravotní sestry + 1 x týdne prak-
tický lékař, 1 x měsíčně psychiatr), 
služby rehabilitace a také volnoča-
sové aktivity.

Pro koho je služba určena 
Pro osoby ve věku rozhod-
ném pro přiznání starobního 
důchodu, u nichž byla diagnosti-
kována stařecká demence nebo 
Alzheimerova choroba.

Územní rozsah služby 
Vejprnice, Plzeňský kraj

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta
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Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, 
příspěvková organizace

Název zařízení Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

Typ služby Domovy se zvláštním režimem

Forma poskytování služby Pobytová

Adresa Skořická 314, Mirošov, 338 43 Mirošov 1

Telefon 371 511 234, 724 005 836

E-mail sekretariat@dhmirosov.cz

Web www.dhmirosov.cz

Specifikace služby 
Služba poskytuje tyto základní činnosti: ubytování, strava, pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační 
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.

Pro koho je služba určena 
Věková kategorie 27–64 let, 65–80 let, nad 80 let. Služba je určena oso-
bám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, vaskulární 
nebo Alzheimerovy demence, pokud jejich situace vyžaduje pravidel-
nou pomoc a péči jiné fyzické osoby, kterou není možné zajistit v jejich 
domácím prostředí.

Územní rozsah služby 
Mirošov, Plzeňský kraj

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

DZR Trnová, s. r. o.

Název zařízení Domov se zvláštním režimem — Residence Trnová

Typ služby Domovy se zvláštním režimem

Forma poskytování služby Pobytová

Adresa Trnová 355, 330 13 Trnová

Telefon 725 840 286

E-mail info@residencetrnova.cz

Web www.seniorhousetrnova.cz

Specifikace služby 
Posláním sociální služby je odborně poskytovat pomoc a podporu osobám, 
které nejsou schopné se o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí 
a potřebují péči jiné osoby. Zařízení poskytuje svým klientům sociální a zdra-
votní služby a zajišťuje pro ně takové prostředí, aby vedli co nejdéle běžný 
a aktivní způsob života. Ke každému klientovi je přistupováno individuálním 
způsobem a je zpracován individuální plán podle jeho schopností a cílů.

Pro koho je služba určena 
Senioři, osoby s chronickým 
onemocněním, osoby s jiným 
zdravotním postižením ve věku 
65 let a více

Územní rozsah služby 
Trnová, Plzeňský kraj

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta
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Sociální a zdravotní centrum Letiny, s. r. o.

Název zařízení Domov se zvláštním režimem Letiny

Typ služby Domovy se zvláštním režimem

Forma poskytování služby Pobytová

Adresa Letiny 70, 336 01 Blovice

Telefon 371 596 065

E-mail patera@szcletiny.cz

Web www.szcletiny.cz

Specifikace služby 
Posláním Domova je umožnit osobám s chronickým duševním onemocně-
ním prožít důstojný a spokojený život ve vlídném, laskavém a bezpečném 
prostředí. Klientům je poskytována individuální pomoc a podpora týmem 
profesionálních pracovníků.

Pro koho je služba určena 
Služby zařízení jsou poskytovány osobám s chronickým duševním onemoc-
něním, které jsou starší 50 let. Přednostně jsou služby poskytovány osobám 
s psychotickým onemocněním, zejména osobám trpícím schizofrenií. Dále 
se jedná o osoby trpící stařeckou, vaskulární nebo Alzheimerovou demencí, 
chronickým psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí.

Doplňující informace 
Profesionálně poskytovaná péče, podpora klienta v plnění osobních cílů, 
podpora klienta v udržení dosavadní soběstačnosti. Do Domova pravidelně 
dochází praktický lékař a poskytuje klientům léčebně preventivní péči. 
Široká nabídka aktivizačních činností. Každý týden Mše svatá v zařízení. 
Domov leží ve věnci lesů mezi Přešticemi a Blovicemi, pouhých 32 km jižně 
od Plzně. Areál tvoří tři pavilony spojené lázeňskou kolonádou uprostřed 
bývalého lázeňského parku. Celý areál leží uprostřed lesů obklopen příro-
dou. Součástí areálu je i rybník a pramen sv. Vintíře.

Územní rozsah služby 
Letiny, Plzeňský kraj, Česká 
republika

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

Intervenční centra

Na základě vykázání ze společného obydlí podle 
zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené 
násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc 
nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního 
záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc 
intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na 
základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné 
osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového 
podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční 
centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. 
Sociální služby v intervenčních centrech mohou 
být poskytovány jako služby ambulantní, terénní 
nebo pobytové. Služba je poskytována zdarma 
a obsahuje následující činnosti: sociálně terapeutické 
činnosti / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
V případě pobytové formy dále poskytuje ubytování 
a poskytnutí stravy nebo pomoc se zajištěním stravy.
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Diecézní charita Plzeň

Název zařízení Intervenční centrum Plzeňského kraje

Typ služby Intervenční centra

Forma poskytování služby Ambulantní, terénní

Adresa Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň

Telefon 777 167 004

E-mail ic@dchp.charita.cz

Web www.dchp.cz

Specifikace služby 
Krizová pomoc je poskytována 
každému, kdo je ohrožen násil-
ným chováním ze strany jiné 
blízké osoby.

Pro koho je služba určena 
Osoby ohrožené násilným až 
agresivním chováním jiné osoby 
ve společné domácnosti, kdy toto 
domácí násilí je fyzické, psy-
chické, sexuální, ekonomické a jiné 
podoby či v různých kombina-
cích. Osoby starší 16 let, které se 
nachází na území Plzeňského kraje.

Provozní doba 
Ambulantní forma: 
Pondělí – pátek: 9:00–12:00, 
13:00–15:00 
(bez nutnosti objednání) / 
Terénní forma: 
Pondělí – pátek: 8:00–12:00, 
13:00–16:30 (osobní konzultaci je 
možné dohodnout na telefonické 
lince 777 167 004)

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Finanční náročnost 
Zdarma

Krizová pomoc

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová 
služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, 
které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo 
života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou 
sociální situaci vlastními silami. Včasně poskytnutá 
krizová pomoc umožňuje osobám úspěšněji zvládnout 
situací, kvůli které krize vznikla. Služba obsahuje tyto 
základní činnosti: poskytnutí ubytování (v případě 
pobytové formy služby) / poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy / sociálně terapeutické 
činnosti / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy

Název zařízení Plus pro lidi v krizové situaci

Typ služby Krizová pomoc

Forma poskytování služby Ambulantní, terénní

Adresa Resslova 12, 301 00 Plzeň

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

Specifikace služby 
Posláním služby Plus pro lidi v krizové situaci je být místem pro lidi a jejich 
starosti. Služba jim pomáhá ulehčit tíživou situaci a hledat řešení. Hlavním 
cílem služby je podpořit klienta tak, aby se zorientoval ve své krizové situaci 
a byl schopen ji překonat.

Pro koho je služba určena 
Služba je určena jednotlivcům, skupinám, párům či rodinám v tíživé životní 
situaci a dále obětem domácího násilí a obětem trestné činnosti. Služba 
je dostupná bez omezení věku, tedy dětem, dospívajícím, dospělým 
a seniorům.

Územní rozsah služby 
Ambulantní forma služby je určena uživatelům z Plzeňského kraje, kteří se 
rozhodnou vyhledat služby přímo na pracovišti v Plzni. / 
Terénní forma služby je poskytována v rámci Plzeňského kraje mimo pro-
story organizace, nejčastěji na vyžádání jiných odborných služeb či institucí, 
které potřebují podporu při zvládnutí krizové situace vzniklé při práci se 
svou cílovou skupinou či pro své vlastní pracovníky v krizové situaci.

Provozní doba 
Ambulantní forma: 
Pondělí – pátek: 8:00–17:00 / 
Terénní forma: 
Pondělí – pátek: 8:00–16:00

Finanční náročnost 
Zdarma

Diecézní charita Plzeň

Název zařízení Terénní krizová služba

Typ služby Krizová pomoc

Forma poskytování služby Terénní

Adresa Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň

Telefon 777 167 004

E-mail krize@dchp.charita.cz

Web www.dchp.cz

Specifikace služby 
Služba poskytuje krizovou pomoc, která zahrnuje okamžitou psychickou 
podporu zaměřenou na problém, který krizi vyvolal. V případě potřeby 
intervence jsou pracovníci služby schopni dojet přímo ke klientům do jejich 
přirozeného prostředí, což zahrnuje např. domácnosti, zdravotnická zařízení 
a další místa, kde se klient cítí bezpečně pro řešení krizové situace.

Pro koho je služba určena 
Osobám, jejichž život byl zasažen náhlým neštěstím, a proto se nachází 
v náročné životní situaci, vyvolávající stav psychické nerovnováhy, ohrožení, 
stresu a způsobující změnu v navyklém způsobu života, kterou není člověk 
schopen zvládnout vlastními silami, a to ani za pomoci blízkých lidí, Jde 
především o partnerské a rodinné problémy, ztrátu blízkého, existenční krizi, 
sebevražedné tendence atp.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Služba je provozována nonstop. 
Osobní konzultaci je možné 
dohodnout na telefonické lince 
777 167 004.

Finanční náročnost 
Zdarma
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Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je poskytováno se 
zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních 
skupin osob v občanských poradnách, manželských 
a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, 
poradnách pro osoby se zdravotním postižením, 
poradnách pro oběti trestných činů a domácího 
násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických 
zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci 
s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu 
se společností. Jednotlivé poradny mají v popisu 
uvedeno, na jaký problém se zaměřují (dluhy, práce, 
zdravotní postižení, domácí násilí, vztahy aj.) a komu je 
poradenství poskytováno (rodinám s dětmi s postižením, 
osobám v krizi, seniorům, lidem se sluchovým 
postižením, obětem trestných činů aj.). Poradenství 
může být poskytováno ambulantně v prostředí poradny 
nebo terénně přímo u klienta v jeho domácnosti či jiném 
dojednaném prostředí. Služba je poskytována zdarma 
a obsahuje následující činnosti: zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím / sociálně terapeutické 
činnosti / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Bílý kruh bezpečí, z. s.

Název zařízení Poradna Bílého kruhu bezpečí, z. s., Plzeň

Typ služby Odborné sociální poradenství

Forma poskytování služby Ambulantní, terénní

Adresa Jungmannova 1, 301 00 Plzeň

Telefon 773 551 311, 734 157 200

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

Web www.bkb.cz

Specifikace služby 
Poradna Bílého kruhu bezpečí zajišťuje odbornou pomoc a podporu 
z oblasti práva, psychologie a sociální práce, poskytovány jsou právní infor-
mace a psychosociální pomoc formou doprovodu a výjezdů. Konzultace 
probíhají diskrétně, v bezpečném prostředí ambulantní poradny. Terénně je 
poskytován např. doprovod, příprava na jednání před soudem, zprostředko-
vání navazujících služeb v rámci psychosociální sítě aj.

Pro koho je služba určena 
Služba je určena obětem trestných činů, svědkům trestné činnosti a pozů-
stalým po obětech trestných činů, a to bez ohledu na věk a pohlaví. Zvlášť 
zranitelným obětem trestných činů poskytuje služby sociální pracovnice – 
případová manažerka.

Doplňující informace 
K dispozici je také celostátní BEZPLATNÁ nonstop telefonická krizová linka 
BKB 116 006. Poradna dále poskytuje navazující podpůrnou psychoterapii 
v rozsahu max. 10 sezení pro jednoho klienta a je nabízená zejména pro 
vysoce traumatizované oběti pro vyrovnání se s následky trestného činu. 
Bílý kruh bezpečí nabízí také preventivní a odborně vzdělávací programy 
pro odbornou i laickou veřejnost.

Provozní doba 
Poradna: Pondělí, čtvrtek: 16:00–18:00 (pro objednané) / 
Úterý: 16:00–18:00 (bez objednání) / 
Případová manažerka pro ZZ OTČ: Pondělí: 7:30–12:00, 12:30–18:00 / 
Úterý, čtvrtek: 7:30–12:00, 12:30–15:30 / Středa: 7:30–12:00, 12:30–16:30 / 
Pátek: 7:30–12:00, 12:30–14:30

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Finanční náročnost 
Zdarma
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Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.  

Název zařízení Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením
a jejich blízké

Typ služby Odborné sociální poradenství

Forma poskytování služby Ambulantní

Adresa Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 — Stodůlky

Telefon 734 674 844 (849)

E-mail socpor@tamtam.cz

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

Specifikace služby 
Odborné sociální poradenství je osobám se sluchovým postižením posky-
továno formou, která vyhovuje individuálním potřebám jednotlivých klientů 
služby, např. český znakový jazyk, mluva doprovázená znaky, psaná forma 
či zřetelná artikulace v češtině. Je poskytováno ambulantní formou osobně, 
telefonicky, e-mailem, SMS, prostřednictvím Skypu. Poradenství se zamě-
řuje na tyto oblasti: dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči, výhody 
a slevy pro osoby se sluchovým či jiným zdravotním postižením / kompenzační 
pomůcky pro osoby se sluchovým postižením / pomoc při vyřizování telefo-
nátů, vyplňování formulářů, při sepisování a vysvětlování úřední korespon-
dence / pomoc v těžkých životních situacích, např. ztráta zaměstnání, bydlení, 
týrání, zneužívání či další rodinná a pracovněprávní problematika / informace 
o vzdělávacích institucích, metodách, kontakty na další instituce.

Pro koho je služba určena 
Služby sociální poradny mohou využívat osoby se zdravotním nebo kombi-
novaným postižením (především se sluchovým postižením bez ohledu na 
jeho rozsah a druh sluchové vady) a jejich blízcí, kteří se nachází v nepří-
znivé životní situaci. Klienti mohou být osoby od 18 let, mladší pouze 
v doprovodu zákonného zástupce.

Doplňující informace 
Odborné sociální poradenství je osobám se sluchovým postižením posky-
továno formou, která vyhovuje individuálním potřebám jednotlivých klientů 
služby, např. český znakový jazyk. Poradenství se zaměřuje na tyto oblasti: 
dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči, výhody a slevy pro osoby 
se sluchovým či jiným zdravotním postižením, kompenzační pomůcky pro 
osoby se sluchovým postižením, pomoc při vyřizování telefonátů, vyplňo-
vání formulářů, při sepisování a vysvětlování úřední korespondence, pomoc 
v těžkých životních situacích, např. ztráta zaměstnání, bydlení, týrání, zneu-
žívání či další rodinná a pracovněprávní problematika, informace o vzdělá-
vacích institucích, metodách, kontakty na další instituce.

Územní rozsah služby 
Celorepublikově, poradna sídlí 
v Praze.

Provozní doba 
Praha: Úterý: 9:00–15:00, ostatní 
všední dny po předchozí domluvě 
se sociální pracovnicí

Finanční náročnost 
Zdarma
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Diecézní charita Plzeň

Název zařízení Poradna pro cizince

Typ služby Odborné sociální poradenství

Forma poskytování služby Ambulantní, terénní 

Adresa Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň 
 Jagellonská 9, 301 00 Plzeň

(Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR 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 služby 
Poradna pro cizince poskytuje sociální poradenství — informace a rady 
týkající se života v České republice (problematika povolení k pobytu, mezi-
národní ochrany, občanství ČR, zaměstnání, bydlení, vzdělávání, sociálního 
zabezpečení, zdravotní péče atp.), pomoc s vyřizováním administrativních 
záležitostí (vyplnění formulářů, sepsání životopisu, porozumění dokumen-
tům atp.), doprovody a asistence při jednání s úřady a jinými institucemi, 
dále právní poradenství a pomoc se sepsáním odvolání, soudních podání 
atp., a také komunitní tlumočení v několika jazycích.

Provozní doba 
Ambulantní forma (Cukrovarská 16, Plzeň): Pondělí: 8:00–12:00 
(pro objednané 13:00–15:00) / Úterý, čtvrtek: 8:00–12:00, 13:00–14:00 / 
Středa: 8:00–12:00 (pro objednané 13:00–19:00) / Čtvrtek: 8:00–12:00, 
13:00–14:00 / Pátek: 8:00–13:00 / 
Ambulantní forma (Jagellonská 9, Plzeň — Oddělení pobytu cizinců OAMP MV 
ČR v Plzni): Pondělí: 9:00–12:00, 13:00–17:00 / Středa: 9:00–12:00, 13:00–17:00 / 
Terénní forma: Pondělí: 8:00–12:00, 13:00–15:00 / Úterý: 8:00–12:00, 
13:00–14:00 / Středa: 8:00–12:00, 13:00–15:00 / Čtvrtek: 8:00–12:00, 
13:00–14:00 / Pátek: 8:00–13:00

Pro koho je služba určena 
Poradnu mohou využít cizinci 
a uprchlíci, jejich rodinní přísluš-
níci a čeští občané s vazbou na 
cizince. Služba je určena všem 
bez omezení věku.

Územní rozsah služby 
Plzeňský a Karlovarský kraj

Finanční náročnost 
Zdarma

Doplňující informace 
Klienti mohou využít také kurzy 
českého jazyka, počítačovou 
studovnu s přístupem na inter-
net, zprostředkování materiální 
pomoci a další integrační aktivity. 
Také tyto služby jsou poskytovány 
zdarma.
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Domov — plzeňská hospicová péče, z. ú.

Název zařízení Domov — Plzeňská hospicová péče, z. ú.

Typ služby Odborné sociální poradenství

Forma poskytování služby Ambulantní, terénní

Adresa Domažlická 261/74, Plzeň, 318 00

Telefon 731 632 788

E-mail socialni@domov-plzen.cz

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

Specifikace služby 
Cílem služby je pomoci jak umírajícím, tak jejich blízkým osobám a oso-
bám pozůstalým vyrovnat se s nastávající či již nastalou smrtí, a to tak, že 
služba pomůže klientovi vyřešit existenční a jiné otázky, které se smrtí anebo 
s pečováním o osobu nevyléčitelně nemocnou souvisí (pomoci se zajištěním 
potřebných podmínek k péči o umírající v domácím prostředí, např. sociální 
příspěvky, kompenzační pomůcky, domácí paliativní péče, duchovní péče, 
psychologická pomoc). Poskytuje informace a rady k tomu, že je možné 
zemřít doma a že je možné pečovat o umírající v domácím prostředí.

Pro koho je služba určena 
Služba je určena všem od 3 let věku, především však osobám starším 15 let, 
kterých se odchod ze života dotýká — preterminálně a terminálně nemoc-
ným, pečujícím osobám, osobám blízkým a příbuzným umírajících osob, 
těm, kteří zvažují péči o těžce nemocného, a těm, kteří truchlí po odchodu 
blízkého člověka.

Územní rozsah služby 
Okresy Plzeň-město, Plzeň-jih, 
Plzeň-sever, Rokycany, Klatovy, 
Stříbro — 40 km od sídla 
organizace

Provozní doba 
Dle potřeby, vždy po telefonické 
domluvě na čísle 731 632 788

Finanční náročnost 
Zdarma

Ledovec, z. s.

Název zařízení Odborné sociální poradenství Ledovec

Typ služby Odborné sociální poradenství

Forma poskytování služby Ambulantní

Adresa Karoliny Světlé 13, 323 00 Plzeň

Telefon 377 429 616, 739 054 931

E-mail por@ledovec.cz 

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

Specifikace služby 
Posláním služby je poskytnout informace, rady a praktickou pomoc lidem 
s vlastní zkušeností s duševním onemocněním (a jim blízkým osobám) 
v plzeňském regionu tak, aby mohli řešit svoji situaci s maximální mírou 
samostatnosti a v běžných podmínkách společnosti. 

Pro koho je služba určena 
Služba pomáhá lidem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním star-
ším 18 let (v případě poradenství v oblasti vzdělávání lidem starším 16 let) 
a lidem, kteří mají ve svém okolí osobu s duševním onemocněním a v této 
souvislosti potřebují poradenství.

Provozní doba 
Pondělí: 8:30–12:30 (bez objed-
nání), 13:00–16:00 (dle domluvy) / 
Úterý: 8:30–12:30 (dle domluvy), 
13:00–17:00 (dle domluvy) / 
Středa: 8:30–12:30 (dle domluvy), 
12:30–16:30 (bez objednání) / 
Čtvrtek: 11:30–15:00 (dle domluvy) / 
Pátek: 13:00–17:00 (dle domluvy)

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Finanční náročnost 
Zdarma
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Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s.

Název zařízení Organizace pro pomoc uprchlíkům

Typ služby Odborné sociální poradenství

Forma poskytování služby Ambulantní, terénní

Adresa sady Pětatřicátníků 33, 301 00 Plzeň

Telefon +420 604 809 165, +420 730 875 627

E-mail opu.plzen@opu.cz

Web www.opu.cz

Specifikace služby 
Bezplatné sociální a právní poradenství, poradenství pro žadatele o meziná-
rodní ochranu, návratové poradenství, job coaching, pomoc při ověřování 
dokladů o vzdělání ze země původu, pomoc při vyhledávání konkrétního 
zaměstnávání, asistenci při vyjednávání se zaměstnavateli, asistenci při jed-
nání na úřadech, kontakty s pracovními agenturami, možnost rekvalifikace 
a jazykových kurzů, individuální pomoc s vyřešením bydlení.

Pro koho je služba určena 
Všem cizincům ze zemí mimo 
EU se všemi typy pobytů a jejich 
rodinným příslušníkům. O pomoc 
mohou žádat i občané ze zemí 
EU, kteří se ocitnou v tíživé životní 
situaci.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Pondělí – čtvrtek: 8:00–12:00, 
12:30–16:00 / Pátek: 8:00–16:00 
(po předchozí domluvě 
a objednání).

Finanční náročnost 
Zdarma

Doplňující informace 
Komunikační jazyky: čeština, 
angličtina, ruština / ukrajinština + 
možnost domluvit tlumočníka do 
dalších jazyků.

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR

Název zařízení Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj

Typ služby Odborné sociální poradenství

Forma poskytování služby Ambulantní, terénní 

Adresa Plzeň — Americká 39, 301 00 Plzeň
Rokycany — Jiráskova 208, 337 01 Rokycany

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

E-mail icplzen@suz.cz

Web www.integracnicentra.cz

Specifikace služby 
Cílem odborného sociálního pora-
denství v Centrech na podporu 
integrace cizinců je napomáhat 
cizincům při řešení jejich nepříz-
nivé sociální situace nebo s orien-
tací v systémech platných v České 
republice.

Pro koho je služba určena 
Bez věkového omezení, cizinci 
dlouhodobě legálně pobývající 
na území ČR na základě Zákona 
o pobytu cizinců, Držitelé meziná-
rodní ochrany — azyl, doplňková 
ochrana.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Ambulantní forma: 
Pondělí – středa: 12:00-18:00 / 
Čtvrtek – pátek: 8:00–12:00 (Plzeň) / 
Středa (lichý týden): 15:00–17:00 
(Rokycany) / Terénní forma: 
Středa: 9:00–11:00

Finanční náročnost 
Zdarma

Doplňující informace 
Organizace pořádá zdarma také 
skupinové kurzy českého jazyka 
pro cizince od úrovně A0 až po 
B1 a specializované kurzy pro děti 
cizinců. Kurzy jsou určené pro 
legálně dlouhodobě pobývající 
cizince na území ČR či poživa-
tele mezinárodní ochrany a jsou 
pořádány na základě poptávky 
v rámci celého Plzeňského kraje. 
Organizace poskytuje zdarma 
také právní poradenství pro 
cizince, a to v pondělí a středu 
12:00–18:00.
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Tichý svět, o. p. s.

Název zařízení Tichý svět, o. p. s.

Typ služby Odborné sociální poradenství

Forma poskytování služby Ambulantní, terénní

Adresa sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň

Telefon 607 086 461

E-mail dominik.dolejs@tichysvet.cz

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

Specifikace služby 
Služba podporuje klienty při 
vyřizování příspěvků a žádostí na 
úřadech, při zajišťování kompen-
začních a zvláštních pomůcek, 
nejčastěji ve spojitosti se slu-
chovým postižením. Řeší rovněž 
dluhovou problematiku a další 
nepříznivé životní situace.

Pro koho je služba určena 
Bez věkového omezení, osoby 
s jakýmkoliv sluchovým postiže-
ním — neslyšící, ohluchlé, nedo-
slýchavé (např. senioři přicházející 
o sluch)

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Ambulantní forma 
(bez předchozí domluvy): 
Úterý, čtvrtek: 9:00–16:00 / 
Ambulantní forma 
(po předchozí domluvě): 
Pondělí – pátek: 8:00–17:00 / 
Terénní forma 
(po předchozí domluvě): 
Pondělí – pátek: 8:00–17:00

Finanční náročnost 
Zdarma

Doplňující informace 
Může se na ně obrátit kdokoliv, 
kdo řeší problémy spojené se slu-
chem, anebo řeší jakoukoliv jinou 
životní situaci, ale jeho sluchový 
handicap mu znemožňuje situaci 
zvládnout samostatně. Organizace 
nabízí také právní poradenství.

VIDA z. s.

Název zařízení VIDA centrum Plzeň

Typ služby Odborné sociální poradenství

Forma poskytování služby Terénní

Adresa Tylova 1, 301 00 Plzeň

Telefon 775 585 159

E-mail plzen@vidacentrum.cz

Web www.vidacr.cz

Specifikace služby 
Jedná se o terénní sociální pora-
denství, poskytování odborných 
doprovodů, podporu v terénu a při 
uspokojování potřeb klientů.

Pro koho je služba určena 
Osoby s duševním onemocněním 
a veškerou momentální psy-
chickou zátěží ve věku od 15 let 
výše. Služba je poskytována též 
rodinným příslušníkům (rodiče, 
příbuzní, osoby žijící ve stejné 
domácnosti). Informace o službě 
a osvětová činnost je zaměřena na 
širokou veřejnost.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Dle individuální domluvy

Finanční náročnost 
Zdarma
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Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo 
pobytové služby poskytované osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je 
jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. 
Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě 
nezbytný odpočinek od pravidelné péče. Odlehčovací 
služby mohou být poskytovány pobytovou formou (na 
sjednanou dobu např. v době dovolené pečujících), 
ambulantně (do zařízení na část dne osoba dochází) 
nebo terénně, kdy pracovníci služby pomáhají s péčí 
přímo v domácím prostředí často o osoby s chronickým 
onemocněním upoutané na lůžko. Sociální služba je 
poskytována za úhradu a obsahuje následující základní 
činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu / pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu / poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy / poskytnutí 
ubytování v případě pobytové služby / zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím / sociálně 
terapeutické činnosti / pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí / výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

CENTRUM HÁJEK z. ú.

Název zařízení Centrum Hájek

Typ služby Odlehčovací služby

Forma poskytování služby Ambulantní 

Adresa provozovna Šťáhlavice 158, 332 03 Šťáhlavy
(sídlo: Křimická 756, 330 27 Vejprnice)

Telefon 602 555 493, 602 692 763

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

Web www.centrumhajek.eu

Specifikace služby 
Služba je poskytována rodinám 
handicapovaných dětí ve věku 
1–18 let jak v nenadálých život-
ních situacích, tak i v případě 
potřeby odpočinku od intenzivní 
péče o své handicapované dítě 
anebo v případě potřeby vyřízení 
důležitých záležitostí na úřadech 
či u lékaře.

Pro koho je služba určena 
Handicapované děti ve věku 
1–18 let s tělesným, mentálním 
a kombinovaným postižením

Územní rozsah služby 
Sociální služba působí celorepub-
likově. Klienti mohou využít také 
svozovou službu do vzdálenosti 
okolo 30 km od naší provozovny 
ve Šťáhlavicích.

Provozní doba 
Pondělí – pátek: 7:30–16:00 
(mimo státní svátky)

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

Doplňující informace 
V rámci pobytu při odlehčovací 
službě si mohou klienti zvolit 
z mnoha doplňujících fakultativ-
ních služeb, např. rehabilitační 
cvičení, vodoléčba, ergoterapie, 
canisterapie, hipoterapie aj. 
Klienti mohou využít také 
svozovou službu.
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Domov — plzeňská hospicová péče, z. ú.

Název zařízení Domov — plzeňská hospicová péče, z. ú.

Typ služby Odlehčovací služby

Forma poskytování služby Terénní

Adresa Domažlická 261/74, Plzeň, 318 00

Telefon 731 632 788

E-mail socialni@domov-plzen.cz

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

Specifikace služby 
Služba umožňuje pečujícím 
osobám nezbytný odpočinek 
a vyřízení neodkladných zále-
žitostí mimo domov (pomohou 
např. s hygienou klienta, s podá-
ním stravy atp.).

Pro koho je služba určena 
Osobám se zdravotním postižením 
bez omezení věku, tedy i dětem 
a seniorům

Provozní doba 
Pondělí – pátek: 7:00–21:00 / 
víkendy, svátky: 8:00–20:00

Územní rozsah služby 
Služba je poskytována v okrese 
Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, 
Tachov, Domažlice a Rokycany, do 
vzdálenosti 40 km od kontaktního 
místa plzeňské hospicové péče 
Domov, z. ú.

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

Doplňující informace 
Lze domluvit vícehodinové služby.

Osobní asistence

Osobní asistence je terénní služba sociální péče 
poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižen a jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby při zajištění běžných 
denních činností a aktivit (péče o vlastní osobu, 
pomoc v domácnosti, asistence při volnočasových či 
pracovních aktivitách aj.) Služba je poskytována bez 
časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí 
osob a obsahuje následující činnosti: pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu / pomoc při osobní 
hygieně / pomoc při zajištění stravy / pomoc při zajištění 
chodu domácnosti / výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti / zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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HEWER, z. s.

Název zařízení HEWER — osobní asistence pro Plzeňský kraj

Typ služby Osobní asistence

Forma poskytování služby Terénní

Adresa Guldenerova 3, 326 00 Plzeň

Telefon 274 781 341

E-mail info@hewer.cz

Web www.hewer.cz

Specifikace služby 
Obsahem služby osobní asistence je zejména pomoc osobám při: zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, česání, přesun na lůžko 
apod.) / osobní hygieně / zajištění a podávání stravy / zajištění chodu domác-
nosti / zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody 
k lékaři, na úřady, za kulturou, na procházku apod.).

Pro koho je služba určena 
Služba osobní asistence je určena osobám se sníženou soběstačností 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Péče je určena osobám 
od jednoho roku života, přičemž horní věková hranice klientů není určena.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
24 hodin / 7 dní v týdnu

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní 
služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pracovníci 
terénní pečovatelské služby dojíždí za klientem ve 
vymezeném čase do domácnosti a pomáhají mu se 
zajištěním základních, k životu nezbytných potřeb 
(pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, nákupy, 
pomoc s chodem domácnosti aj.) a zprostředkovávají 
pravidelný kontakt se společenským prostředím. 
Služba je poskytována za úhradu a obsahuje následující 
základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu / pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu / poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy / pomoc 
při zajištění chodu domácnosti / zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím.
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Diecézní charita Plzeň

Název zařízení Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí

Typ služby Pečovatelská služba

Forma poskytování služby Terénní, ambulantní

Adresa 5. května 663, 336 01 Blovice

Telefon 371 522 156, 731 433 025

E-mail zdenka.palacka@dchp.charita.cz 

Web www.dchp.cz/jak-pomahame
/v-plzenskem-kraji/sluzby-pro-seniory/

Specifikace služby 
Služba je určena uživatelům, kteří 
mají omezenou schopnost naplňo-
vat své potřeby v oblastech: péče 
o vlastní osobu, osobní hygieny, 
zajištění stravy, údržby domác-
nosti či kontaktu se společenským 
prostředím.

Pro koho je služba určena 
Osobám bez omezení věku 
se sníženou soběstačností, se 
zdravotním postižením, seniorům 
a rodinám s dítětem / dětmi.

Územní rozsah služby 
Správní obvod obce s rozšířenou 
působností Blovice

Provozní doba 
Blovice a spádové obce: 
Pondělí – pátek: 7:00–15:00, 
18:00–20:00 / 
Sobota, neděle: 8:00–13:00 / 
Spálené Poříčí a spádové obce: 
Pondělí – pátek 7:00–13:00, 
18:00–20:00 / 
Sobota, neděle: 8:00–13:00

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

Doplňující informace 
Je možné využít i zapůjčení kom-
penzačních pomůcek. V rámci 
konzultační místnosti v Domě 
s pečovatelskou službou je rovněž 
poskytováno poradenství spojené 
s nácviky dovedností při péči 
o konkrétní osobu.

Raná péče

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná 
ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti 
a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně 
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 
nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena 
na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem 
na jeho specifické potřeby. Služba je rodičům 
s dítětem s postižením poskytována zdarma přímo 
v domácnosti nebo v ambulantním zařízení a obsahuje 
následující základní činnosti: výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti / zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím / sociálně terapeutické 
činnosti / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

Název zařízení Raná péče Čechy

Typ služby Raná péče

Forma poskytování služby Ambulantní, terénní 

Adresa Ambulantní forma: Hábova 1571/22, 
155 00 Praha 5 Stodůlky 

Terénní forma: domácnosti rodin s dětmi
se sluchovým postižením

Telefon 251 510 744, 732 918 406

E-mail ranapececechy@tamtam.cz

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

Specifikace služby 
Služba podporuje rodinu s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla 
novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným 
způsobem života.

Cíl služby 
Rodina se orientuje v situaci spojené s péčí o dítě s postižením a jeho 
výchovou. Rodina a dítě spolu umí komunikovat tak, aby byl podporován 
celkový vývoj dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a potřeby. 
Rodina umí využívat své vlastní zdroje, zná další možnosti podpory a dle 
svého zájmu se zapojuje do běžně dostupných aktivit pro dítě a rodinu.

Pro koho je služba určena 
Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi se sluchovým postižením 
raného věku od 0 do 7 let. Služby mohou být rodinám poskytovány od naro-
zení dítěte nebo odhalení jeho sluchového postižení (či vyslovení podezření) 
do nástupu dítěte do školského zařízení nebo jiné návazné služby, maxi-
málně do sedmi let věku dítěte.

Doplňující informace 
Základní formou podpory jsou pravidelné terénní konzultace v rodinách 
věnované: Rodině jako takové, jejímu fungování, postavení jednotlivých 
členů rodiny, přijetí dítěte s postižením apod. — cílem těchto aktivit je, aby 
se rodina nedostala do sociální izolace a adaptovala se na novou situaci s co 
nejmenším dopadem na její funkčnost do budoucna. / Dítěti s postižením 
sluchu, jeho rehabilitaci, kompenzaci postižení v maximální kvalitě, rozvoji 
sluchového vnímání, komunikaci a sociálním a rozumovým dovednostem 
s cílem dosáhnout jeho integrace do běžného sociálního prostředí, ve 
kterém vyrůstá, a zamezení sociální izolace. Základem služby jsou pravi-
delné konzultace odborného poradenského pracovníka v rodinách uživatelů 
v časovém intervalu 1 x za 2–8 týdnů.

Územní rozsah služby 
Služba je poskytována na území 
9 krajů ČR, včetně Plzeňského 
kraje.

Provozní doba 
Terénní forma: Pondělí – pátek: 
7:00–19:00 / Ambulantní forma: 
Čtvrtek: 9:00–15:00

Finanční náročnost 
Zdarma
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Diakonie ČCE — Středisko celostátních programů a služeb

Název zařízení Raná péče Diakonie — Plzeňský kraj

Typ služby Raná péče

Forma poskytování služby Ambulantní, terénní

Adresa Mírové náměstí 19, 341 01 Horažďovice

Telefon 235 518 392

E-mail info@rana-pece.cz

Web www.rana-pece.cz

Specifikace služby 
Služba pomáhá rodině zorientovat se v náročné situaci po zjištění postižení 
dítěte. Cílem je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a doká-
zala najít takovou míru jejich naplnění, která jí umožní žít život podle svých 
představ. Nabízí informace a odborné poradenství, činnosti, které podporují 
rozvoj dítěte a pomoc při uplatňování zájmů rodiny.

Pro koho je služba určena 
Rodiny s dětmi od 0 do 7 let 
s mentálním / pohybovým / kom-
binovaným postižením, opoždě-
ním psychomotorického vývoje, 
s poruchou autistického spektra.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Ambulantní forma: 
Pondělí – pátek: 9:00–14:00 / 
Terénní forma: 
Pondělí – pátek: 7:00–19:00

Finanční náročnost 
Zdarma

MOTÝL, z. ú.

Název zařízení Raná péče

Typ služby Raná péče

Forma poskytování služby Ambulantní, terénní

Adresa Žlutická 2, 323 00 Plzeň

Telefon 725 427 926

E-mail ranapece@motyl-plzen.cz

Web www.motyl-plzen.cz

Specifikace služby 
Raná péče podporuje rodiny formou individuálních konzultací s poradky-
němi, které jsou odbornice v oboru sociální práce, speciální pedagogiky, 
fyzioterapie a ergoterapie. Nejčastějšími tématy, která s rodinami poradkyně 
řeší, jsou např. kontakt na další odborníky, komunikace s dětmi, podpora 
psychomotorického vývoje, nalezení vhodného školského zařízení, podpora 
v krizových situacích atd.

Pro koho je služba určena 
Děti 0–7 let, rodiny s dětmi se 
zdravotním postižením (mentální, 
tělesné, kombinované postižení, 
poruchy autistického spektra, 
odchylky od běžného vývoje 
apod.).

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Pondělí – pátek: 8:00–17:00 
(po předchozí domluvě)

Finanční náročnost 
Zdarma

Doplňující informace 
Pořádají se pravidelné rodičov-
ské skupiny a nácviky sociálních 
dovedností.
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Raná péče Kuk, z. ú.

Název zařízení Raná péče Kuk, z. ú.

Typ služby Raná péče

Forma poskytování služby Terénní

Adresa Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň

Telefon 377 420 035

E-mail plzen@ranapece.eu 

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

Specifikace služby 
Služba poskytuje podporu, prová-
zení a sdílení rodinám s dítětem 
se zrakovým a kombinovaným 
postižením. Rodiče získají odborné 
rady, zkušenosti a informace 
z oblasti zrakové diagnózy a cel-
kového vývoje dítěte. Naučí se, 
jak dítě rozvíjet a jaké pomůcky 
používat.

Pro koho je služba určena 
Rodiny s dětmi se zrakovým 
a kombinovaným postižením 
od narození do 7 let.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Pondělí – pátek: 7:00–19:00 / 
Úřední den v sídle organizace: 
Pondělí: 8:00–12:00

Finanční náročnost 
Zdarma

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou 
terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované 
rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen 
v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální 
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci 
překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení 
jeho vývoje. Služba je poskytována zdarma terénní 
formou přímo v domácím prostředí rodiny nebo 
ambulantně v zařízení sociální služby a obsahuje 
tyto základní činnosti: výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti / zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím / sociálně terapeutické 
činnosti / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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CENTRUM HÁJEK z. ú.

Název zařízení Centrum Hájek

Typ služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování služby Ambulantní 

Adresa provozovna Šťáhlavice 158, 332 03 Šťáhlavy
(sídlo: Křimická 756, 330 27 Vejprnice)

Telefon 602 555 493, 602 692 763 

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

Web www.centrumhajek.eu

Specifikace služby 
Prostřednictvím individuální 
sociální pomoci a poradenství řeší 
služba specifické potřeby rodiny, 
v největší míře ty, které pečují 
o dítě s handicapem. Společně 
pracují na postupu při uplatňování 
práv a oprávněných zájmů rodičů 
a jejich dětí, získávání a prohlu-
bování rodičovských schopností, 
dovedností a kompetencí.

Pro koho je služba určena 
Rodiny s dětmi ve věku 1–80 let

Územní rozsah služby 
Služby jsou poskytovány celore-
publikově. Klienti mohou využít 
svozovou službu do vzdálenosti 
okolo 30 km od provozovny ve 
Šťáhlavicích.

Provozní doba 
Pondělí – pátek: 7:30–16:00 
(mimo státní svátky)

Finanční náročnost 
Zdarma

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy

Název zařízení Archa pro rodiny s dětmi

Typ služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování služby Ambulantní, terénní 

Adresa Resslova 12, 301 00 Plzeň, 
Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany, 

Sadová 636, 344 01 Domažlice,
Vídeňská 181, 339 01 Klatovy

Telefon 733 614 645

E-mail archa@diakoniezapad.cz , rozvod@diakoniezapad.cz

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

Specifikace služby 
Podpora rodin nacházejících se dlouhodobě nebo aktuálně v náročné 
životní situaci, která ovlivňuje život dětí: vztahy v rodině (konflikty, roz-
vod či rozchod rodičů, problematický vztah s rodičem, asistovaný kon-
takt) / výchovné poradenství (obtíže v daném věku, poruchy chování, 
podpora všestranného rozvoje) / péče o děti (příprava na přijetí dítěte, vytvá-
ření vhodného podnětného prostředí, nácvik zvládání péče v různých stá-
diích života dítěte, léčebný režim, školní zralost a zvládání učiva, volný čas 
a podpora zájmů dětí, hygiena aj.) / ekonomicky či bytově nepříznivá situace 
(rodinný rozpočet, kvalita a způsob bydlení a vedení domácnosti) / vážná 
událost v rodině (zdravotní omezení či postižení, úmrtí) / rizikové chování 
v rodině (užívání návykových látek, alkoholismus, patologické hráčství, 
trestná činnost, domácí násilí). Poskytovanými službami jsou: sociální 
podpora, individuální a rodinné poradenství, terapie, mediace, vzdělávání, 
skupinové aktivity.
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Doplňující informace 
Služby jsou poskytovány také distančně formou videopřenosů. Nejčastěji 
je zájem o poradenství, individuální terapeutickou práci. V rámci služby je 
možné zapůjčit do rodin potřeby k rozvoji dětí (hry, hračky, edukační mate-
riály pro děti i rodiče, dětské knihy, literaturu pro rodiče) nebo zprostředko-
vat hmotnou pomoc (vybavení pro novorozence, hračky, dětské oblečení, 
potraviny, drogistické zboží, konkrétně vázané finanční prostředky — vzdělá-
vání, kroužky, diety aj., materiální prostředky — např. PC vybavení). Vždy dle 
aktuálních možností.

Pro koho je služba určena 
Pro rodiny s dětmi do 26 let 
z území Plzeňského kraje. Každý 
může využít jakékoliv pracoviště 
bez ohledu na své bydliště.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj (některé služby 
pouze na pracovišti v Plzni)

Provozní doba 
Pondělí – pátek. Každé zařízení 
má konzultační dobu pro 
neobjednané: Rokycany, 
Domažlice a Klatovy každé 
pondělí 8:00–9:00. Plzeň každé 
pondělí a středu 8:00–16:00.

Finanční náročnost 
Zdarma

Naděje, o. s.

Název zařízení Středisko naděje Plzeň

Typ služby Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Forma poskytování služby Ambulantní 

Adresa Černická 2392/17, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 
301 00 Plzeň 1, 

Železniční 314/36, Plzeň 2 Slovany,
Východní Předměstí, 326 Plzeň 26 

Telefon 377 456 912, 608 365 310 Černická;
377 456 912, 608 782 323 Železniční

E-mail sas2.plzen@nadeje.cz

Web www.nadeje.cz

Specifikace služby 
Sociální služba sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny poskytuje 
prostřednictvím poradenských 
a motivačních aktivit pomoc 
rodinám s dětmi. Rodiny jsou ve 
složité sociální situaci, kterou 
nedokáží sami bez pomoci sociál-
ního pracovníka překonat.

Pro koho je služba určena 
Pro rodiny s dětmi, které doposud 
žily v situaci sociálního vyloučení 
nebo jsou tímto jevem ohrožené.

Provozní doba 
Pondělí – čtvrtek: 9:00–15:00 / 
Pátek: 9:00–11:00 (11:00–15:00)

Finanční náročnost 
Zdarma

Doplňující informace 
Součástí sociální služby je fakulta-
tivní služba ubytování, která umož-
ňuje intenzivnější a efektivnější 
práci s klienty. Provázanost aktivit 
sociální služby a ubytovacích 
služeb se ukazuje jako mnohem 
účinnější. Pracovníci mají hlubší 
vhled do sociální situace klientů 
a mohou tak rychleji a přesněji 
provádět úkony sociální služby. 
Fakultativní služba ubytování je za 
poplatek (dle rozměrů ubytovací 
jednotky a počet ubytovaných 
osob v dané bytové jednotce).
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Občanské sdružení ProCit, z. s.

Název zařízení Občanské sdružení ProCit

Typ služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování služby Ambulantní, terénní

Adresa Smetanovy sady 114/15, 301 00 Plzeň

Telefon 777 700 767

E-mail procitsoc@autismusprocit.cz

Web www.autismusprocit.cz

Specifikace služby 
Služba se zaměřuje na výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, 
kurzy plavání, cvičení, logopedie, 
nácviky sociálních dovedností, 
individuální konzultace se speciál-
ním pedagogem, zprostředkování 
sociálních kontaktů, odborná 
práce s dítětem a rodinou, jedno-
denní prožitkové akce, vzdělávací 
a sportovně relaxační pobyty.

Pro koho je služba určena 
Pro rodiny s dětmi (pro rodiny 
s dětmi s handicapem, s poru-
chou autistického spektra, ve věku 
od 1 roku do 26 let).

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Ambulantní služby pro veřejnost: 
Úterý: 14:00–19:00 / 
Terénní služby: 
Středa: 15:00–18:00 / 
Čtvrtek: 15:00–18:00 / 
Objednaní klienti: 
Pondělí – pátek: 9:00–18:00

Finanční náročnost 
Zdarma

Doplňující informace 
V Plzni je možnost využít za 
úhradu — nácvik sociálních 
dovedností, kurzy plavání, cvičení, 
fyziocvičení, kroužek logopedie.

Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě 
terénní služby poskytované osobám v důchodovém 
věku nebo osobám se zdravotním postižením 
ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje 
tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím / sociálně terapeutické 
činnosti / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, o. p. s.  

Název zařízení Centrum pro zdravotně postižené
Plzeňského kraje, o. p. s. 

Typ služby Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

Forma poskytování služby Ambulantní

Adresa Koterovská 134, 326 00 Plzeň

Telefon 377 440 854, 775 786 001

E-mail plzen@czppk.cz

Web www.czppk.cz

Specifikace služby 
Služba poskytuje aktivizační činnosti seniorům a občanům se zdravotním 
postižením, stimulaci jejich schopností a dovedností, zároveň podporu, 
udržení a rozvíjení jejich sociálních kontaktů prostřednictvím: kurzů PC 
(i individuální výuka) — učebna disponuje pouze 5 místy, lektor má dostatek 
času pro všechny klienty, v učebně je instalována indukční smyčka / ergodí-
len — kroužek ručních prací, pravidelné výstavy / tréninků paměti

Pro koho je služba určena 
Osobám se zdravotním postižením 
bez omezení věku a typu zdravot-
ního postižení, seniorům.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Pondělí, středa: 8:00–12:00, 
12:30–16:00 / 
Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00–13:00

Finanční náročnost 
Zdarma

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby 
poskytované osobám se sníženou soběstačností 
z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto 
důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném 
trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná 
podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností 
prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba 
je poskytována zdarma a obsahuje tyto základní 
činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu / poskytnutí stravy 
nebo pomoc při zajištění stravy / nácvik dovedností 
pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti 
a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění / podpora vytváření a zdokonalování 
základních pracovních návyků a dovedností.
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MOTÝL, z. ú.

Název zařízení Terapeutické dílny

Typ služby Sociálně terapeutické dílny

Forma poskytování služby Ambulantní

Adresa Žlutická 2, 323 00 Plzeň

Telefon 723 158 470

E-mail dilny@motyl-plzen.cz

Web www.motyl-plzen.cz

Specifikace služby 
Služba podporuje klienty ve 
zdokonalování pracovních návyků 
a sociálních dovednostní s mož-
ností výhledového zařazení do 
chráněného zaměstnání. Klientům, 
kteří nemohou z důvodu svého 
zdravotního stavu být zaměstnáni, 
pomáhá udržovat vhodnými aktivi-
tami jejich schopnosti na stávající 
úrovni.

Pro koho je služba určena 
Osoby s mentálním, tělesným 
a kombinovaným postižením 
od 16 do 64 let, které mají zájem 
o drobnou rukodělnou činnost 
a zvládají základní hygienické 
návyky.

Územní rozsah služby 
Plzeň, vhodné i pro mimoplzeňské 
klienty (v blízkosti zastávek regio-
nální dopravy a MHD, parkoviště 
v areálu).

Provozní doba 
Pondělí – čtvrtek: 7:00–15:00 / 
Pátek: 7:00–13:00

Finanční náročnost 
Zdarma

Doplňující informace 
Klienti se finančně podílejí pouze 
na stravování (snídaně + svačina, 
oběd, celodenní pitný režim).

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností 
směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti 
a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich 
specifických schopností a dovedností, posilováním 
návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný 
život nezbytných činností. Sociální rehabilitace se 
poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, 
nebo formou pobytových služeb poskytovaných 
v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Je 
poskytována zdarma a v terénní anebo ambulantní 
formě obsahuje následující činnosti: nácvik dovedností 
pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti 
a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění / zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím / výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Pobytová forma je doplněna o činnosti: poskytnutí 
ubytování / poskytnutí stravy / pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
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CENTRUM HÁJEK z. ú.

Název zařízení Centrum Hájek

Typ služby Sociální rehabilitace

Forma poskytování služby Ambulantní 

Adresa provozovna: Šťáhlavice 158, 332 03 Šťáhlavy
(sídlo: Křimická 756, 330 27 Vejprnice)

Telefon +420 602 692 763, 602 692 763

E-mail info@centrumhajek.eu

Web www.centrumhajek.eu

Specifikace služby 
Služba podporuje klienty, aby byli co nejvíce samostatní a bez pomoci 
(či s asistencí) zvládali co nejvíce každodenních činností. Služba je cíleně 
vázána na moderní rehabilitační metodu TheraSuit, díky které se služba 
snaží pokroky získané touto metodou uvést do praxe běžného života.

Pro koho je služba určena 
Pro handicapované děti ve věku 
1–18 let s tělesným, mentálním 
a kombinovaným postižením.

Územní rozsah služby 
Nadregionální — pro klienty z celé 
ČR. Klientům je nabízena svozová 
služba do vzdálenosti okolo 30 km 
od provozovny ve Šťáhlavicích. 
Klientům ze vzdálenějších míst 
a jejich rodinným příslušníkům 
je za úhradu k dispozici mož-
nost ubytování přímo v areálu 
Centrum Hájek.

Provozní doba 
Pondělí – pátek: 7:30–16:00 
(mimo státní svátky)

Finanční náročnost 
Zdarma

Doplňující informace 
V rámci pobytu si klienti sociální 
rehabilitace mohou zvolit z mnoha 
doplňujících fakultativních služeb, 
např. vodoléčba, ergoterapie, 
speciální pedagogika, masáže, 
snoezelen aj.

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy

Název zařízení Jdeme dál pro osoby s postižením

Typ služby Sociální rehabilitace

Forma poskytování služby Ambulantní, terénní 

Adresa Kralovická 1562/35, 323 00 Plzeň 
Prokopova 397/17, 301 00 Plzeň 

Resslova 332/12, 301 00 Plzeň
Vídeňská 181, 339 01 Klatovy

Telefon 730 544 244

E-mail jdemedal@diakoniezapad.cz 

Web www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/
pro-lidi-s-postizenim/jdeme-dal-pro-osoby-s-postizenim

Specifikace služby 
Služba se zaměřuje na rozvoj 
schopností a dovedností, které 
směřují k co největšímu osa-
mostatnění klientů. Pracovníci 
podporují klienta formou praktic-
kého nácviku běžných životních 
činností (nákupy, vaření, pomoc 
s úřady, trasa z bodu A do bodu B, 
hledání zaměstnání a bydlení aj.).

Pro koho je služba určena 
Pro osoby s lehkým mentálním 
postižením, s poruchami auti-
stického spektra a s duševním 
onemocněním ve věku 18–64 let, 
které se ocitly v nepříznivé soci-
ální situaci.

Územní rozsah služby 
Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-
jih, Klatovy, Rokycany

Provozní doba 
Pondělí – pátek: 8:00–16:30 
(je nutné se objednat)

Finanční náročnost 
Zdarma
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Ledovec, z. s.

Název zařízení Sociální rehabilitace Ledovec

Typ služby Sociální rehabilitace

Forma poskytování služby Ambulantní, Terénní

Adresa Františkánská 5, 301 00 Plzeň

Telefon 737 003 997

E-mail sr@ledovec.cz 

Web www.ledovec.cz/socialni-sluzby/item
/74-socialni-rehabilitace-ledovec

Specifikace služby 
Služba sociální rehabilitace je poskytována v rámci 3 týmů: Sociální rehabili-
tace Plzeň venkov, Centrum duševního zdraví Klatovy a Centrum duševního 
zdraví Plzeň. Posláním služby je podporovat lidi s duševním onemocněním 
(případně lidi v riziku vzniku duševního onemocnění) na jejich cestě zotavení. 
Spolupráce je zaměřena na podporu rozvoje jejich schopností a dovedností 
důležitých pro kvalitní a smysluplný život v běžných podmínkách.

Pro koho je služba určena 
Služba pomáhá lidem s duševním onemocněním (případně lidem v riziku 
vzniku duševního onemocnění) starším 18 let, v odůvodněných případech 
i lidem od 16 let věku. Je určena především lidem s duševním onemocněním 
z okruhů psychotických a afektivních onemocnění. Služba je zaměřena na 
spolupráci s lidmi, jimž jejich duševní onemocnění neumožňuje žít kvalitní 
a smysluplný život.

Územní rozsah služby 
Tým Sociální rehabilitace Plzeň venkov: Obce s rozšířenou působností — 
Stříbro, Horšovský Týn, Stod, Přeštice, Blovice, Rokycany, Kralovice, 
Nýřany a dále v Plzni a přilehlých obcích: Nezvěstice, Chválenice, Šťáhlavy, 
Lhůta, Mokrouše, Kyšice, Letkov, Dýšina, Chrást, Starý Plzenec, Losiná, 
Nezbavětice, Štěnovický Borek.

Provozní doba 
Provozní doba v rámci týmu Sociální rehabilitace Plzeň venkov a Centra dušev-
ního zdraví Plzeň je každý pracovní den od 8:30 do 17:00 hodin — dle domluvy 
s pracovníky (společné pro obě formy služby, tj. ambulantní i terénní).

Finanční náročnost 
Zdarma

Tichý svět, o. p. s.

Název zařízení Sociální rehabilitace

Typ služby Sociální rehabilitace

Forma poskytování služby Ambulantní, Terénní

Adresa sady Pětatřicátníků 316/6 301 00

Telefon 607 086 461

E-mail dominik.dolejs@tichysvet.cz

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

Specifikace služby 
Podpora klientů v každodenních 
záležitostech i neočekávaných 
životních situacích. Pomoc lidem 
se sluchovým postižením ve 
smyslu snížení bariér při jednání 
se světem okolo. Nejčastěji řešená 
problematika se týká hledání byd-
lení, hledání práce, podpory při 
jednání s úřadem či lékařem.

Pro koho je služba určena 
Osobám od 11 let. Služba je 
určena všem osobám s jakýmkoliv 
sluchovým postižením, tedy ať už 
neslyšícím, tak lidem ohluchlým 
či nedoslýchavým (např. senioři 
přicházející o sluch).

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Ambulantní forma 
(bez předchozí domluvy): 
Úterý, čtvrtek: 9:00–16:00 / 
Ambulantní forma 
(po předchozí domluvě): 
Pondělí – pátek: 8:00–17:00 / 
Terénní forma 
(po předchozí domluvě): 
Pondělí – pátek: 8:00–17:00

Finanční náročnost 
Zdarma

Doplňující informace 
Na službu se může obrátit kdo-
koliv, kdo řeší problémy spojené 
se sluchem, anebo řeší jakoukoliv 
jinou životní situaci, ale jeho slu-
chový hendikep mu znemožňuje 
situaci zvládnout sám.
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Tyfloservis, o. p. s.  

Název zařízení Tyfloservis, o. p. s. —
Krajské ambulantní středisko Plzeň

Typ služby Sociální rehabilitace

Forma poskytování služby Ambulantní, Terénní

Adresa Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň

Telefon 377 423 596

E-mail plzen@tyfloservis.cz

Web www.tyfloservis.cz

Specifikace služby 
Tyfloservis nabízí lidem, kteří mají 
vážné potíže se zrakem, pomoc 
a podporu, informace a nácvik 
dovedností, které jim umožní 
samostatně zvládat nároky všed-
ního dne.

Pro koho je služba určena 
Služba je určena pro osoby s váž-
ným postižením zraku starší 15 let.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Ambulantní forma: 
Čtvrtek: 13:00–18:00, 
po dohodě s klientem i v jiný den / 
Terénní forma: 
Pondělí, úterý, středa: 
9:00–12:00, 12:30–15:30 / 
Čtvrtek 9:30–12:30 / 
Pátek 8:00–12:00, 
po dohodě i v jinou hodinu

Finanční náročnost 
Zdarma

Telefonická krizová pomoc

Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba 
poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se 
nacházejí v situaci ohrožení zdraví či života nebo v jiné 
obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou 
řešit vlastními silami. Služba je poskytována zdarma 
nebo za úhradu běžného telefonického hovoru 
a obsahuje následující činnosti: telefonickou krizovou 
pomoc / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Ledovec, z. s.

Název zařízení Linka důvěry Ledovec

Typ služby Telefonická krizová pomoc

Forma poskytování služby 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

Specifikace služby 
Formou telefonické krizové intervence služba aktivně usiluje o stabilizaci 
psychického stavu volajících, přináší psychickou podporu, naslouchá 
a motivuje k překonání krize či obtížné životní situace. Společně se hledají 
východiska ze situace, kterou volající zatím neumí řešit vlastními silami. 
Předává potřebné kontakty a informace o návazných sociálních, zdravotních 
a dalších službách.

Pro koho je služba určena 
Služba je poskytována každému, 
kdo se dovolá a považuje svoji 
situaci za obtížnou, krizovou. Mluví 
česky nebo se aspoň minimálně 
česky dorozumí.

Územní rozsah služby 
Na Linku důvěry Ledovec se lze 
dovolat odkudkoliv.

Provozní doba 
Denně 8:00–00:00

Finanční náročnost 
Zdarma (resp. pouze za cenu 
běžného telefonického hovoru 
dle tarifu volajícího)

Doplňující informace 
Základní sociální poradenství je 
poskytováno (kromě telefonu) 
i prostřednictvím e-mailového kon-
taktu na adrese ld@ledovec.cz — 
určeno především pro osoby, 
které z nějakého důvodu nemohou 
využít telefonický kontakt, např. 
nemluví nebo neslyší.

Terénní programy

Terénní programy jsou terénní služby poskytované 
osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro 
problémové skupiny osob, uživatele návykových látek 
nebo omamných psychotropních látek, osoby bez 
přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto 
osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu 
života. Služba může být osobám poskytována anonymně. 
Služba je poskytována zdarma a obsahuje tyto základní 
činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy

Název zařízení Terén pro ohrožené osoby

Typ služby Terénní programy

Forma poskytování služby Terénní

Adresa Resslova 332/12, 301 00 Plzeň

Telefon +420 737 651 641

E-mail teren@diakoniezapad.cz 

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

Specifikace služby 
Služba je poskytována terénní formou, pracovníci tedy za uživateli vyjíždějí 
do jejich přirozeného prostředí na základě předchozí osobní či telefonické 
domluvy. Službu využívají především pracovní migranti a cizinci pobýva-
jící na území ČR, kteří řeší pracovněprávní problémy a další problematické 
situace spojené s pobytem na území ČR. Mezi nejčastěji řešené situace patří 
problémy s agenturním zaměstnáváním, jako je nevyplacení domluvené 
mzdy, práce bez pracovních smluv, potřebnost vyřízení pobytových doku-
mentů či zdravotního pojištění apod.

Pro koho je služba určena 
Je určena zletilým osobám od dovršení 18. roku věku, které přechodně 
nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Jde o osoby poten-
ciálně obchodované či vykořisťované nebo těmito jevy ohrožené a osoby 
komerčně zneužívané. Jedná se především o osoby cizí státní příslušnosti 
v krizových situacích bez dokladů, finančních prostředků.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Pondělí – pátek: 8:00–17:00

Finanční náročnost 
Zdarma

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s.

Název zařízení Organizace pro pomoc uprchlíkům

Typ služby Terénní programy

Forma poskytování služby Terénní

Adresa sady Pětatřicátníků 33, 301 00 Plzeň

Telefon +420 604 809 165, +420 730 875 627

E-mail opu.plzen@opu.cz

Web www.opu.cz

Specifikace služby 
Služba aktivně vyhledává a oslo-
vuje cizince v jejich přirozeném 
prostředí, aby je informovala 
o dostupných službách a mož-
nostech řešení jejich nepříznivé 
životní situace. Informuje cizince 
o jejich právech a povinnostech 
a usiluje o zlepšení jejich orien-
tace v české společnosti a českém 
právním systému.

Pro koho je služba určena 
Všem cizincům ze zemí mimo 
EU se všemi typy pobytů a jejich 
rodinným příslušníkům. O pomoc 
mohou žádat i občané ze zemí 
EU, kteří se ocitnou v tíživé 
životní situaci.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Úterý – čtvrtek: 8:00–16:00

Finanční náročnost 
Zdarma

Doplňující informace 
Komunikační jazyky: čeština, 
angličtina, ruština / ukrajinština + 
možnost domluvit tlumočníka do 
dalších jazyků.
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Tísňová péče

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje 
nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace 
s osobami vystavenými stálému vysokému riziku 
ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého 
zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. 
Služba je poskytována za úhradu a obsahuje tyto 
činnosti: poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné 
pomoci při krizové situaci / sociálně terapeutické 
činnosti / zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Anděl Strážný, z. ú.

Název zařízení Anděl Strážný, z. ú.

Typ služby Tísňová péče

Forma poskytování služby Terénní

Adresa Fügnerovo náměstí 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 služby 
Cílem služby je především zajistit 
klientům pomoc v krizových 
situacích (při pádu, zhoršení 
zdravotního stavu, napadení), 
přispět k jejich soběstačnosti, 
zachovat kvalitu jejich života 
v přirozeném sociálním prostředí 
a dopřát jim pocit jistoty a bez-
pečí, a to pomocí SOS tlačítka, 
které je nepřetržitě připojeno 
na dispečink.

Pro koho je služba určena 
Senioři, osoby se zdravotním 
postižením, osoby v krizi (v těžké 
životní situaci, po dlouhodobé 
nemoci apod.).

Územní rozsah služby 
Česká republika

Provozní doba 
Nepřetržitě — 24 hodin / 7 dní 
v týdnu

Finanční náročnost 
Za úhradu klienta

Doplňující informace 
Služba je 1. měsíc poskytována 
zdarma.
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Tlumočnické služby

Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě 
ambulantní služby poskytované osobám s poruchami 
komunikace způsobenými především smyslovým 
postižením, které zamezuje běžné komunikaci 
s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Tlumočení 
probíhá nejčastěji do/ ze znakového jazyka tak, aby 
se osoba se smyslovým postižením dorozuměla se 
svým okolím. Tlumočnické služby jsou poskytovány 
bez úhrady a obsahují následující základní činnosti: 
zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Tichý svět, o. p. s.

Název zařízení Tichý svět, o. p. s.

Typ služby Tlumočnické služby

Forma poskytování služby Ambulantní, terénní

Adresa sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň

Telefon 607 086 461

E-mail dominik.dolejs@tichysvet.cz

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

Specifikace služby 
V rámci služby je poskytováno: 
tlumočení mezi českým znako-
vým jazykem a českým jazykem 
(určeno primárně neslyšícím 
a jejich okolí) / přepis mluvené řeči 
do textu (určeno primárně lidem 
ohluchlým či nedoslýchavým, 
často např. seniorům, kteří přichá-
zejí o sluch a jejich okolí).

Pro koho je služba určena 
Bez věkového omezení, osoby 
s jakýmkoliv sluchovým postiže-
ním — neslyšící, ohluchlé, nedo-
slýchavé (např. senioři přicházející 
o sluch). Cílem je zprostředkovat 
plnohodnotnou komunikaci oso-
bám se sluchovým hendikepem 
a jejich okolím.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Ambulantní forma 
(po předchozí domluvě): 
Pondělí – pátek: 8:00–17:00 / 
Terénní forma 
(po předchozí domluvě): 
Pondělí – pátek: 8:00–17:00

Finanční náročnost 
Zdarma

Doplňující informace 
Kromě fyzického tlumočení je 
možné rovněž využívat aplikaci 
Tichá linka, která zdarma umož-
ňuje spojit se s tlumočníkem či 
přepisovatelem kdykoliv a odkud-
koliv pomocí telefonu / tab-
letu / počítače (www.tichalinka.cz).
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Jiné související 
a návazné služby pro 
obyvatele Blovicka
jednotlivé služby jsou 
řazeny abecedně podle 
zaměření aktivit a služeb 
a dále podle názvu zařízení

Dluhové poradenství

Člověk v tísni, o.p.s.

Název služby Dluhové poradenství

Adresa Městský úřad Blovice, Hradišťská 271, 336 01 Blovice

Telefon 371 516 165

E-mail libuse.dunikova@mublovice.cz

Specifikace služby / činnosti 
Dluhové poradenství je poskytováno distančně on-line formou na základě 
rezervace termínu ve spolupráci se sociální pracovnicí Městského úřadu 
v Blovicích. Klient má v samostatné místnosti k dispozici počítač, jehož pro-
střednictvím konzultuje on-line svoji situaci s dluhovým poradcem. Klient 
má zajištěno soukromí. V případech dlouhodobějšího poradenství (např. 
při oddlužení) je možnost klienta navštívit doma či v jiném dohodnutém 
prostředí.

Pro koho je služba / činnost určena 
Odborníci na dluhové poradenství pomáhají lidem bránit se neférovému 
jednání některých firem, které poskytují finanční služby. Cílem služby je 
motivovat lidi k aktivnímu řešení své situace. Služba poskytuje pomoc 
s řešením problémů s exekucí, sepisováním insolvenčních návrhů a vyřizo-
váním nutných dokumentů. V rámci služby jsou poskytovány odborné kon-
zultace, které mají za cíl prohloubit povědomí o právech a povinnostech, 
které s daným případem souvisí.

Územní rozsah služby / činnosti 
Blovicko, Plzeňský kraj

Provozní doba 
Pondělí, středa: 7:30–11:30 
a 12:30–17:00 pro rezervaci 
termínů, vlastní konzultace 
jsou uskutečňovány na základě 
domluvy klienta a poradce.

Finanční náročnost 
Zdarma
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Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní a ošetřovatelskou péči vykonávají 
kvalifikované zdravotní sestry v domácím prostředí 
pacientů, jejichž aktuální zdravotní stav nevyžaduje 
hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. V rámci 
služby provádí kvalifikovaný zdravotnický personál 
všechny odborné zdravotnické výkony, které 
lze v domácím prostředí provádět. Služba je 
poskytována na základě doporučení ošetřujícího 
lékaře a je plně hrazena z veřejného zdravotního 
pojištění a pro klienta je tak zdarma.

Centrum domácí zdravotní péče, s.r.o

Název zařízení Domácí ošetřovatelská péče

Adresa U Stadionu 253, 334 42 Chlumčany

Telefon 603 430 987

E-mail kaderova@volny.cz

Web www.kaderova.cz

Specifikace služby / činnosti 
Cílem domácí zdravotní péče je 
poskytnout takovou zdravotní 
péči, aby k hospitalizaci dochá-
zelo jen v nutných případech, 
nebo aby se hospitalizace zkrátila 
jen na dobu nezbytně nutnou.

Pro koho je služba / činnost určena 
Domácí zdravotní péče je posky-
tována pacientům všech věkových 
kategorií odkázaným na ošetřování 
druhou osobou pro částečnou 
imobilitu, dezorientaci, inkonti-
nenci a specifickou náročnost 
ošetřovatelské péče.

Územní rozsah služby / činnosti 
Území praktických lékařů: Starý 
Plzenec, Losiná, Štěnovice, 
Šťáhlavy, Nezvěstice, Spálené 
Poříčí, Blovice, Přeštice, Merklín, 
Stod, Chotěšov, Dobřany, 
Chlumčany

Provozní doba 
7 dní v týdnu, 24 hodin denně

Finanční náročnost 
zdarma

Další důležité informace 
Domácí zdravotní péče se posky-
tuje na základě ordinace praktic-
kého lékaře, ošetřujícího lékaře při 
hospitalizaci na prvních 14 dní po 
propuštění nebo na dobu 14 dní 
od ambulantního specialisty.
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Domy s pečovatelskou službou a ubytování seniorů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) jsou domy ve 
vlastnictví měst, které slouží především k bydlení seniorů 
a osob se zdravotním postižením, které jsou v podstatě 
soběstačné a nejsou závislé na celodenní péči. Města na 
základě žádosti seniora byty v DPS seniorům pronajímají. 
V DPS je terénní formou poskytována pečovatelská 
služba na základě uzavřené smlouvy s každým 
obyvatelem DPS. Zájemci o přidělení bytu se musí vždy 
obrátit na příslušný obecní úřad, kam podají žádost o byt 
v DPS a poskytování pečovatelské služby si dojednají 
přímo s místním poskytovatelem pečovatelské služby, 
který také může pomoci se sepsáním žádosti o byt 
v DPS a poradí s dalšími nezbytnými kroky. Případně tuto 
pomoc zajistí sociální pracovník na obecním úřadu.

Domy s pečovatelskou službou Blovice  

Adresa DPS DPS 5. května 663, 336 01 Blovice
DPS Vlčice 70, 336 01 Blovice 

Adresa provozovatele Město Blovice, Masarykovo náměstí 143,
336 01 Blovice 

Web www.blovice-mesto.cz
(sekce formuláře oddělení vnitřních věcí) 

Kontaktní osoba Odbor správní a vnitřních věcí,
oddělení vnitřních věcí

Telefon 371 516 121

E-mail podatelna@mublovice 

Poskytovatel pečovatelské služby Diecézní charita Plzeň 
(Charitní pečovatelská služba Blovice,

Spálené Poříčí)

Domy s pečovatelskou službou Spálené Poříčí  

Adresa DPS Dům P. Františka Ferdy č.p. 500, 335 61 Spálené Poříčí
Dům U Terinky č.p. 122, 335 61 Spálené Poříčí 

Adresa provozovatele Město Spálené Poříčí, nám. Svobody 132,
335 61 Spálené Poříčí

Web www.spaleneporici.cz

Kontaktní osoba Iva Jakubčíková, správce

Telefon 731 491 216

E-mail mesto@spaleneporici.cz 

Poskytovatel pečovatelské služby Diecézní charita Plzeň 
(Charitní pečovatelská služba Blovice,

Spálené Poříčí)
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Dům pro ubytování seniorů Chlum

Adresa Chlum 71, 332 04 

Telefon 724 160 784 — starosta,
724 952 955 — vedoucí

E-mail ouchlum@iol.cz

Web www.obec-chlum.cz

Specifikace služby / činnosti 
Obec Chlum nabízí ubytování 
v jednolůžkových pokojích s led-
nicí, dvouvařičem a umyvadlem. 
Sociální zařízení přes chodbu. 
Není bezbariérový přístup.

Pro koho je služba / činnost určena 
Částečně mobilní 
a soběstační senioři.

Územní rozsah služby / činnosti 
Služba je poskytována v obci 
Chlum, původní bydliště seniora 
není rozhodující.

Provozní doba 
Nepřetržitě, 
Pondělí – pátek: 7:00–15:30 
pro zájemce

Finanční náročnost 
Za úhradu — nájem včetně energií, 
úhrada služeb

Doplňující informace 
Součástí každého pokoje je 
lednice, dvouvařič a umyvadlo. 
Zajišťujeme celotýdenní stravo-
vání, nikoliv však dietní. K dis-
pozici je vybavená kuchyňka, 
společenská místnost s TV, Wi-Fi, 
bezbariérové koupelny, venkovní 
pergola, příroda 50 metrů. Možno 
využít služby: úklid, praní, žeh-
lení, pomoc s osobní obsluhou, 
pedikúra, kadeřník, doprovod na 
úřady. V místě prodejna ZKD, hos-
poda, sportovní zařízení. Zastávka 
autobusu 50 metrů, spojení 
Plzeň – Blovice (každou hodinu).

Hospicová péče a pomoc pozůstalým

Domácí hospicová péče je zdravotně sociální 
služba, která pomáhá těžce a nevyléčitelně 
nemocným lidem prožít důstojným způsobem 
a v rodinném kruhu poslední období života.

Domov — plzeňská hospicová péče, z. ú.

Název služby Domácí hospic

Adresa Domažlická 261/74, 318 00 Plzeň

Telefon 731 632 788 (v běžnou pracovní dobu)

E-mail socialni@domov-plzen.cz 

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

Specifikace služby / činnosti 
Domácí hospic pomáhá dožít 
nevyléčitelně nemocným bez 
omezení věku a v konečném 
stádiu onemocnění doma, mezi 
svými blízkými. Hospic nabízí 
komplexní odbornou paliativní 
péči včetně paliativní ambulance.

Pro koho je služba / činnost určena 
Nemocní v konečném stádiu one-
mocnění bez omezení věku.

Územní rozsah služby / činnosti 
Služba je poskytována v okrese 
Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, 
Tachov, Domažlice a Rokycany; 
do vzdálenosti 40 km od kontakt-
ního místa Domov — plzeňská 
hospicové péče, z. ú.

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu
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Hospic svatého Lazara z. s.

Název služby Domácí hospicová péče

Adresa Sladkovského 66, 326 00 Plzeň

Telefon 373 033 028

E-mail domaci@hsl.cz

Web www.hsl.cz

Specifikace služby / činnosti 
Domácí hospic je nejlepší volbou 
v okamžiku, kdy chce nevylé-
čitelně nemocný člověk prožít 
poslední čas v domácím prostředí. 
V takové situaci jemu i celé rodině 
nabízí profesionální podporu 
vedenou s respektem k přáním 
a hodnotám každého jednotlivce, 
a to od celého týmu domácího 
hospice (lékaři, sestry, psychoso-
ciální pracovnice a další).

Pro koho je služba / činnost určena 
Pacienti od 18 let v terminální 
fázi nevyléčitelného onemocnění 
a jejich blízcí.

Územní rozsah služby / činnosti 
Plzeň a přilehlé obce ve vzdále-
nosti 40 km od Plzně

Provozní doba 
Nepřetržitě v režimu 24 / 7

Finanční náročnost 
Za úhradu

Další informace 
Podmínkou přijetí pacienta do 
péče je přítomnost blízké osoby 
u umírajícího. Žádost o přijetí do 
péče lze vyplnit přímo na webo-
vých stránkách www.hsl.cz.

Název služby Lůžková hospicová péče

Adresa Sladkovského 66, 326 00 Plzeň

Telefon 377 431 381

E-mail hospic@hsl.cz

Web www.hsl.cz

Specifikace služby / činnosti 
Důstojné doprovázení lidí v závěru 
života společně s podporou 
rodiny, o které se ve zdravotnic-
kém zařízení stará tým lékařů, 
sester, ošetřovatelů, fyzio/ergo-
terapeutky, psychoterapeutky 
a duchovního. 1–2 lůžkové pokoje 
s možností přistýlky pro dopro-
vázejícího příbuzného či blízkého 
pacienta.

Pro koho je služba / činnost určena 
Pacienti od 18 let v terminální 
fázi nevyléčitelného onemocnění 
a jejich blízcí.

Územní rozsah služby / činnosti 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Nepřetržitě

Finanční náročnost 
Za úhradu

Další informace 
Žádost o přijetí lze vyplnit přímo 
na webových stránkách hsl.cz, 
nutné přiložit lékařskou zprávu.
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Název služby Podpůrná a paliativní ambulance

Adresa Sladkovského 66, 326 00 Plzeň

Telefon 702 156 551

E-mail pachner@hsl.cz

Web www.hsl.cz

Specifikace služby / činnosti 
V Podpůrné a paliativní ambu-
lanci se řeší léčba příznaků 
(např. bolest, dušnost, kašel, 
průjem, zácpa, pocit na zvracení) 
a nabízí pomoc při formulaci paci-
entových přání a hodnot, které 
přímo souvisejí s dalším léčebným 
plánováním a cíli. Lékař má dosta-
tek času na rozhovor s pacientem 
a jeho blízkými.

Pro koho je služba / činnost určena 
Pro závažně nemocné pacienty 
a jejich blízké (onkologičtí, opako-
vaně hospitalizovaní pro srdeční, 
plicní či jiné orgánové selhání, 
geriatricky křehcí, s neurodegene-
rativními onemocněními atd.).

Územní rozsah služby / činnosti 
Ambulance v Plzni pro pacienty 
z celého Plzeňského kraje

Provozní doba 
Čtvrtek: 8:00–15:00 
(vždy po předchozím objednání)

Finanční náročnost 
Zdarma

Další informace 
Volat nejlépe ve všední dny 
v době mezi 11:00–13:00

Plzeňská zastávka, z. s.

Název služby Poradna pro pozůstalé

Adresa Majerova 4, 301 00 Plzeň

Telefon 771 148 308, 771 148 301

E-mail info@plzenskazastavka.cz

Web www.plzenskazastavka.cz

Specifikace služby / činnosti 
Poradci nabízí pomoc pozůstalému jednotlivci v době truchlení, rodinám 
s dětmi v těžké životní situaci, zejména při nečekaném úmrtí blízkého 
člověka. Cílem naší práce je poskytování odborné pomoci pozůstalým nej-
častěji ve formě doprovázení truchlením, terapeutické péče a poradenství. 
Hodnotami služby je odbornost, dobrovolná, ryzí pomoc truchlícím rodinám 
a vlastní prožitá zkušenost s těžkou ztrátou. Poradci pro pozůstalé nejčastěji 
poskytují doprovázení zármutkem, prostor pro emoční sdílení, praktické 
rady a informace se zaměřením na zvládání fází truchlení, mohou pomoci 
v rovině blízkých vztahů při truchlení. Pro pozůstalé s možným rizikem kom-
plikovaného zármutku nabízíme pomoc psychoterapeutky.

Pro koho je služba / činnost určena 
Pozůstalé rodiny, jednotlivci 
a jejich blízcí, širší veřejnost

Územní rozsah služby / činnosti 
Poradna v Plzni je pro klienty 
z celého Plzeňského kraje, 
distanční formou celá ČR.

Provozní doba 
Kontaktní telefon: 
denně 8:00–18:00 
(ozveme se zpět, jakmile to půjde).
Poradna dle předchozí domluvy

Finanční náročnost 
Zdarma v rámci aktuálního 
projektu

Další informace 
Součástí činnosti poradny 
je mezioborová spolupráce, 
odborné diskuze, přednášky, 
besedy na téma doprovázení 
pozůstalého člověka.
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Pěstounství a náhradní rodinná péče

Zájemci o pěstounství či jinou formu náhradní rodinné 
péče mohou kontaktovat pracovnice Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Blovicích, 
konkrétně z úseku sociálně-právní ochrany dětí. 
Získají tak informace o tom, jak o pěstounství požádat 
a o dalších podmínkách jeho výkonu. V ČR je jednou 
z podmínek pěstounství smluvní vztah s některou 
z doprovázejících organizací, které pěstounům 
pomáhají. Na Blovicku je doprovázení pěstounských 
rodin zajištěno následujícími organizacemi.

Domus — Centrum pro rodinu, z. s.

Název služby Náhradní rodinná péče

Adresa Černická 887/9, 301 00 Plzeň

Telefon 734 310 259

E-mail pavlakucerova@domus-cpr.cz

Web www.domus-cpr.cz

Specifikace služby / činnosti 
Služba náhradní rodinné péče 
doprovází náhradní rodiny a nabízí 
jim odborné poradenství a pomoc 
při výchově a péči o děti vlastní 
i svěřené. Současně podporuje 
principy náhradní rodinné péče 
a zájemce, kteří by mohli být 
vhodnými náhradními rodiči.

Pro koho je služba / činnost určena 
Služba je poskytována rodinám 
s dětmi ve věku od 0 do 18 let, 
kterým bylo svěřeno dítě do 
pěstounské péče, a zájemcům 
o náhradní rodinnou péči.

Územní rozsah služby / činnosti 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Terénně: Pondělí až pátek 
dle telefonické domluvy / 
Ambulantně: 
Pondělí, středa: 9:00–12:30, 
13:00–17:00 na pobočce v Plzni / 
Úterý: 10:00–13:00 na pobočce 
v Rokycanech / 
Čtvrtek: 9:00–12:00 na pobočce 
v Klatovech (nebo dle telefonické 
domluvy)

Finanční náročnost 
Zdarma
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LATUS pro rodinu, o. p. s.  

Název služby Náhradní rodinná péče — 
 doprovázení pěstounských

 a adoptivních rodin

Adresa Pobřežní 780/8, 323 00 Plzeň

Telefon 775 969 047, 775 969 059

E-mail info@latusprorodinu.cz

Web www.latusprorodinu.cz

Specifikace služby / činnosti 
Latus pro rodinu je certifikované pracoviště zaměřené na podporu dítěte ve 
změně, což představuje koordinaci procesu při přechodu dítěte z péče do 
péče, což bývá pro dítě často psychicky náročné. V nabídce služby je pora-
denství a terapie pěstounským a adoptivním rodinám (terapie zaměřená 
na podporu vztahové vazby, zpracování životního příběhu dítěte, terapie 
hrou, filiální terapie). Služba v rámci pověření k sociálně-právní ochraně 
dětí uzavírá s klienty Dohodu o výkonu pěstounské péče, na jejímž základě 
poskytuje podporu a spolupráci pěstounským rodinám. Služba poskytuje 
pomoc nebo i asistenci při zajištění či prohloubení kontaktů dítěte s vlastní 
rodinou. Služba rovněž poskytuje vzdělávání zaměřené na porozumění 
dětem s raným traumatem a odlehčovací služby pro děti ve formě denních 
či víkendových pobytů.

Pro koho je služba / činnost určena 
Služba je především určena pro 
osoby, které se pěstouny a adop-
tivními rodiči již staly. Službu však 
může využít každý, kdo o náhrad-
ním rodičovství teprve uvažuje, 
jednotlivci a jejich rodiny, které 
se na roli náhradního rodiče již 
připravují.

Územní rozsah služby / činnosti 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Terénně: 
Pondělí – pátek: 8:00–17:00 
(případně na telefonu) / 
Ambulantně: Pondělí: 15:00–17:00 
(příp. telefonická domluva 
v jiném čase)

Finanční náročnost 
Zdarma

Rozum a Cit, z. s.

Název služby Služby náhradní rodinné péče

Adresa Houškova 35, 326 00 Plzeň

Telefon 730 157 043

E-mail rozumacit@pestouni-rac.cz

Web www.pestouni-rac.cz

Specifikace služby / činnosti 
Posláním činnosti je poskytování komplexní podpory pěstounským rodinám 
tak, aby pěstouni měli podmínky pro zvyšování kvality péče o jim svěřené 
děti, a zároveň aby děti měly v náhradní rodině podmínky pro svůj nejlepší 
vývoj. Činnost vyplývá ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 
dětí. V rámci služby jsou poskytovány činnosti: sociálně-právní poradenství, 
pomoc se zajištěním odlehčovacích služeb a služeb krátkodobé pomoci se 
zajištěním péče o svěřené dítě, podpora kontaktů dítěte v náhradní rodinné 
péči s jeho biologickou rodinou a osobami blízkými, zprostředkování 
vzdělávání pěstounům za účelem zvyšování jejich výchovných kompetencí 
a rozšiřování znalostí v oblasti náhradní rodinné péče, vývoje dítěte, komu-
nikace v rodině aj.

Pro koho je služba / činnost určena 
Osobám pečujícím (pěstouni, 
poručníci) a osobám v evidenci 
(pěstouni na přechodnou dobu). 
Dětem a mládeži vyrůstajícím 
v pěstounské a poručenské péči.

Územní rozsah služby / činnosti 
Plzeňský kraj — zejména oblast 
Plzeň, Nýřansko, Nepomucko, 
Blovicko, Kralovicko, Tachovsko

Provozní doba 
Zejména terénní práce 
dle předchozí domluvy, případně 
možnost setkání v prostorách 
pracoviště v Plzni (na základě 
předchozí domluvy)

Finanční náročnost 
Zdarma
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Pomoc cizincům a uprchlíkům

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině — Plzeňský kraj  

Název služby Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině —
Plzeňský kraj (KACPU PK)

Adresa Americká 2186/47, 301 00 Plzeň 3

Telefon 974 801 802 (infolinka zřízená pro občany 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

Specifikace služby / činnosti 
Registrace občanů Ukrajiny 
u cizinecké policie / vyřízení 
speciálního dlouhodobého 
víza / asistence při řešení dalšího 
pobytu v České republice

Pro koho je služba / činnost určena 
Uprchlíci z Ukrajiny

Územní rozsah služby / činnosti 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
6:00–22:00

Finanční náročnost 
Zdarma

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra  

Název služby Centrum na podporu integrace cizinců —
Plzeňský kraj

Adresa Americká 39, 301 00 Plzeň

Telefon 377 223 157

E-mail icplzen@suz.cz

Web www.integracnicentra.cz

Specifikace služby / činnosti 
V rámci otevíracích hodin jsou klientům poskytovány informace o službách 
Centra (viz níže), které buď mohou ihned v určených hodinách využít (soci-
ální poradenství, právní poradenství) nebo se přihlásit na požadovaný kurz 
(kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy). Dále je klientům k dispozici inter-
netové pracoviště vybavené počítačem přístupným klientům, kteří jej mohou 
využívat jako zdroj informací například při hledání práce, ubytování atd.

Pro koho je služba / činnost určena 
Bez věkového omezení, cizinci 
dlouhodobě legálně pobývající 
na území ČR na základě Zákona 
o pobytu cizinců, držitelé meziná-
rodní ochrany — azyl, doplňková 
ochrana.

Územní rozsah služby / činnosti 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Ambulantní forma: 
Pondělí–středa 12:00–18:00 / 
Čtvrtek-pátek: 8:00–12:00 (Plzeň) / 
Středa (lichý týden): 
15:00–17:00 (Rokycany) / 
Terénní forma: Středa: 9:00–11:00

Finanční náročnost 
Zdarma

Další informace 
Součástí pracoviště je i knihovna 
s českými i cizojazyčnými knihami, 
k dispozici je také několik cizoja-
zyčných periodik a noviny v čes-
kém jazyce.
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Pomoc při výchově dítěte

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, 
základní škola a školní jídelna, Karlovarská 67, Plzeň

Název služby Diagnostický pobyt na základě soudního nařízení

Adresa Karlovarská 67, 323 00 Plzeň

Telefon 774 715 261 (ředitel zařízení)

E-mail dduplzen@dduplzen.cz svpplzen@dduplzen.cz

Web www.dduplzen.cz

Specifikace služby / činnosti 
Diagnostický pobyt dětí ohrožených poruchami chování, o jejichž umístění 
rozhodl soud. Klienty dětského diagnostického ústavu jsou děti ohrožené 
masivním záškoláctvím, návykovými látkami, agresivním chováním a mnoha 
dalšími patologickými jevy. Dětem jsou zde poskytovány vzdělávací, speci-
álně pedagogické, psychologické, terapeutické služby. Děti zde navštěvují 
základní školu, odpolední program je zaměřený na volnočasové aktivity, 
smysluplné trávení volného času, podpořené individuální a skupinovou tera-
pií. Snahou je maximální spolupráce s rodinou a pokud možno brzký návrat 
dětí domů. Dítě je během pobytu diagnostikováno, v závěrečné zprávě jsou 
obsažena doporučení pro rodiče, školy.

Pro koho je služba / činnost určena 
Dětem, kterým byla soudní cestou 
nařízena ústavní výchova nebo 
diagnostický pobyt. Jde přede-
vším o děti s povinnou školní 
docházkou, které se dlouhodobě 
potýkají s problémy (záškoláctví, 
školní neúspěšností, výchovné 
problémy, patologické jednání).

Územní rozsah služby / činnosti 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Celoročně

Finanční náročnost 
Zdarma

Název služby Dobrovolný diagnostický pobyt —
Středisko výchovné péče

Adresa Karlovarská 67, 323 00 Plzeň

Telefon 774 735 268 (vedoucí DDÚ)

E-mail dduplzen@dduplzen.cz svpplzen@dduplzen.cz

Web www.dduplzen.cz

Specifikace služby / činnosti 
Preventivně zaměřená služba, se snahou předcházet masivnímu rozvinutí 
sociálně patologických jevů. Velký důraz je věnován záškoláctví, školní 
neúspěšnosti, ale i rizikům návykových látek, agresivnímu chování, před-
časné sexualitě atd. Služba poskytuje pomoc i rodičům při zkvalitnění jejich 
rodičovských kompetencí.

Pro koho je služba / činnost určena 
Děti, které si plní povinnou školní 
docházku, s počínajícími problémy 
v chování, ale i jejich rodiny.

Územní rozsah služby / činnosti 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Celoročně, pobytové služby 
v době školního vyučování

Finanční náročnost 
Za úhradu
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Název služby Ambulantní služby — Středisko výchovné péče

Adresa Karlovarská 67, 323 00 Plzeň

Telefon 774 715 261

E-mail dduplzen@dduplzen.cz svpplzen@dduplzen.cz

Web www.dduplzen.cz

Specifikace služby / činnosti 
Služba je poskytována formou 
konzultací, které probíhají na bázi 
dobrovolnosti, na doporučení 
orgánu sociální-právní ochrany 
dětí, školy, psychiatra atp., buď 
individuálně nebo v tematicky 
zaměřených skupinách.

Pro koho je služba / činnost určena 
Středisko výchovné péče je 
určeno dětem a mládeži s různými 
výchovnými problémy do 26 let 
věku a zároveň se věnuje rodin-
nému zázemí dítěte.

Územní rozsah služby / činnosti 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Dle domluvy

Finanční náročnost 
Zdarma

Potravinová pomoc

Potravinová pomoc je určena osobám, které 
jsou ohroženy chudobou a prokazatelně nemají 
prostředky na zakoupení základních potravin, 
hygienických potřeb aj. Potravinová pomoc je 
zprostředkovávána sociálními pracovníky městských 
úřadů z Diecézní charity Plzeň: Městský úřad Blovice 
(Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) / Městský 
úřad Spálené Poříčí (Odbor správní a sociální)
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Sociální poradenství, rehabilitace, nácviky

Diecézní charita Plzeň, 
Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí  

Název služby Zapůjčování kompenzačních pomůcek
a nácvik jejich použití

Forma poskytování služby Ambulantní

Adresa 5. května 663, 336 01 Blovice

Telefon 371 522 156, 731 433 025

E-mail zdenka.palacka@dchp.charita.cz 

Web www.dchp.cz/jak-pomahame
/v-plzenskem-kraji/sluzby-pro-seniory/

Specifikace služby 
Konzultační místnost se nachází 
v suterénu Domu s pečovatelskou 
službou Blovice a je plně vyba-
vená polohovacími pomůckami. 
Pečující zde mohou být proško-
leni, jak pomůcky používat a pečo-
vat o osobu upoutanou na lůžku. 
Použití konzultační místnosti je 
zdarma, vždy za asistence zkušené 
pečovatelky.

Pro koho je služba určena 
Služba je poskytována osobám se 
zdravotním postižením, seniorům 
a jejich rodinným příslušníkům.

Územní rozsah služby 
Správní obvod obce s rozšířenou 
působností Blovice

Provozní doba 
Dle dohody

Finanční náročnost 
Zdarma

Občanské sdružení ProCit, z. s.

Název služby Nácviky sociálních dovedností

Forma poskytování služby Ambulantní

Adresa Smetanovy sady 114/15, 301 00 Plzeň

Telefon 777 700 767

E-mail procitsoc@autismusprocit.cz

Web www.autismusprocit.cz

Specifikace služby 
V kurzu se klienti učí rozpoznávat vlastní emoce a zacházet s nimi a stejně 
tak si uvědomovat i emoce ostatních lidí. Učí se navazovat vzájemné vztahy, 
komunikovat spolu, spolupracovat i umět být ve skupině sám za sebe a vyjá-
dřit sebe a svůj názor. Důležitou součástí kurzu jsou i relaxační a dechové 
techniky směřující u dětí k celkovému uvolnění a snížení napětí.

Pro koho je služba určena 
Pro děti s poruchou 
autistického spektra

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Dle programu

Finanční náročnost 
Za úhradu
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Psychiatrická nemocnice v Dobřanech  

Název služby Forenzní multidisciplinární tým —
sociální poradenství

Forma poskytování služby Ambulantní

Adresa Ústavní 364, 334 41 Dobřany

Telefon 377 813 381, 377 813 712

E-mail rupertovak@pld.cz

Web www.pnvd.cz

Specifikace služby / činnosti 
Sociální poradenství, terénní sociální poradenství, pomoc při řešení různých 
životních událostí souvisejících nejen s výkonem ochranného ambulantního 
léčení, telefonické konzultace, řešení nepříznivých životních situací, pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních zále-
žitostí včetně kontaktu s institucemi a potřebnými službami a podpory při 
řešení finančních, majetkových a jiných obtížných osobních situací. Podpora 
a rozvoj zachování soběstačnosti.

Pro koho je služba / činnost určena 
Služba je určena lidem s naříze-
ným ambulantním ochranným 
léčením ve věku 18–65 let.

Územní rozsah služby / činnosti 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Denně 6:00–15:30

Finanční náročnost 
Zdarma

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

Název služby Rehabilitace zraku

Forma poskytování služby Ambulantní, Terénní

Adresa Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň

Telefon 377 423 596

E-mail plzen@tyfloservis.cz

Web www.tyfloservis.cz

Specifikace služby 
Služba je zaměřena na odzkou-
šení optických a optoelektronic-
kých pomůcek tam, kde již brýle 
nestačí. Formou nácviku a úprav 
prostředí přispíváme k zachování 
nebo rozvoji klientova zrakového 
potenciálu.

Pro koho je služba určena 
Služba je určena pro osoby s váž-
ným postižením zraku starší 15 let.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Ambulantní forma: 
Čtvrtek: 13:00–18:00, 
po dohodě s klientem i v jiný den / 
Terénní forma: 
Pondělí, úterý, středa: 
9:00–12:00, 12:30–15:30 / 
Čtvrtek: 9:30–12:30 / 
Pátek: 8:00–12:00, 
po dohodě i v jinou hodinu.

Finanční náročnost 
Zdarma
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Volnočasové aktivity pro osoby se 
zdravotním postižením

Občanské sdružení ProCit, z. s.  

Název služby Kurzy plavání pro děti
s poruchou autistického spektra

Forma poskytování služby Ambulantní 

Adresa Plavecký klub Slávia VŠ, Plzeň z. s.,
Náměstí Generála Píky 42, 326 00 Plzeň

Telefon 777 700 767

E-mail procitsoc@autismusprocit.cz

Web www.autismusprocit.cz

Specifikace služby 
Kurzy plavání jsou realizovány ve spolupráci s plaveckým oddílem VŠ Slavie 
Plzeň. Tréninková jednotka trvá 45 minut a sestává ze společného přivítání 
a poté rozdělení do plaveckých družstev. Na malém bazénu jsou děti sezna-
movány s vodou, pomocí různých her a říkadel si rozvíjejí základní plavec-
kou lokomoci. Na velkém bazénu již probíhá klasický plavecký trénink.

Pro koho je služba určena 
Pro děti s poruchou autistic-
kého spektra a jejich sourozence 
od 5 let.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Čtvrtek: 18:00–18:45 
a 19:00–19:45

Finanční náročnost 
Za úhradu

Název služby Kurzy cvičení pro děti
s poruchou autistického spektra

Forma poskytování služby Ambulantní 

Adresa Západočeská Univerzita v Plzni, 
Pedagogická fakulta, tělocvična KTV, 
Chodské nám. 1015/1, 306 14 Plzeň 3,

dle domluvy a počasí venku

Telefon 777 700 767

E-mail procitsoc@autismusprocit.cz

Web www.autismusprocit.cz

Specifikace služby 
Kurz je zaměřen na rozvoj základních pohybových dovedností a navození 
pozitivního vztahu dětí k fyzickému pohybu. Děti se v bezpečném a nevýko-
nově zaměřeném prostředí věnují různým pohybovým aktivitám s využitím 
celé řady cvičebních a edukačních pomůcek. Maximálně je respektována 
individualita každého dítěte. Dětem jsou kromě lektorů k dispozici i asis-
tenti, zejména z řad studentů pedagogické fakulty. V případě potřeby je 
možná i dopomoc ze strany rodiče.

Pro koho je služba určena 
Pro děti s poruchou autistického 
spektra a jejich sourozence.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Pátek: 16:00–17:00 
(jednou za 14 dní)

Finanční náročnost 
Za úhradu
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Název služby Kroužek logopedie pro děti
s poruchou autistického spektra

Forma poskytování služby Ambulantní

Adresa Smetanovy sady 114/15, 301 00 Plzeň

Telefon 777 700 767

E-mail procitsoc@autismusprocit.cz

Web www.autismusprocit.cz

Specifikace služby 
Kurz je zaměřen na procvičování správné výslovnosti a celkový rozvoj 
jazykových dovedností a vyjadřovacích schopností dítěte. S dětmi se dále 
zaměřujeme na trénink hlasové hygieny, správné postavení mluvidel, uvol-
nění artikulačních orgánů a gymnastiku jazyka. Nedílnou součástí kurzu je 
i rozvoj hrubé a jemné motoriky, nechybí grafomotorická cvičení a cviky na 
uvolnění ruky. Zařazována jsou dechová a relaxační cvičení.

Pro koho je služba určena 
Pro děti s poruchou autistického 
spektra a jejich sourozence.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Dle domluvy s lektorkou

Finanční náročnost 
Za úhradu

Název služby Kroužek logopedie pro děti
s poruchou autistického spektra

Forma poskytování služby Ambulantní 

Adresa Západočeská univerzita v Plzni, 
Pedagogická fakulta — tělocvična KTV,

Klatovská 51, Plzeň

Telefon 777 700 767

E-mail procitsoc@autismusprocit.cz

Web www.autismusprocit.cz

Specifikace služby 
Kurz je zaměřen na rozvoj základ-
ních pohybových dovedností. Děti 
se v bezpečném a nevýkonově 
zaměřeném prostředí věnují růz-
ným aktivitám s využitím celé řady 
cvičebních a edukačních pomů-
cek. Maximálně je respektována 
individualita každého dítěte.

Pro koho je služba určena 
Pro děti s poruchou autistického 
spektra a jejich sourozence.

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Pátek: od 16:00

Finanční náročnost 
Za úhradu
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Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, 
pobočný spolek Plzeň-město (SPMP)

Název služby Volnočasové a vzdělávací aktivity

Forma poskytování služby Ambulantní

Adresa sídlo: Tichá 715/8, Skvrňany, 318 00 Plzeň 

Realizace projektů Centrum volného času SKUPOVKA, 
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže 

(Skupova 2578/4, 30100, Plzeň 3 – Jižní Předměstí)
a jiné prostory (Sedláčkova 16, Plzeň)

Telefon 775 296 028

E-mail happyhandicap@seznam.cz

Web www.happyhandicap.cz

Specifikace služby 
Spolek je otevřen jakékoliv spolupráci v oblasti podpory vzdělávání dětí, 
mládeže a dospělých s mentálním postižením v rámci formálního vzdělá-
vání, tak i v oblasti podpory celoživotního učení těchto lidí prostřednictvím 
nejrůznějších programů. Pravidelné projekty probíhají na základě potřeby 
a domluvy členů s lektorem: Happy Handicap — tanečně-dramatický 
kroužek / Řekneme si to — povídání o intimních věcech, svépomocná 
skupina / Muzikoterapie — rozvíjení osobnosti hudbou / Tvoření pro radost — 
výtvarné činnosti / Finanční gramotnost — nácvik praktických dovedností

Pro koho je služba určena 
Děti, mládež a dospělí s mentál-
ním postižením

Územní rozsah služby 
Plzeňský kraj

Provozní doba 
Dle plánu na každý měsíc

Finanční náročnost 
Zdarma

Doplňující informace 
Jednorázově jsou organizovány 
i vzdělávací a projektové dny, 
rehabilitační pobyt, výlety, besídky 
a jiné. Pobočný spolek spolupra-
cuje se Společností pro podporu 
lidí s mentálním postižením ČR, 
která má celorepublikovou působ-
nost a s Plzeňskou krajskou radou 
dětí a mládeže.

Volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie

Dům dětí a mládeže Blovice

Název služby Zájmové kroužky pro děti a mládež 

Adresa Tyršova 807, 336 01 Blovice, 
Pobočka: Domeček, Tyršova 31,

335 61 Spálené Poříčí

Telefon 371 522 159, 604 293 419

E-mail ddm-blovice@seznam.cz 

Web www.ddm-blovice.cz,
www.domecek-spaleneporici.cz

Specifikace služby / činnosti 
Služba se zaměřuje na vyplnění 
volného času dětí, žáků, studentů, 
jedná se o zájmové vzdělávání 
v oblasti technického vzdělávání, 
sportu, estetiky, společenskověd-
ních oborů, kultury a přírodovědy.

Pro koho je služba / činnost určena 
Děti předškolního a školního věku, 
studenti do 18 let.

Územní rozsah služby / činnosti 
Blovicko, Spálenopoříčsko

Provozní doba 
Celoročně (rozvrhy jednotlivých 
kroužků jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách).

Finanční náročnost 
Za úhradu
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Název služby Mateřský klub Bambule 

Adresa Tyršova 807, 336 01 Blovice, 
Pobočka: Domeček, Tyršova 31,

335 61 Spálené Poříčí

Telefon 371 522 159, 604 293 419

E-mail ddm-blovice@seznam.cz 

Web www.ddm-blovice.cz,
www.domecek-spaleneporici.cz

Specifikace služby / činnosti 
Poradenská činnost, cvičení 
rodičů s dětmi, výtvarné čin-
nosti, výlety i vícedenní pobyty 
na Šumavě.

Pro koho je služba / činnost určena 
Pro maminky s dětmi 
od 1 roku do 6 let

Územní rozsah služby / činnosti 
Blovicko, Spálenopoříčsko

Finanční náročnost 
Za úhradu

Provozní doba 
Probíhá na odloučeném pracovi-
šti Americká 88: 
Úterý a čtvrtek: 10:00–11:00 / 
ve Spáleném Poříčí (Domeček): 
Pondělí: 9:00–11:00. 
Doba setkávání se může měnit. 
Aktuální informace jsou k dispozici 
na webových stránkách.

Doplňující informace 
Služba probíhá vždy ve školním 
roce od září do června příslušného 
roku.

Název služby Zájmové kroužky pro dospělé 

Adresa Tyršova 807, 336 01 Blovice, 
Pobočka: Domeček, Tyršova 31,

335 61 Spálené Poříčí

Telefon 371 522 159, 604 293 419

E-mail ddm-blovice@seznam.cz 

Web www.ddm-blovice.cz,
www.domecek-spaleneporici.cz

Specifikace služby / činnosti 
Rozvíjení zájmových činností/
odbornostní — šití, paličkování, 
judo, karate, keramika.

Pro koho je služba / činnost určena 
Dospělým a seniorům

Územní rozsah služby / činnosti 
Blovicko, Spálenopoříčsko

Provozní doba 
Dle rozvrhu (informace na 
webových stránkách)

Finanční náročnost 
Za úhradu

Doplňující informace 
Aktivity se mohou měnit 
(aktuality na webových stránek 
a Facebooku).
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Doupě, z. s.

Název služby Herna

Adresa Husova 585, 336 01 Blovice

E-mail doupe@post.cz

Web www.doupeblovice.cz

Specifikace služby / činnosti 
Bezpečný prostor pro malé děti 
a jejich blízké, který je možné 
využít pro volné hraní, setkání 
s přáteli, nebo např. pro konání 
dětských narozeninových oslav.

Pro koho je služba / činnost určena 
Prostor herny je vybaven pro děti 
(od narození do cca 10 let) a jejich 
blízké (rodiče, babičky, tety atp.).

Provozní doba 
Dle rozvrhu (informace na 
webových stránkách)

Finanční náročnost 
Za úhradu

Doplňující informace 
Ke komunikace využíváme 
Facebook — Doupě, z. s.

Územní rozsah služby / činnosti 
Blovicko

Název služby Pravidelné aktivity pro malé děti a jejich blízké

Adresa Husova 585, 336 01 Blovice

E-mail doupe@post.cz

Web www.doupeblovice.cz

Specifikace služby / činnosti 
Pravidelné programy jsou zamě-
řeny na pohyb, hru, tvoření, komu-
nikaci, vztahy. Programy realizují 
dobrovolníci — obvykle maminky 
na rodičovské dovolené. Jedná se 
o pravidelná setkání jednou týdně 
v rozsahu 1–2 hodin.

Pro koho je služba / činnost určena 
Pravidelné aktivity jsou určeny 
dětem (od narození do cca 10 let) 
a jejich blízkým dospělým.

Územní rozsah služby / činnosti 
Blovicko

Provozní doba 
Dle rozvrhu (informace na 
webových stránkách)

Finanční náročnost 
Za úhradu

Doplňující informace 
Ke komunikace využíváme 
Facebook — Doupě, z. s.

Název služby Další aktivity pro děti a dospělé

Adresa Husova 585, 336 01 Blovice

E-mail doupe@post.cz

Web www.doupeblovice.cz

Specifikace služby / činnosti 
Další aktivity pro děti a dospělé 
mají za cíl podpořit společen-
ský život v obci. Jedná se např. 
o divadelní představení, tradiční 
rodinnou akci Cesta do pohádky, 
Drakiádu, semináře pro rodiče, kre-
ativní workshopy, projekt Radost 
pro radost a mnoho dalších akcí.

Pro koho je služba / činnost určena 
Další aktivity jsou určeny dětem 
(od narození do cca 10 let) a jejich 
blízkým dospělým.

Územní rozsah služby / činnosti 
Blovicko

Provozní doba 
Dle rozvrhu (informace na 
webových stránkách)

Finanční náročnost 
Za úhradu

Doplňující informace 
Ke komunikace využíváme 
Facebook — Doupě, z. s.
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Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice, 
příspěvková organizace města Blovice (MKS)

Název služby Kulturní akce, vzdělávací kurzy, výstavy a další

Adresa Bělohrobského 78, 336 01 Blovice

Telefon 371 522 236, 737 740 174

E-mail info@ldblovice.cz

Web www.lidovydumblovice.cz

Specifikace služby / činnosti 
Pořádání kurzů, výstav, besed, 
koncertů, divadelních předsta-
vení, zájezdů, městských slav-
ností, příprava a realizace akcí 
pro děti atd. Konkrétní nabídka 
na webových stránkách města, 
na vývěsce u Lidového domu, 
informační letáky.

Pro koho je služba / činnost určena 
Pro širokou veřejnost bez ome-
zení věku především z Blovicka, 
Spálenopoříčska a okolí.

Územní rozsah služby / činnosti 
Blovicko, Spálenopoříčsko a okolí

Provozní doba 
Pro veřejnost: 
Pondělí a středa: 8:00–12:00, 
13:00–17:00 / 
ostatní dny po telefonické 
domluvě

Finanční náročnost 
Za úhradu

Doplňující informace 
Mezi další činnosti MKS patří 
i vydávání místního tisku a proná-
jem nebytových prostor v budově 
Lidového domu.

Název služby Městská knihovna

Adresa Bělohrobského 78, 336 01 Blovice

Telefon 371 522 158

E-mail info@knihovnablovice.cz

Web www.lidovydumblovice.cz

Specifikace služby / činnosti 
Městská knihovna Blovice je veřejnou univerzální knihovnou, která plní 
funkci městské knihovny. V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní 
zákon), plní rovněž na základě pověření regionální funkcí služby pro profe-
sionální a neprofesionální knihovny v okolí. Předmětem činnosti je poskyto-
vání veřejných knihovnických a informačních služeb.

Doplňující informace 
Obsluhované knihovny v rámci regionálních funkcí jsou v obcích: Číčov, 
Hořehledy, Hradišťská Lhotka, Chocenice, Chouzovy, Chválenice, Jarov, 
Kbelnice, Letiny, Lipnice, Lučiště, Milínov, Nezvěstice, Nové Mitrovice, Seč, 
Střížovice, Šťáhlavice, Šťáhlavy, Tymákov, Únětice, Zdemyslice, Žákava, 
Ždírec, Železný Újezd, Spálené Poříčí.

Pro koho je služba / činnost určena 
Pro širokou veřejnost bez ome-
zení věku především z Blovicka, 
Spálenopoříčska a okolí.

Územní rozsah služby / činnosti 
Blovicko, Spálenopoříčsko a okolí

Provozní doba 
Pondělí: 8:00–12:00 a 13:00–18:00 / 
Středa a pátek: 8:00–12:00 
a 13:00–17:00

Finanční náročnost 
Za úhradu (registrační poplatek)
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Vzdělávání pro seniory

Moudrá Sovička z. s.  

Název služby Semináře pro seniory
Jak na chytrý telefon nebo tablet

Telefon 800 220 044

E-mail odysea@moudrasovicka.cz

Web www.moudrasovicka.cz

Specifikace služby / činnosti 
Cílem semináře je lidsky a trpě-
livě ukázat seniorům, jak správně 
a bezpečně ovládat jejich zařízení 
(chytrý telefon nebo tablet).

Pro koho je služba / činnost určena 
Služba je určena pro seniory 65+. 
O službu může zažádat každý, kdo 
se chce naučit lépe ovládat chytrý 
telefon nebo tablet. Podmínkou je 
mít vlastní zařízení.

Územní rozsah služby / činnosti 
Dle domluvy s ambasadorem obce

Provozní doba 
Dle domluvy s ambasadorem obce

Finanční náročnost 
Zdarma

Doplňující informace 
Služba je pro seniory poskytována 
za podpory Nadace Vodafone.

Západočeská univerzita v Plzni

Název služby Univerzita třetího věku (U3V)

Adresa Jungmannova 1, Plzeň 301 00

Telefon 377 631 906, 377 631 920

E-mail u3v@rek.zcu.cz

Web www.u3v.zcu-cz

Specifikace služby / činnosti 
Program neprofesního celoživotního vzdělávání v různých oborech. Studium 
Univerzity třetího věku je tříleté (šest semestrů) s možností pokračování bez 
omezení. Studijní předměty jsou dvousemestrové a studijní obory jsou čtyř-
semestrové. Prezenční studium je soustředěné do bloků (90 minut), výuka 
v kurzech je realizována jednou za 14 dní. Západočeská univerzita realizuje 
jednotlivé přednášky ve spolupráci s různými městy. Přihlašování probíhá 
koncem srpna. Aktuální informace lze získat na uvedených webových strán-
kách nebo v Městské knihovně Blovice.

Pro koho je služba / činnost určena 
Univerzita třetího věku je určena pro seniory. Přihlásit se může každý, 
kdo dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, a občané 
v plném invalidním důchodu. Ti se mohou stát posluchači Univerzity třetího 
věku bez ohledu na věkovou hranici.

Územní rozsah služby / činnosti 
Blovicko (Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Hradiště 1, 
336 01 Blovice), Spálenopoříčsko (ZŠ Spálené Poříčí, Nám. Svobody 135, 
335 61 Spálené Poříčí)

Provozní doba 
Dle rozvrhu

Finanční náročnost 
Za úhradu
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Rejstřík 
poskytovatelů 
služeb, organizací 
a institucí 
dostupných na 
Blovicku

Anděl Strážný, z. ú. (tísňová péče) →129

Bílý kruh bezpečí, z. s. (odborné sociální poradenství) →83 

Baculus, o. p. s.
(domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) →66 →73

Centrum domácí zdravotní péče, s. r. o. (domácí ošetřovatelská péče) →135 

CENTRUM HÁJEK z. ú. (denní stacionáře, odlehčovací služby, 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
sociální rehabilitace) →58 →95 →108 →118 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
(odborné sociální poradenství, raná péče) →84 →102 

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
(sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením) →114

Člověk v tísni, o. p. s. (dluhové poradenství) →133 

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, 
základní škola a školní jídelna, Karlovarská 67, Plzeň
(pomoc s výchovou dětí) →150

Diakonie ČCE — Středisko celostátních programů a služeb (raná péče) →104 

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy (denní stacionáře, 
domovy pro osoby se zdravotním postižením, krizová pomoc, 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, →59 →60 →61
sociální rehabilitace, terénní programy) →63 →80 →109 →119 →126 

Diecézní charita Plzeň (intervenční centra, krizová pomoc, →78 →81
odborné sociální poradenství, pečovatelská služba) →86 →100 →154 

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, 
příspěvková organizace
(domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) →67 →74 

Domov klidného stáří v Žinkovech,
příspěvková organizace (domovy pro seniory) →68 

Domov pro seniory Vlčice,
příspěvková organizace (domovy pro seniory) →69 

Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
(domovy pro osoby se zdravotním postižením) →64 

Domov — plzeňská hospicová péče, z. ú. 
(odborné sociální poradenství, odlehčovací služby,
domácí hospicová péče) →88 →96 →139 
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Domus — Centrum pro rodinu, z. s.
(pěstounství a náhradní rodinná péče) →145

Domy s pečovatelskou službou Blovice (bydlení pro seniory) →137

Domy s pečovatelskou službou Spálené Poříčí (bydlení pro seniory) →137

Doupě, z. s. (volnočasové aktivity) →166

Dům dětí a mládeže Blovice (volnočasové aktivity) →163

Dům pro ubytování seniorů Chlum (ubytování seniorů) →138

DS Zbůch, s. r. o. (domovy pro seniory) →70 

DZR Trnová, s. r. o.
(domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) →71 →75

HEWER, z. s. (osobní asistence) →98 

Hospic svatého Lazara z. s.
(domácí hospicová péče, lůžkový hospic, paliativní ambulance) →140 

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině — Plzeňský kraj
(pomoc uprchlíkům z Ukrajiny) →148

LATUS pro rodinu, o. p. s. (pěstounství a náhradní rodinná péče) →146 

Ledovec, z. s. (odborné sociální poradenství,
sociální rehabilitace, telefonická krizová pomoc) →89 →120 →124

MáTa pro rodinu, z. s. (azylové domy) →53

Městská charita Plzeň (azylové domy) →54 →55 

Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice, 
příspěvková organizace města Blovice
(kulturní a vzdělávací akce, knihovna) →168 

Městský úřad Blovice (odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví — základní sociální poradenství,
zprostředkování potravinové pomoci a dluhového poradenství) →16 

Městský úřad Spálené Poříčí (správní a sociální odbor —
základní sociální poradenství, potravinová pomoc) →17

MOTÝL, z. ú. (raná péče, sociálně terapeutické dílny) →105 →116

Moudrá Sovička z. s. (vzdělávání pro seniory) →170 

Naděje, o. s. (azylové domy,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) →56 →111 

Občanské sdružení ProCit, z. s. 
(sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
sociální poradenství a nácviky, volnočasové aktivity) →112 →155 →158 

Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň-jih 
(vyřizování všech typů důchodů, dávek nemocenského pojištění
a správa pojistného na sociální zabezpečení) →21 

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s.
(odborné sociální poradenství, terénní programy) →90 →127

Plzeňská zastávka, z. s. (pomoc pozůstalým) →143 

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
(Forenzní multidisciplinární tým — sociální poradenství) →156

Raná péče Kuk, z. ú. (raná péče) →106

Rozum a cit, z. s. (pěstounství a náhradní rodinná péče) →147 

Sociální a zdravotní centrum Letiny, s. r. o.
(domovy se zvláštním režimem) →76 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR,
pobočný spolek Plzeň-město (volnočasové a vzdělávací aktivity) →162 →168 

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR 
(odborné sociální poradenství, právní poradenství,
kurzy českého jazyka) →91 →149 

Tichý svět, o. p. s. (odborné sociální poradenství,
sociální rehabilitace, tlumočnické služby) →92 →121 →131 →133

Tyfloservis, o. p. s. (sociální rehabilitace, rehabilitace zraku) →122 →157 

Úřad práce Plzeň-jih, pracoviště Blovice
(dávky státní sociální podpory a hmotné nouze) →19 

Úřad práce Plzeň-jih, pracoviště Plzeň, Kaplířova ulice
(zprostředkování zaměstnání) →20 

Úřad práce Plzeň-jih, pracoviště Plzeň, Klatovská třída
(dávky státní sociální podpory a hmotné nouze) →20

VIDA z. s. (odborné sociální poradenství) →93

Západočeská univerzita v Plzni (vzdělávání seniorů) →171
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Přehled dalších 
sociálních služeb 
dle zákona

Na Blovicku nejsou poskytovány všechny druhy 
sociálních služeb uvedené v Zákoně č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. Řada dalších sociálních služeb 
je poskytována na území Plzeňského kraje a informace 
o nich jsou k dispozici v Katalogu poskytovatelů 
sociálních služeb v Plzeňském kraji (www.socialnisluzby.
plzensky-kraj.cz). Všechny sociální služby v ČR a jejich 
poskytovatele, aktuální kontakty a údaje o službě si lze 
vyhledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb 
MPSV ČR (www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb). 
Níže jsou uvedeny sociální služby, které 
se zde v katalogu neobjevily:

Centra denních služeb
V Centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdra-
votního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba 
obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu / poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy / výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti / zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím / sociálně terapeutické činnosti / pomoc při uplat-
ňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Centrum duševního zdraví
Centrum duševního zdraví poskytuje osobám s duševní poruchou nebo poru-
chou chování, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, sociální a zdravotní 
služby v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách. 
Služby centra duševního zdraví jsou poskytovány v terénní nebo ambulantní 
formě a obsahují tyto základní činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče 
o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění / zprostředkování kontaktu se společenským prostředím / výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti / pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí / sociálně terapeutické činnosti.
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Domy na půl cesty
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let 
věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti 
a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody 
nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních 
je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

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

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

Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby 
pro osoby bez přístřeší.

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

Noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem 
o využití hygienického zařízení a přenocování.

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

Průvodcovské a předčitatelské služby
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby 
poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo 
zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim 
osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako 
součást jiných služeb.

Služby následné péče
Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované oso-
bám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových 
látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly 
ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

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

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

Týdenní stacionáře
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám 
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby.
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Poznámky
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Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu „Realizace 
komunitního plánování sociálních služeb na Blovicku“, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015151, který je podpořen finančními 
prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci OPZ.
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