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Úvodní slovo

Vážení občané,

dostává se Vám do rukou nový aktualizovaný Katalog sociálních a sou-
visejících služeb a institucí pro Horšovskotýnsko (dále jen Katalog), 
který vznikl na základě výstupů 3. etapy komunitního plánování soci-
álních služeb, která byla zahájena již v lednu 2018.

Potřebné informace, které zde naleznete, Vám mohou pomoci při řešení 
nepříznivé sociální a životní situace anebo se jen zorientovat v nabí-
zených službách na území správního obvodu města Horšovský Týn.

Katalog je přehledně uspořádán tak, aby mohl poskytnout základní 
přehled o nabízených sociálních a dalších návazných službách, které 
je možné vyhledávat také podle popsané životní situace. Elektronická 
podoba Katalogu bude navíc součástí webového portálu sociálních a sou-
visejících služeb, který byl dále s komunitním plánem prostřednictvím 
komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku vytvořen. 

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

Ing. Josef Holeček 
Starosta města Horšovský Týn
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Úvod k sociálním 
a souvisejícím službám

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

Sociální služby jsou upraveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, který rozeznává celkem 33 druhů sociálních služeb (například 
domovy pro seniory, azylové domy, pečovatelská služba) a každému 
člověku navíc garantuje bezplatné základní sociální poradenství. 

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

Sociální služby jsou dle druhu poskytování rozděleny na pobytové, 
ambulantní a terénní. Pobytové služby jsou spojeny s ubytováním osob 
v zařízení sociálních služeb. Ambulantní služby jsou takové, za kterými 
osoba dochází nebo je doprovázena či dopravována do zařízení soci-
álních služeb, ale součástí služby není ubytování. Terénní služby jsou 
osobám poskytovány v jejich přirozeném sociálním prostředí (zejména 
v jejich domácnostech nebo v jiném, jimi zvoleném prostředí, kam za 
nimi služba dojíždí).

V jaké těžké životní situaci 
se nacházíte?

 → Bydlení /8

 → Finance a dluhy /9

 → Rizikové chování – drogy a jiné závislosti, prostituce /10

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

 → Rodina, děti a mládež /12

 → Stáří /15

 → Zdravotní postižení a nemoc /17

 → Zaměstnání /20

 → Umírání /22

 → Cizinci /23



8 9→ Nenašli jste, co jste hledali? Další služby působící v Plzeňském kraji lze nalézt v katalogu poskytovatelů sociálních 
služeb v Plzeňském kraji na adrese https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/Uploads/Files/0cvxepr3_d3b.pdf.

Bydlení

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

 → Azylový dům Domažlice (Diecézní charita Plzeň) /42

 → Azylový dům – domov pro matky s dětmi v tísni – Domažlice 
(Diecézní charita Plzeň) /42

 → Komunitní centrum Horšovský Týn (Diecézní charita Plzeň) /48

 → Krizová pomoc – Plus pro lidi v krizové situaci – krizové centrum 
(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /40

 → Krizová pomoc – Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Odborné sociální poradenství – Poradna pro cizince a uprchlíky 
Plzeň (Diecézní charita Plzeň) /47

 → Odborné sociální poradenství – sociální a právní poradna  
(Tichý svět, o.p.s.) /70

 → Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni, o.p.s.) /35

 → Resocializační programy (Člověk v tísni, o.p.s.) /36

 → Rodinné centrum Myška Lola, z.s. /65

 → Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
(Člověk v tísni, o.p.s.) /33

 → Sociální rehabilitace – pobytová – Domov sv. Vavřince Meclov 
(Diecézní charita Plzeň) /44

 → Sociální rehabilitace – SOS Domažlice (Diecézní charita Plzeň) /43

 → Sociální rehabilitace (Tichý svět, o.p.s.) /69

 → Terénní programy (Člověk v tísni, o.p.s.) /34

Finance a dluhy 

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

 → Komunitní centrum Horšovský Týn (Diecézní charita Plzeň) /48

 → Krizová pomoc – Plus pro lidi v krizové situaci – krizové centrum 
(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /40

 → Krizová pomoc – Terénní krizová služba 
(Diecézní charita Plzeň) /46

 → Odborné sociální poradenství – poradenství v oblasti dluhů 
a protiprávního jednání (Člověk v tísni, o.p.s.) /34

 → Odborné sociální poradenství – rodinná poradna 
(Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o.) /31



10 11→ Nenašli jste, co jste hledali? Další služby působící v Plzeňském kraji lze nalézt v katalogu poskytovatelů sociálních 
služeb v Plzeňském kraji na adrese https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/Uploads/Files/0cvxepr3_d3b.pdf.

 → Odborné sociální poradenství – sociální a právní poradna 
(Tichý svět, o.p.s.) /70

 → Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni, o.p.s.) /35

 → Probační a mediační služba Domažlice /63

 → Resocializační programy (Člověk v tísni, o.p.s.) /36

 → Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Člověk v tísni, o.p.s.) /33

 → Sociální rehabilitace – SOS Domažlice (Diecézní charita Plzeň) /43

 → Sociální rehabilitace (Tichý svět, o.p.s.) /69

 → Terénní programy (Člověk v tísni, o.p.s.) /34

Rizikové chování – 
drogy a jiné závislosti, 
prostituce

Máte Vy nebo někdo blízký problém 
s alkoholem, drogami či jinými závislostmi 
(např. gamblerstvím)? • Potřebujete čistý 
injekční materiál? • Nabízíte sexuální služby 
za peníze a potýkáte se s problémy?

 → Krizová pomoc – Plus pro lidi v krizové situaci – krizové centrum 
(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /40

 → Krizová pomoc – Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Odborné sociální poradenství – rodinná poradna 
(Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o.) /31

 → Odborné sociální poradenství (Network East–West, z.s., 
Centrum Jana) /60

 → Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni, o.p.s.) /35

 → Poradenství v oblasti školství a rodiny (Pedagogicko-psychologická 
poradna Plzeň, pracoviště Domažlice) /63

 → Sociální rehabilitace – SOS Domažlice 
(Diecézní charita Plzeň) /43

 → Terénní programy (Network East-West, z.s., Centrum Jana) /59

Odchod z ústavní 
či pěstounské péče 
a výkonu trestu

Vracíte se z věznice a nevíte, jak znova začít 
nebo co dál dělat? • Opouštíte výchovný 
ústav, dětský domov či pěstounskou péči?
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 → Doprovázení pěstounských rodin – Adite pro náhradní rodiny 
(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /38

 → Krizová pomoc – Plus pro lidi v krizové situaci – krizové centrum 
(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /40

 → Krizová pomoc – Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni, o.p.s.) /35

 → Resocializační programy (Člověk v tísni, o.p.s.) /36

 → Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Adite pro náhradní 
rodiny (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /39

 → Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Člověk v tísni, o.p.s.) /33

 → Sociální rehabilitace – SOS Domažlice (Diecézní charita Plzeň) /43

Rodina, děti a mládež

Řešíte v rodině výchovné problémy? • Ubližuje 
Vám někdo, musíte snášet urážky či fyzické násilí 
doma, ve škole nebo jinde? • Mají Vaše děti pro-
blémy s učením? • Hledáte dostupné a nezávazné 
aktivity pro Vaše dítě? • Máte problém se zajiš-
těním předškolního vzdělávání pro děti? • Chcete 
se rozvést a nevíte jak postupovat? • Zažíváte 

komplikovaný rozvod a ohrožuje to Vaše děti? 
• Nemůžete se dohodnout na péči o dítě? 
• Neplatí Vám otec výživné na dítě? • Chcete se 
stát pěstounem? • Máte dítě v pěstounské péči? 
• Nevyvíjí se Vaše dítě tak, jak jste očekávali?

 → Doprovázení pěstounských rodin – Adite pro náhradní rodiny 
(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /38

 → Intervenční centrum Plzeňského kraje (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Komunitní centrum Horšovský Týn (Diecézní charita Plzeň) /48

 → Krizová pomoc – Plus pro lidi v krizové situaci – krizové centrum 
(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /40

 → Krizová pomoc – Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Odborné sociální poradenství – rodinná poradna 
(Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o.) /31

 → Odborné sociální poradenství – sociální a právní poradna 
(Tichý svět, o.p.s.) /70

 → Odborné sociální poradenství (Bílý kruh bezpečí, z.s.) /26

 → Ošacovací středisko (Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Domažlice) /61

 → Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni, o.p.s.) /35

 → Poradenství v oblasti školství a rodiny (Pedagogicko-psychologická 
poradna Plzeň, pracoviště Domažlice) /63

 → Probační a mediační služba Domažlice /63
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 → Raná péče – detašované pracoviště Plzeňský kraj 
(Diakonie ČCE – středisko Praha) /37

 → Raná péče (MCT CZ, z.s.) /54

 → Raná péče (Raná péče Kuk, z.ú.) /64

 → Raná péče Čechy (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.) /27

 → Resocializační programy (Člověk v tísni, o.p.s.) /36

 → Rodinné centrum Myška Lola, z.s. /65

 → Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Adite pro náhradní 
rodiny (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /39

 → Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Archa pro rodiny 
s dětmi (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /38

 → Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Člověk v tísni, o.p.s.) /33

 → Sociální rehabilitace – SOS Domažlice 
(Diecézní charita Plzeň) /43

 → Svaz tělesně postižených v České republice z.s. – 
místní organizace Horšovský Týn /68

 → Terénní programy (Člověk v tísni, o.p.s.) /34

 → Vzdělávací služby – podpora vzdělávání 
(Člověk v tísni, o.p.s.) /36

Stáří

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

 → Denní stacionář (Městské centrum sociálně rehabilitačních 
služeb – domov pro seniory) /56

 → Domácí zdravotní péče včetně hospicové 
(Domácí péče Domažlice s.r.o.) /50

 → Domov pro seniory – Domov Černovice 
(Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o.) /28

 → Domov pro seniory (Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o.) /30

 → Domov pro seniory (Dům seniorů Kdyně, p.o.) /53

 → Domov pro seniory (Městské centrum sociálně rehabilitačních 
služeb – domov pro seniory) /57

 → Domov se zvláštním režimem – Domov Černovice 
(Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o.) /29

 → Domov se zvláštním režimem (Městské centrum sociálně 
rehabilitačních služeb – domov pro seniory) /57



16 17→ Nenašli jste, co jste hledali? Další služby působící v Plzeňském kraji lze nalézt v katalogu poskytovatelů sociálních 
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 → Domov se zvláštním režimem (Vital life, z.s.) /71

 → Intervenční centrum Plzeňského kraje (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Krizová pomoc – Plus pro lidi v krizové situaci – krizové centrum 
(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /40

 → Krizová pomoc – Terénní krizová služba 
(Diecézní charita Plzeň) /46

 → Odborné sociální poradenství – rodinná poradna 
(Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o.) /31

 → Odborné sociální poradenství (Bílý kruh bezpečí, z.s.) /26

 → Odborné sociální poradenství (Centrum pro zdravotně postižené 
Plzeňského kraje o.p.s.) /27

 → Odlehčovací služba (Dům seniorů Kdyně, p.o.) /53

 → Odlehčovací služba (Městské centrum sociálně rehabilitačních 
služeb – domov pro seniory) /58

 → Ošacovací středisko (Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Domažlice) /61

 → Pečovatelská služba – Jubilata pro osoby potřebující péči Merklín 
(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /41

 → Pečovatelská služba (Domácí péče Domažlice s.r.o.) /49

 → Pečovatelská služba (Město Horšovský Týn) /55

 → Pečovatelská služba (Město Staňkov) /55

 → Pečovatelská služba (Městys Koloveč) /58

 → Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni, o.p.s.) /35

 → Probační a mediační služba Domažlice /63

 → Půjčovna kompenzačních pomůcek 
(Domácí péče Domažlice s.r.o.) /50

 → Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s., 
odbočka Domažlice /65

 → Sociální lůžka (Domažlická nemocnice, a. s.) /52

 → Sociální rehabilitace – SOS Domažlice (Diecézní charita Plzeň) /43

 → Svaz tělesně postižených v České republice z.s. – 
místní organizace Horšovský Týn /68

Zdravotní postižení 
a nemoc

Máte zdravotní handicap a nevíte si rady? 
• Narodilo se Vám dítě se zdravotním postiže-
ním? • Onemocněl někdo z Vaší rodiny a nevíte, 
jak zajistit potřebnou péči? • Pečujete o osobu 
se zdravotním postižením či dlouhodobě nemoc-
ného a potřebujete si odpočinout? • Trpíte dlou-
hodobým závažným onemocněním a potřebujete 
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zajistit péči? • Trpí někdo z Vašich blízkých 
duševním onemocněním?

 → Denní stacionář (Městské centrum sociálně rehabilitačních 
služeb – domov pro seniory) /56

 → Dílna Liduška (Centrum sociálních služeb Stod, p.o.) /32

 → Domácí zdravotní péče včetně hospicové 
(Domácí péče Domažlice s.r.o.) /50

 → Domov pro seniory (Městské centrum sociálně rehabilitačních 
služeb – domov pro seniory) /57

 → Domov se zvláštním režimem (Městské centrum sociálně 
rehabilitačních služeb – domov pro seniory) /57

 → Domov se zvláštním režimem (Vital life, z.s.) /71

 → Chráněné bydlení Jankovského 
(Centrum sociálních služeb Stod, p.o.) /31

 → Chráněné bydlení Liduška 
(Centrum sociálních služeb Stod, p.o.) /32

 → Krizová pomoc – Plus pro lidi v krizové situaci – krizové centrum 
(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /40

 → Krizová pomoc – Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Odborné sociální poradenství – rodinná poradna 
(Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o.) /31

 → Odborné sociální poradenství – sociální a právní poradna 
(Tichý svět, o.p.s.) /70

 → Odborné sociální poradenství (Centrum pro zdravotně postižené 
Plzeňského kraje o.p.s.) /27

 → Odborné sociální poradenství (Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Domažlice, p.s.) /67

 → Odlehčovací služba (Městské centrum sociálně rehabilitačních 
služeb – domov pro seniory) /58

 → Pečovatelská služba (Domácí péče Domažlice s.r.o.) /49

 → Pečovatelská služba (Město Horšovský Týn) /55

 → Pečovatelská služba (Město Staňkov) /55

 → Pečovatelská služba (Městys Koloveč) /58

 → Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni, o.p.s.) /35

 → Půjčovna kompenzačních pomůcek 
(Domácí péče Domažlice s.r.o.) /50

 → Raná péče – detašované pracoviště Plzeňský kraj 
(Diakonie ČCE – středisko Praha) /37

 → Raná péče (MCT CZ, z.s.) /54

 → Raná péče (Raná péče Kuk, z.ú.) /64

 → Raná péče Čechy (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.) /27

 → Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s., 
odbočka Domažlice /65

 → Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa 
(Diecézní charita Plzeň) /45
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 → Sociální lůžka (Domažlická nemocnice, a.s.) /52

 → Sociální rehabilitace – pobytová – Domov sv. Vavřince Meclov 
(Diecézní charita Plzeň) /44

 → Sociální rehabilitace – SOS Domažlice (Diecézní charita Plzeň) /43

 → Sociální rehabilitace (Tichý svět, o.p.s.) /69

 → Sociální rehabilitace (Tyfloservis, o.p.s. – 
Krajské ambulantní středisko Plzeň) /70

 → Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. – 
místní organizace Horšovský Týn /68

 → Tlumočnická služba (Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, 
z.s., Poradenské centrum Domažlice, p.s.) /67

 → Tlumočnické služby – Komunikace bez bariér (Tichý svět, o.p.s.) /69

Zaměstnání

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

 → Dílna Liduška (Centrum sociálních služeb Stod, p.o.) /32

 → Chráněné bydlení Jankovského 
(Centrum sociálních služeb Stod, p.o.) /31

 → Chráněné bydlení Liduška (Centrum sociálních služeb Stod, p.o.) /32

 → Krizová pomoc – Plus pro lidi v krizové situaci – krizové centrum 
(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /40

 → Krizová pomoc – Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Komunitní centrum Horšovský Týn (Diecézní charita Plzeň) /48

 → Odborné sociální poradenství – poradenství v oblasti dluhů 
a protiprávního jednání (Člověk v tísni, o.p.s.) /34

 → Odborné sociální poradenství – Poradna pro cizince a uprchlíky 
Plzeň (Diecézní charita Plzeň) /47

 → Odborné sociální poradenství – rodinná poradna 
(Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o.) /31

 → Odborné sociální poradenství – sociální a právní poradna 
(Tichý svět, o.p.s.) /70

 → Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni, o.p.s.) /35

 → Resocializační programy (Člověk v tísni, o.p.s.) /36

 → Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Člověk v tísni, o.p.s.) /33

 → Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa (Diecézní charita Plzeň) /45

 → Sociální rehabilitace – SOS Domažlice (Diecézní charita Plzeň) /43
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 → Sociální rehabilitace (Tichý svět, o.p.s.) /69

 → Terénní programy (Člověk v tísni, o.p.s.) /34

Umírání

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

 → Domácí zdravotní péče včetně hospicové 
(Domácí péče Domažlice s.r.o.) /50

 → Domov pro seniory (Dům seniorů Kdyně, p.o.) /53

 → Domov se zvláštním režimem (Vital life, z.s.) /71

 → Krizová pomoc – Plus pro lidi v krizové situaci – krizové centrum 
(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /40

 → Krizová pomoc – Terénní krizová služba 
(Diecézní charita Plzeň) /46

 → Odlehčovací služba (Dům seniorů Kdyně, p.o.) /53

 → Pečovatelská služba (Domácí péče Domažlice s.r.o.) /49

 → Poradenství obětem trestné činnosti 
(Člověk v tísni, o.p.s.) /35

 → Půjčovna kompenzačních pomůcek 
(Domácí péče Domažlice s.r.o.) /50

 → Sociální rehabilitace – SOS Domažlice (Diecézní charita Plzeň) /43

Cizinci

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

 → Krizová pomoc – Plus pro lidi v krizové situaci – krizové centrum 
(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /40

 → Krizová pomoc – Terénní krizová služba 
(Diecézní charita Plzeň) /46

 → Odborné sociální poradenství – Poradna pro cizince a uprchlíky 
Plzeň (Diecézní charita Plzeň) /47

 → Odborné sociální poradenství – sociální a právní poradna 
(Tichý svět, o.p.s.) /70

 → Odborné sociální poradenství (Bílý kruh bezpečí, z.s.) /26

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



 

 → Odborné sociální poradenství (Správa uprchlických zařízení 
Ministerstva vnitra ČR – Centrum na podporu integrace cizinců 
pro Plzeňský kraj) /66

 → Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni, o.p.s.) /35

 → Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Člověk v tísni, o.p.s.) /33

 → Sociální rehabilitace – SOS Domažlice 
(Diecézní charita Plzeň) /43

 → Terénní programy (Člověk v tísni, o.p.s.) /34

 → Terénní programy (Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.) /62

Přehled sociálních 
a souvisejících 
služeb působících pro 
Horšovskotýnsko

Řazeno abecedně dle názvu organizace

Pokud nevíte, na jakou službu se ve Vaší situaci obrátit, je možné požá-
dat o radu sociální pracovníky pověřených obecních úřadů → Městský 
úřad Horšovský Týn / Městský úřad Staňkov
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Bílý kruh bezpečí, z.s.

Odborné sociální poradenství

Popis služby → Prostřednictvím odborného sociálního poradenství 
poskytuje komplexní pomoc a podporu v oblasti práva, psycho-
logie a sociální práce obětem trestných činů, svědkům a pozů-
stalým po obětech trestné činnosti, a to s cílem zlepšit jejich 
postavení v trestním řízení a eliminovat jejich újmu způsobenou 
trestnou činností. K dispozici je nepřetržitá krizová linka 116 006. 
Zvlášť zranitelným obětem trestných činů (ZZ OTČ) poskytuje 
v pracovní dny pomoc klíčová sociální pracovnice, a to formou 
ambulantní a terénní (např. doprovody k soudnímu jednání aj.). 
Mezi další aktivity patří preventivní a odborné vzdělávací pro-
gramy pro laickou i odbornou veřejnost.
Pro koho je služba určena → Oběti trestných činů bez omezení 
věku, osoby ohrožené domácím násilím, svědci trestných činů, 
pozůstalí po trestných činech na území Plzeňského kraje. (Každá 
osoba, která se cítí být obětí trestné činnosti dle zák. č. 45/2013, 
o obětech trestných činů.)

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

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

Raná péče Čechy 

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

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

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

Odborné sociální poradenství 

Popis služby → Informace, podpora a pomoc při řešení nepří-
znivé životní situace seniorů a osob se zdravotním postiže-
ním. Pomoc při zpracování žádostí, podání a odvolání určených 
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poskytovatelům sociálních služeb a orgánům veřejné správy. 
Uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociální služby. Poradenství 
týkající se invalidních důchodů, příspěvku na péči, dávek státní 
sociální podpory, hmotné nouze, zdravotnických služeb. Informace 
o výběru a možnostech zisku rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek. Spolupráce a poradenství organizacím pracujícím s oso-
bami se zdravotním postižením a seniory.
Pro koho je služba určena → Osobám se zdravotním postižením 
a seniorům bez omezení věku a typu zdravotního postižení a jejich 
rodinným příslušníkům, právnickým osobám pracujícím ve pro-
spěch osob zdravotně postižených a seniorů, opatrovníků osob 
s omezenou svéprávností.

Pracovní doba → Út, Čt, Pá 8:00–12:00 / 
Po, St 12:30–16:00
E-mail → domazlice@czppk.cz
Telefon → 379 724 387, 775 786 002
Webová stránka → www.czppk.cz
Adresa → CZP, Msgre. B. Staška 265, 344 01 Domažlice 
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Každou 2. středu v měsíci od 11:00 hodin 
poskytujeme právní poradenství zdarma. Je třeba se předem 
objednat na uvedených kontaktech. Nabízíme možnost vyzkoušení 
či zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Zapůjčení 
za úhradu.

Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o.

Domov pro seniory – Domov Černovice 

Popis služby → Domov pro seniory Černovice poskytuje pobytové 
sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby lidem, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Podle osobních schopností a potřeb umožňujeme 

žadatelům formou individuální pomoci přiblížit se běžnému 
způsobu života.
Pro koho je služba určena → Domov pro seniory Černovice 
poskytuje sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby lidem 
starším 55 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci 
a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Pracovní doba → Služba je poskytována nepřetržitě.
E-mail → socialni@cssdomazlice.cz / Telefon → 379 431 110
Webová stránka → www.cssdomazlice.cz 
Adresa → Černovice 25; 345 62 Holýšov
Finanční náročnost → Za úhradu klienta.

Doplňující informace → Službu nelze poskytnout osobám, které 
by nepotřebovaly využívat základní nabízené služby, to je stra-
vování, ošetřovatelská péče, praní prádla a úklid, dále osobám, 
které potřebují léčebnou péči ve zdravotnickém zařízení, osobám, 
které mohou ohrozit druhé, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro 
akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost, 
osobám, trpícím chronickým alkoholismem a jinými závažnými 
toxikomániemi a osobám, které z důvodu infekčního onemocnění 
nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb.

Domov se zvláštním režimem – Domov Černovice 

Popis služby → Posláním našeho „Domova se zvláštním reži-
mem“ je poskytovat pobytové služby lidem s potřebou pravidelné 
pomoci jiné osoby. Podle osobních potřeb a schopností uživatelů 
jim umožňujeme formou individuální podpory přiblížit se běžnému 
způsobu života a umožnit jim klidné prožití stáří.
Pro koho je služba určena → Služba je určena lidem ve věku nad 
60 let věku se stařeckou a Alzheimerovou demencí a s potřebou 
pravidelné pomoci jiné osoby.

Pracovní doba → Služba je poskytována nepřetržitě.
E-mail → socialni@cssdomazlice.cz
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Telefon → 379 431 110
Webová stránka → www.cssdomazlice.cz 
Adresa → Černovice 25; 345 62 Holýšov
Finanční náročnost → Za úhradu klienta.

Doplňující informace → Službu nelze poskytnout osobám, které 
by nepotřebovaly využívat základní nabízené služby, to je stra-
vování, ošetřovatelská péče, praní prádla a úklid, dále osobám, 
které potřebují léčebnou péči ve zdravotnickém zařízení, osobám, 
které mohou ohrozit druhé, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro 
akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost, 
osobám, trpícím chronickým alkoholismem a jinými závažnými 
toxikomániemi a osobám, které z důvodu infekčního onemocnění 
nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb.

Domov pro seniory

Popis služby → Zajištění ubytování a celodenní stravy, celodenní 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc 
při osobní hygieně, úklid, praní prádla, příprava léků atd.). Zajištění 
dalších služeb (kadeřnice, pedikérka, masáže). Pomoc při obstará-
vání osobních záležitostí, volnočasové a zájmové aktivity. Ošetřo-
vatelská a základní zdravotní péče.
Pro koho je služba určena → Lidé nad 55 let, kteří potřebují pravi-
delnou pomoc jiné fyzické osoby. Vnitřními pravidly máme upra-
vený okruh osob, se kterými Smlouvu o poskytování sociální 
pobytové služby uzavřít nemůžeme.

Pracovní doba → Nepřetržitě po celý rok.
E-mail → vedoucidomazlice@cssdomazlice.cz, 
poorova@cssdomazlice.cz 
Telefon → 379 412 720, 379 412 721
Webová stránka → www.cssdomazlice.cz
Adresa → Baldovská 583, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Odborné sociální poradenství – rodinná poradna Domažlice

Popis služby → Ambulantní formou řešíme problémy mezi rodiči 
a dětmi; závažné dysfunkce (útěky, zneužívání, týrání); krize 
v manželských či partnerských vztazích; nezaměstnanost, závis-
lost, mezigenerační konflikt; neurotické či depresivní problémy; 
problémy v navazování partnerských vztahů.
Pro koho je služba určena → Jednotlivcům, párům a rodinám 
nacházejících se v nepříznivé situaci, obyvatelům starším 16 let 
nebo dětem na žádost rodičů.

Pracovní doba → Po, St 8:00–18:00 
/ Út 8:00–16:00 / Čt 8:00–16:30 / Pá 8:00–14:00
E-mail → poradna@cssdomazlice.cz
Telefon → 379 412 740, 773 745 771
Webová stránka → www.cssdomazlice.cz
Adresa → Baldovská 583, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Provádíme psychologická vyšetření zaměřená 
na zjištění vhodné životní orientace, tj. výběr školy či zaměstnání.

Centrum sociálních služeb Stod, p.o.

Chráněné bydlení Jankovského

Popis služby → Především se jedná o podporu v péči o domácnost 
a přípravy stravy, pomoc s obstaráváním osobních záležitostí, 
podpora pracovních návyků a vytváření takových podmínek, které 
klienty co nejvíce podporují v jejich samostatnosti. Každý klient 
má svůj vlastní jednolůžkový pokoj.
Pro koho je služba určena → Služba je určena klientům s mentál-
ním postižením, kterým umožňuje bydlení ve skupinové domác-
nosti. Domácnost je určena pro 4 klienty s nízkou mírou podpory. 
Domácnost není bezbariérová.
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Pracovní doba → Po–Pá 6:00–20:00 / So a Ne 8:30–16:30
E-mail → jana.maskova@cssstod.eu / Telefon → 773 259 034
Webová stránka → https://cssstod.eu 
Adresa → Jankovského 232, 345 61 Staňkov
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Pracovník není v domácnosti 
trvale přítomen.

Chráněné bydlení Liduška

Popis služby → Především se jedná o podporu v péči o domácnost 
a přípravy stravy, pomoc s obstaráváním osobních záležitostí, 
podpora pracovních návyků a vytváření takových podmínek, které 
klienty co nejvíce podporují v jejich samostatnosti. Každý klient 
má svůj vlastní jednolůžkový pokoj.
Pro koho je služba určena → Služba je určena klientům s mentál-
ním postižením, kterým umožňuje bydlení ve skupinové domác-
nosti. Domácnost je určena pro 4 klienty s nízkou mírou podpory. 
Domácnost není bezbariérová.

Pracovní doba → 24 hodin denně
E-mail → jana.maskova@cssstod.eu / Telefon → 773 259 034
Webová stránka → https://cssstod.eu 
Adresa → Jankovského 232, 345 61 Staňkov
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Dílna Liduška

Popis služby → Aktivizační dílna pomáhá prostřednictvím dlou-
hodobé a pravidelné podpory zvýšit soběstačnost, zdokonalovat 
pracovní a sociální návyky a předcházet tak sociálnímu vyloučení, 
vždy s ohledem na individuální potřeby a osobní cíle uživatele.
Pro koho je služba určena → Služba je určena osobám s men-
tálním postižením s potřebou trávení volného času pracovními 

aktivitami, a jejichž schopnosti a kompetence jim neumožňují 
zaměstnání na volném trhu práce.

Pracovní doba → Po–Pá 7:00–15:30
E-mail → radek.rosenberger@cssstod.eu
Telefon → 774259032
Webová stránka → www.cssstod.eu
Adresa → Jankovského 216, 345 61 Staňkov
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Kapacita dílny je maximálně 8 klientů 
v jeden okamžik.

Člověk v tísni, o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Plzeňský kraj 

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

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–16:00, po telefonické domluvě
E-mail → plzen.domazlice@pinf.cz
Telefon → 777 782 081, 608 226 713, 778 442 549
Webová stránka → www.clovekvtisni.cz/plzen
Adresa → Nádražní 73, Horšovský Týn 346 01
Finanční náročnost → Zdarma
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Doplňující informace → Spolupráce s rodinou probíhá ve většině 
případů v domácnosti rodiny.

Odborné sociální poradenství – 
poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání

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

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–16:00, 
po telefonické domluvě
E-mail → plzen.domazlice@pinf.cz
Telefon → 602 363 026, 778 442 549
Webová stránka → www.clovekvtisni.cz/plzen
Adresa → Nádražní 73, Horšovský Týn 346 01
Finanční náročnost → Zdarma

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

Terénní programy 

Popis služby → Pomáháme formou poskytování informací a prak-
tické pomoci při řešení problémů spojených např. s nezaměstna-
ností, bydlením, finančními a rodinnými problémy, soudními spory, 
zařizováním dokladů a dokumentů, vyřizováním dávek atd. Služba 
je nabízena všem bez ohledu na etnické, národnostní, sociální, 
náboženské a jiné příslušnosti. Jedná se o terénní formu (probíhá 

v domácnosti uživatele služby) a její součástí je doprovod na 
úřady a jiné instituce a zprostředkování dalších odborných služeb.
Pro koho je služba určena → Služba je poskytována lidem v tíživé 
životní situaci, kteří nemají dostatek informací, dovedností nebo 
prostředků nezbytných pro její řešení vlastními silami.

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–16:00, po telefonické domluvě
E-mail → plzen.domazlice@pinf.cz / Telefon → 778 442 549
Webová stránka → www.clovekvtisni.cz/plzen
Adresa → Nádražní 73, Horšovský Týn 346 01
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Součástí služby není poskytování finanč-
ních prostředků nebo materiální podpory.

Poradenství obětem trestné činnosti 

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

Pracovní doba → Po telefonické domluvě
E-mail → radka.liskova@clovekvtisni.cz, 
vlastimila.feistingerova@clovekvtisni.cz
Telefon → 602 250 210, 602 363 026
Webová stránka → www.clovekvtisni.cz/plzen
Adresa → Nádražní 73, Horšovský Týn 346 01
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Služba je akreditována Ministerstvem 
spravedlnosti ČR.



36 37→

Č
lo

vě
k 

v 
tí

sn
i, 

o.
p.

s.Resocializační programy

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

Pracovní doba → Po telefonické domluvě
E-mail → vlastimila.feistingerova@clovekvtisni.cz
Telefon → 602 363 026
Webová stránka → www.clovekvtisni.cz/plzen 
Adresa → Nádražní 73, Horšovský Týn 346 01
Finanční náročnost → Zdarma

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

Vzdělávací služby – podpora vzdělávání

Popis služby → Služba je určená dětem a jejich rodičům, které řeší 
potíže spojené se školou. Pomáháme při přípravě dětí do školy, 
ale také při komunikaci se školou, poradnami, specialisty či úřady. 
V rámci doučování spolupracujeme s dobrovolníky, kteří do rodin 
docházejí jednou týdně na dvě hodiny.
Pro koho je služba určena → Služba podpory vzdělávání je 
určena dětem, které mají potíže ve škole, a nedostává se jim 
adekvátní podpory.

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–16:00. Po telefonické 
domluvě je možno domluvit termín mimo provozní dobu.
E-mail → plzen.domazlice@pinf.cz
Telefon → 608 226 713, 777 787 373
Webová stránka → www.clovekvtisni.cz/plzen
Adresa → Nádražní 73, Horšovský Týn 346 01
Finanční náročnost → Zdarma

Diakonie ČCE – středisko Praha

Raná péče – detašované pracoviště Plzeňský kraj

Popis služby → Terénní sociální služba pomáhající rodinám zori-
entovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. Naším 
cílem je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte 
a dokázala najít takovou míru jejich naplnění, která ji umožní žít 
život podle svých představ. Nabízíme informace, odborné pora-
denství, činnosti podporující rozvoj dítěte a pomoc při uplatňo-
vání zájmů rodiny.
Pro koho je služba určena → Rodiny z Plzeňského kraje pečující 
o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, 
pohybovým, příp. kombinovaným postižením ve věku 0–7 let.

Pracovní doba → Po–Pá 7:00–19:00
E-mail → info@rana-pece.cz
Telefon → 235 518 392
Webová stránka → www.rana-pece.cz
Adresa → Mírové náměstí 19, 341 01 Horažďovice
Finanční náročnost → Zdarma
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Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – 
Archa pro rodiny s dětmi 

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

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–18:00 pro objednané / 
Po 8:00–9:00 pro neobjednané
E-mail → archa@diakoniezapad.cz / Telefon → 733 614 645
Webová stránka → www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/
archa-pro-rodiny-s-detmi/
Adresa → Sadová 636, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Doprovázení pěstounských rodin – 
Adite pro náhradní rodiny

Popis služby → Adite pro náhradní rodiny doprovází pěstounské 
rodiny při vytváření bezpečného a harmonického prostředí pro 
zdravý vývoj dětí. Hlavním cílem služby je poskytovat podpůrné 
služby rodinám a jejím členům, aby děti mohly vyrůstat ve funkč-
ním rodinném prostředí, naplňujícím jejich potřeby.
Pro koho je služba určena → Pěstounské rodiny, které mají s orga-
nizací Diakonie Západ uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské 
péče a bydliště v Plzeňském kraji: Osoby pečující (pěstouni nebo 
poručníci), osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu), 

zdržující se na území Plzeňského kraje (dále jen „pečující osoba“), 
děti svěřené do pěstounských rodin. Klientem organizace je 
rovněž každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí 
s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušo-
vání práv (dle §8 zákona o SPOD). Zájemci o náhradní rodinnou 
péči a žadatelé o zprostředkování NRP z Plzeňského kraje

Pracovní doba → Ambulantní konzultační hodiny → 
Po–Pá 8:00–18:00 na základě předchozí dohody / Terénní 
konzultační hodiny → Po–Pá 8:00–18:00 dle objednání
E-mail → adite@diakoniezapad.cz / Telefon → 731 125 429
Webová stránka → www.diakoniezapad.cz
Adresa → Sadová 636, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Vize služby: Každé ohrožené dítě dostává 
v rodině šanci být opět dítětem. Získává příležitost přenechat 
odpovědnost a ostražitost na dospělých, kteří jsou pro něj oporou.

Principy/zásady služby → úcta, spolupráce, pravdivost.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – 
Adite pro náhradní rodiny

Popis služby → Hlavním cílem služby je poskytovat podpůrné 
služby rodinám a jejím členům, aby děti mohly vyrůstat ve 
funkčním rodinném prostředí, naplňujícím jejich potřeby. Dílčí 
cíle: stabilizovat rodinné vztahy dítěte, podpořit bezpečný návrat 
dítěte do biologické rodiny, napomáhat vlastním dětem pěs-
tounů v porozumění institutu náhradní rodinné péče a dětem 
přijatým do rodiny.
Pro koho je služba určena → Rodiny s dítětem/dětmi, členové 
rodiny, jejichž rodinný život je ovlivněn přijetím dítěte do pěstoun-
ské péče (vlastní děti pěstounů, ostatní členové rodiny), biologičtí 
rodiče dítěte umístěného do pěstounské péče – v případě návratu 
dítěte zpět do biologické rodiny.

acer
Zvýraznění
344 01 Domažlice
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Pracovní doba → Terénní konzultační hodiny → 
Po–Pá 8:00–18:00 dle objednání
E-mail → adite@diakoniezapad.cz 
Telefon → 731 125 429
Webová stránka → www.diakoniezapad.cz
Adresa → Sadová 636, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Vize služby: Každé ohrožené dítě dostává 
v rodině šanci být opět dítětem. Získává příležitost přenechat 
odpovědnost a ostražitost na dospělých, kteří jsou pro něj oporou.

Principy/zásady služby → úcta, spolupráce, pravdivost.

Krizová pomoc – Plus pro lidi v krizové situaci – krizové centrum

Popis služby → Krizové centrum Plus je místem pro lidi a jejich 
starosti. Pomáhá jim ulehčit tíživou situaci a hledat řešení. Služba 
poskytuje krizovou pomoc, psychickou podporu a bezpečné pro-
vázení situací, kterou klient vnímá jako naléhavou, nepříjem-
nou či ohrožující, a to s cílem zabránit dalšímu nepříznivému 
vývoji této situace. Služba je poskytována ambulantně v Plzni, 
či terénně v rámci Plzeňského kraje mimo prostory organizace. 
Terénní forma služby je poskytována zpravidla na vyžádání jiného 
odborného subjektu (např. školy, internátu, OSPOD, domova pro 
seniory apod.), který vyžaduje metodickou podporu při práci se 
svou cílovou skupinou či pracovníky v krizové situaci, či je jakkoli 
zasažen traumatizující událostí a vyžaduje krizovou pomoc (např. 
krizovou intervenci pro žáky školy v případě náhlého úmrtí spo-
lužáka, atd.), či jiné služby krizového centra (např. poradenství, 
zprostředkování jiného odborného kontaktu apod.).
Pro koho je služba určena → Dětem od 6 let, dospívajícím, dospě-
lým, seniorům, a to jednotlivcům, skupinám, párům či rodinám

Pracovní doba → Ambulance → Po 9:00–19:00 / 
Út, St 9:00–16:30 / Čt 12:00–19:00 / Pá 9:00–16:00 / 

Terén → Po–Pá 8:00–16:00
E-mail → Ambulance → plus@diakoniezapad.cz / 
Terén → plus.kraj@diakoniezapad.cz
Telefon → Ambulance → 377 223 221, 733 414 421 / 
Terén → 605 232 116
Webová stránka → www.diakoniezapad.cz
Adresa → Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Pečovatelská služba – 
Jubilata pro osoby potřebující péči Merklín

Popis služby → Pečovatelská služba Vám pomůže ve vaší domác-
nosti s osobní hygienou, oblékáním a další péčí o Vaši osobu. Dove-
zeme Vám oběd, pomůžeme s přípravou a podáním jídla, s úklidem 
domácnosti, s praním a žehlením. Zajistíme nákupy, doprovodíme 
či odvezeme Vás k lékaři, na úřady a podobně. Služba je poskyto-
vána terénní a ambulantní formou, tj. v domácím prostředí klientů 
nebo ve středisku osobní hygieny.
Pro koho je služba určena → Služba je určena těm, kterým vysoký 
věk, zdravotní postižení, dlouhodobé či náhlé onemocnění brání 
v tom, aby péči o sebe i domácnost zvládali podle svých představ.

Pracovní doba → Po–Pá 7:00–15:00
E-mail → jubilata.merklin@diakoniezapad.cz
Telefon → 733 614 571
Webová stránka → www.diakoniezapad.cz nebo https://www.
diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/jubilata-pro-osoby-
potrebujici-peci/ 
Adresa → Kostelní 9, 334 52 Merklín
Finanční náročnost → Za úhradu klienta.

Doplňující informace → Pečovatelská služba Jubilata Merklín 
působí v ORP Horšovský Týn v obcích Čermná, Poděvousy 
a Hlohovčice.

acer
Zvýraznění
344 01 Domažlice
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Diecézní charita Plzeň

Azylový dům Domažlice

Popis služby → Azylový dům poskytuje pobytovou službu na pře-
chodnou dobu (zpravidla nejdéle jednoho roku) osobám v nepříz-
nivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Pro koho je služba určena → Pro občany celé EU, kteří ztratí 
své bydlení. Pro samostatné dospělé ženy, muže, ale i páry, a to 
včetně nezletilých dětí, které mají ve své péči.

Pracovní doba → Služba je poskytována v nepřetržitém provozu.
E-mail → ad.domazlice@dchp.charita.cz
Telefon → 731 433 055, 731 433 050 (vedoucí)
Webová stránka → https://www.dchp.cz/jak-pomahame/ 
v-plzenskem-kraji/pomoc-socialne-slabym/azylovy-dum-domazlice/
Adresa → Kozinova 177, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Cena za sociální službu činí 100 Kč/noc 
u dospělé osoby, 70 Kč/noc u dítěte do 18 let. / Kapacita azy-
lového domu je 29 lůžek, z čeho 22 je určeno pro osoby mezi 
15–65 lety, zbylých 7 pak pro osoby od 0–15 let a současně 
66 a více lety.

Azylový dům – domov pro matky s dětmi v tísni – Domažlice

Popis služby → Služba nabízí bezpečné ubytování, zázemí, psy-
chickou podporu a pomoc při získávání a prohlubování doved-
ností, které povedou uživatelku v následném samostatném životě. 
Uživatelkám je poskytována pomoc při vedení domácnosti, při 
péči o děti a jejich výchově, při jednání s úřady např. při vyřizo-
vání sociálních dávek, uplatňování práv a oprávněných zájmů, při 
hledání vhodných školských zařízení pro děti, při hledání možnosti 
dalšího vzdělávání, při hledání zaměstnání, při hledání dalšího 

bydlení apod. Těhotné ženy mají možnost se v klidu a bezpečí při-
pravit na porod, následně si dítě ponechat ve své péči, než se jim 
podaří najít jiné vhodné ubytování.
Pro koho je služba určena → Služba poskytuje pomoc těhotným 
ženám a matkám s dětmi do 18 let (příp. do 26 let, pokud se při-
pravují na budoucí povolání), dále nezletilým matkám a nezletilým 
těhotným ženám, které ztratily bydlení.

Pracovní doba → Nepřetržitý provoz
E-mail → dmd.havlovice@dchp.charita.cz
Telefon → 379 776 388, mobil 731 433 006
Webová stránka → www.dchp.cz
Adresa → Havlovice 5, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Služba stojí 130/den pro těhotnou ženu, 
v případě matky s dětmi 100 Kč/den pro matku a 70 Kč/den za dítě.

Sociální rehabilitace – SOS Domažlice

Popis služby → SOS Domažlice je poskytovaná v terénní a ambu-
lantní formě. Služba má nízkoprahový charakter a je určena pro 
široké spektrum uživatelů. Zájemci o službu přicházejí sami nebo je 
jim kontakt zprostředkován institucí tehdy, pokud se ocitli v nepří-
znivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními 
silami. Kontakt zprostředkovávají nejčastěji obecní a městské úřady, 
policie, lékaři a úřady realizující státní sociální politiku.
Pro koho je služba určena → Lidé, kteří se ocitli v náročné životní 
situaci, vyčerpali všechny dostupné možnosti svépomoci a pomoci 
okolí a v důsledku nezvládnutí náročné životní situace se ocitli na 
okraji společnosti.

Pracovní doba → Ambulantní forma → Po 10:30–16:30 / 
Čt 8:00–16:30 / Terénní forma → Út 12:00–18:00 / 
St, Pá 8:00–18:00 / V případě nutnosti lze sjednat termín 
setkání mimo uvedené hodiny
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E-mail → Ivana.frohlichova@dchp.charita.cz, 
lenka.eisenhamerova@dchp.charita.cz, 
sabina.etzlova@dchp.charita.cz
Telefon → 731 433 020, 731 433 019, 731 433 092
Webová stránka → https://www.dchp.cz/jak-pomahame/v-
plzenskem-kraji/pomoc-v-krizovych-situacich/sos-domazlice/
Adresa → Sadová 636, 344 01 Domažlice (č. dveří 119)
Finanční náročnost → Zdarma

Zásady služby → 1. Diskrétnost případně anonymita, 2. Nezávis-
lost, 3. Nestrannost, 4. Bezplatnost, 5. Individuální přístup k uži-
vatelům, 6. Aktivní a respektující nabízení pomoci

Sociální rehabilitace – pobytová – Domov sv. Vavřince Meclov

Popis služby → Posláním Domova sv. Vavřince je dlouhodobé posky-
tování pobytové služby lidem s psychickým handicapem, pomoci 
jim obnovit nebo získat sociální schopnosti a dovednosti, které 
v důsledku nemoci ztratili a připravit je k začlenění do běžné spo-
lečnosti. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb 
uživatelů, respektuje základní lidská práva a svobody, důstojnost 
a usiluje o sociální začleňování uživatelů. Naším cílem je, aby ti, 
kterým poskytujeme služby, mohli žít co nejvíce normální život. 
Aby mohli navazovat plnohodnotné lidské vztahy, mohli dělat práci, 
kterou vnímají jako smysluplnou a užitečnou a na kterou stačí, 
aby si našli volnočasové aktivity a aby byli podle svých možností 
soběstační, ale zároveň našli celodenní pomoc v případě potřeby.
Pro koho je služba určena → Služba je určena pro uživatele 
s chronickým duševním onemocněním od 19 let. Služba je určena 
především pro klienty, kteří mají trvalý pobyt v Plzeňském kraji, 
nebo dlouhodobě na území Plzeňského kraje pobývají, případně 
i pro klienty z celé ČR.

Pracovní doba → Nepřetržitý provoz
E-mail → Ivana.frohlichova@dchp.charita.cz, 
matej.havlicek@dchp.charita.cz, marie.machkova@dchp.charita.cz

Telefon → 731 433 057, 731 433 020, 731 433 064, 731 591 880
Webová stránka → www.dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-
kraji/pece-o-handicapovane/domov-sv-vavrince-meclov/
Adresa → Meclov 1, 345 21 Meclov
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

Popis služby → Posláním sociálně terapeutických dílen je vytvořit 
dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním, s mentál-
ním nebo kombinovaným postižením z domažlického regionu alter-
nativu zaměstnání. To umožňuje přiblížit způsob života těchto lidí 
životu běžného občana, předcházet tak jejich sociálnímu vylou-
čení a dosáhnout pozitivního sebehodnocení.

Pracoviště Domažlice → Výtvarně-keramická dílna 
(tel. 731 433 076) / Dílna je zaměřena na výrobu ručního papíru 
a jeho další zpracování. Činnosti prováděné při výrobě ručního 
papíru umožní procvičování zejména motorických schopností uživatel 
a přizpůsobení pracovních úkolů individuálním možnostem klientů. 
Keramická dílna vhodně navazuje na individuální vzdělávací program 
v keramické dílně pro žáky Praktické školy v Poběžovicích.

Pracoviště Meclov → Textilní dílna a Polytechnická dílna 
(tel. 731 433 068) / Textilní dílna je zaměřena na výrobu drobných 
textilních doplňků do domácnosti i jiných interiérů, na výrobu drob-
ných módních doplňků, na zpracování zbytkového textilu k dalšímu 
použití. Dále je vybavena tkalcovskými stavy na výrobu tkaných 
koberečků, polštářů i jiných doplňků. Polytechnická dílna je zamě-
řena na drobnou dřevovýrobu, na výrobu šperků, výrobky z kovu, 
kůže a korálkování.

Pro koho je služba určena → Cílovou skupinou jsou dospělí lidé 
s mentálním nebo kombinovaným postižením a lidé s psychiatric-
kou diagnózou.
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Pracovní doba → Po–Pá 8:30–16:30
E-mail → Ivana.frohlichova@dchp.charita.cz, 
jitka.horalova@dchp.charita.cz
Telefon → 731 433 020, 731 433 062
Webová stránka → www.dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/
pece-o-handicapovane/socialne-terapeuticke-dilny-sv-josefa/
Adresa → Pracoviště Domažlice: Kozinova 297, 344 01 
Domažlice / Pracoviště Meclov: Meclov 1, 345 21 Meclov
Finanční náročnost → Zdarma

Intervenční centrum Plzeňského kraje 

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

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

Krizová pomoc – Terénní krizová služba

Popis služby → Služba poskytuje krizovou pomoc, která zahrnuje 
okamžitou psychickou podporu zaměřenou na problém, který krizi 
vyvolal. Působí na území Plzeňského kraje, nonstop a bezplatně. 
Pracovníci pomáhají lidem, jejichž život byl zasažen náhlým neštěs-
tím. Naše činnost umožňuje lidem aktivovat vlastní síly a zdroje 

okolí. Dále poskytujeme informace o tom, jak v situaci postupovat, 
aby dopady krizové životní události byly co nejmírnější.
Pro koho je služba určena → Osoby v náročných životních situ-
acích, 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 blíz-
kých lidí. Jedná se obvykle o náhlou osobní krizi – ztráta blízkého, 
oběť trestného činu, partnerská a rodinná krize, sebevražedné 
myšlenky, akutní reakce na stres, očekávané životní změny (naro-
zení dítěte, svatba, odchod do důchodu), potřebu neodkladného 
duchovního zaopatření, krize identity, existenční krize, ztráta 
smyslu života, nebo hromadné mimořádné události – požáry, 
živelné pohromy, dopravní nehody, havárie v domácnosti, teroris-
tické útoky, tragická úmrtí.

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

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

Odborné sociální poradenství – 
Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň

Popis služby → Poskytuje sociální poradenství – informace 
a rady týkající se života v České republice, pomoc s vyřizováním 
administrativních záležitostí, doprovody a asistence při jednání 
s úřady a jinými institucemi, právní poradenství a komunitní tlu-
močení v několika jazycích. / Dále nabízí kurzy českého jazyka, 
PC studovnu s přístupem na internet, zprostředkování materiální 
pomoci, vzdělávací a multikulturní akce. Služby jsou poskytovány 
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covník přijet za klientem.
Pro koho je služba určena → Cizinci a uprchlíci, jejich rodinní pří-
slušníci a čeští občané s vazbou na cizince.

Pracovní doba → Poradna pro cizince a uprchlíky – 
Cukrovarská 16, Plzeň → Po, Út, Čt 8:00–12:00, 13:00–15:00 / 
St 8:00–12:00, 13:00–19:00 (v době 15:00–19:00 po předchozí 
domluvě) / Pá 8:00–12:00, 13:00–14:00 → Asistenční služby 
na pracovišti OAMP MV ČR – Slovanská alej 26, Plzeň → 
Po 9:00–12:00, 13:00–17:00 / St 9:00–12:00, 13:00–17:00
E-mail → poradna@dchp.charita.cz
Telefon → 731 433 027, 731 433 060, 731 433 008, 
731 433 023, 731 433 096, 731 591 883
Webová stránka → www.dchp.cz
Adresa → Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň / 
Slovanská alej 26, 326 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Komunikační jazyky: čeština, angličtina, 
bulharština, ruština, ukrajinština, běloruština, mongolština

Komunitní centrum Horšovský Týn

Popis služby → Centrum poskytuje prostor a zázemí pro široké 
spektrum kulturních a společenských aktivit, sociální práce 
a komunitního setkávání. Využíváno je pro besedy, výstavy, 
přednášky, volnočasové a dobrovolnické aktivity, doučování dětí 
a setkávání místních maminek. 
Pro koho je služba určena → Komunitní centrum je určené dětem, 
rodinám, matkám samoživitelkám a lidem v obtížné životní situaci.

Pracovní doba → Po a St → 08:00–12:00, 12:30–20:00 / 
Pá: 08:00–12:00, 12:30–20:00 (jednou za 14 dní).
E-mail → radim.bilek@dchp.charita.cz / Telefon → 731 433 145
Webová stránka → www.dchp.cz/komunitni-centrum-horsovsky-tyn

Adresa → Boženy Němcové 35, 346 01, Horšovský Týn
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Komunitní centrum dále nabízí: 1. Inter-
venční centrum Plzeňského kraje – Služba je poskytována každou 
první středu v měsíci v otevíracích hodinách 9–12 h. 2.SOS 
Domažlice – Služba je poskytována každou druhou a třetí středu 
v měsíci v otevíracích hodinách 9–12 h.

Domácí péče Domažlice s.r.o.

Pečovatelská služba

Popis služby → Klienti jsou díky poskytované službě podporo-
váni v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnos-
tech. Služby jsou plánovány s ohledem na osobní potřeby klienta, 
jeho individuální přání, aktuální zdravotní, fyzický i psychický stav 
a míru soběstačnosti.
Pro koho je služba určena → Služba je určena všem těm, kterým 
už jejich síly nestačí na zajištění domácnosti a péče o svoji osobu. 
Díky poskytované službě si tak zachovávají vlastní soukromí, 
navyklý způsob života a kontakty s rodinou a přáteli. S pomocí 
služby mohou překlenout přechodně i období se zhoršeným zdra-
votním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci.

Pracovní doba → Služba je nepřetržitá 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu dle potřeb uživatelů.
E-mail → Info@pece-doma.cz
Telefon → 379 725 085, 731 506 860
Webová stránka → www.pece-doma.cz
Adresa → Domácí péče Domažlice s.r.o., 
U Nemocnice 148, 344 01 Domažlice.
Finanční náročnost → Za úhradu klienta
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Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Popis služby → Domácí péče Domažlice s.r.o. je vlastníkem zdra-
votních, kompenzačních nebo rehabilitačních pomůcek a prona-
jímá je uživatelům služeb i ostatním zájemcům z řad veřejnosti.
Pro koho je služba určena → Pomůcky jsou určeny osobám se zdra-
votním postižením, seniorům, lidem po úrazech a rodinným přísluš-
níkům k usnadnění péče o své blízké a ke zlepšení kvality života.

Pracovní doba → Dle provozu kanceláře Domácí péče 
Domažlice s.r.o. → Po–Pá 7:00–15:00 nebo po domluvě.
E-mail → Info@pece-doma.cz
Telefon → 379 725 085, 731 506 860
Webová stránka → www.pece-doma.cz
Adresa → Domácí péče Domažlice s.r.o., 
U Nemocnice 148, 344 01 Domažlice.
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → K zapůjčení není potřeba doporučení 
lékaře. Pronájem pomůcek probíhá po předložení OP objednatele 
nebo žadatele. Délka pronájmu se odvíjí od potřeby nájemce. Pro-
nájem probíhá prostřednictvím Smlouvy o pronájmu zdravotních, 
kompenzačních nebo rehabilitačních pomůcek.

Domácí zdravotní péče včetně hospicové 

Popis služby → Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná paci-
entům, na základě doporučení lékaře, v jejich vlastním sociál-
ním prostředí odborným personálem. Návštěvní službu provádí 
zdravotní sestry na základě požadavků lékaře a plní samostatně 
zdravotní úkony. Poskytujeme komplexní zdravotní i sociální péči 
v domácnostech klientů.
Pro koho je služba určena → Akutní – péče o pacienty s akutním, 
krátkodobým onemocněním nevyžadující hospitalizaci, dále sem 
patří pooperační a poúrazové stavy.

Dlouhodobá → určena chronicky nemocným klientům, jejichž 
zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou péči kvalifi-
kovaného personálu – do této skupiny patří klienti po CMP, s RS, 
komplikovaným diabetem, klienti s chronickou bolestí.

Preventivní → určena všem skupinám klientů, u nichž ošetřující 
lékař v pravidelných intervalech doporučí monitorování zdravot-
ního nebo duševního stavu – měření fyziologických funkcí, moni-
torování celkového stavu klienta.

Domácí hospicová → určena klientům v preterminálním a termi-
nálním stadiu života – je to nejtěžší forma poskytování domácí 
péče a je určena klientům, u kterých lékař předpokládá úmrtí 
do 6 měsíců.

Jednorázová → jednorázové aplikace injekcí, odběry biologického 
materiálu, zde nedochází k pravidelně se opakujícím návštěvám 
zdravotní sestry.

Pracovní doba → Služba je nepřetržitá 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, četnost návštěv určuje lékař.
E-mail → Info@pece-doma.cz
Telefon → 379 725 085, 731 506 860
Webová stránka → www.pece-doma.cz
Adresa → Domácí péče Domažlice s.r.o., 
U Nemocnice 148, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma po doporučení lékaře

Doplňující informace → Domácí zdravotní péči indikuje vždy lékař: 
ošetřující v nemocnici na dobu 14 dní, praktický na neomezeně 
dlouhou dobu. Domácí zdravotní péče může být poskytována 
v maximálním rozsahu 3 hodiny denně v rozmezí 24 hodin. Máme 
nasmlouván signální výkon, tzn. neomezenou možnost návštěv. 
Domácí zdravotní péče je po indikaci lékaře plně hrazena ze zdra-
votního pojištění.
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Domažlická nemocnice, a.s.

Sociální lůžka

Popis služby → Zdravotnické zařízení Domažlická nemoc-
nice, a.s. je oprávněné nabízet poskytování pobytové sociální 
služby dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke 
svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci 
jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravot-
nického zařízení ústavní péče do doby, než je jim: zabezpečena 
pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou; zajištěno 
poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb; 
zajištěno místo v zařízení pobytových sociálních služeb.
Pro koho je služba určena → Služba je zaměřena zejména na péči 
o seniory a osoby se zdravotním postižením. Primárně jsou klienti 
přijímáni z oddělení následné a dlouhodobé péče Domažlické 
nemocnice, ale lze požádat o tuto službu i z ostatních lůžkových 
oddělení nemocnice. Indikaci k pobytu na oddělení doporučuje 
ošetřující lékař.

Pracovní doba → Během pobytu je poskytována 
24 hodinová odborná péče pod lékařským dohledem.
E-mail → info@domazlice.nemocnicepk.cz
Telefon → 379 710 112
Webová stránka → www.domazlice.nemocnicepk.cz
Adresa → Kozinova 292, 344 22 Domažlice
Finanční náročnost → Služba je zpoplatněna 
dle platného rozpisu úhrad

Dům seniorů Kdyně, p.o.

Domov pro seniory 

Popis služby → Služba „domov pro seniory“ je pobytová služba 
s nepřetržitým provozem. Poskytuje uživatelům ubytování, stravu, 
ošetřovatelskou a sociální péči. Domov neposkytuje služby 
osobám mladším 50 let a dále těm, jejichž psychický či zdravotní 
stav vyžaduje zvláštní péči.
Pro koho je služba určena → Cílovou skupinou jsou senioři, kteří 
mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Pracovní doba → Nepřetržitý provoz
E-mail → info@dskdyne.cz / Telefon → 379 791 111
Webová stránka → www.dskdyne.cz
Adresa → Dům seniorů Kdyně, p.o., 
Pod Korábem 669, 345 06 Kdyně
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Odlehčovací služba

Popis služby → Odlehčovací služba má za cíl zajistit krátko-
době péči u klienta a odlehčit na určitou dobu pečujícím blízkým 
osobám. Klienti, byť na přechodnou dobu, mohou prožívat v rámci 
možností a v rozsahu přiměřeném jejich aktuálnímu zdravotnímu 
stavu svůj život způsobem, na jaký jsou zvyklí ve svém přiroze-
ném prostředí. Domov poskytuje uživatelům ubytování, stravu, 
ošetřovatelskou a sociální péči.
Pro koho je služba určena → Cílovou skupinou jsou senioři, kteří 
mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jde 
o klienty, kterým tuto pravidelnou pomoc zajišťují jejich nejbližší 
v jejich přirozeném prostředí, a na určitou dobu potřebují pomoc 
poskytovatele sociální služby.
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E-mail → info@dskdyne.cz
Telefon → 379 791 111
Webová stránka → www.dskdyne.cz
Adresa → Dům seniorů Kdyně, p.o., 
Pod Korábem 669, 345 06 Kdyně
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

MCT CZ, z.s.

Raná péče 

Popis služby → Poskytujeme odbornou pomoc, která vede ke zlep-
šení kvality života rodin a svou činností zabraňuje případnému 
prohlubování její nepříznivé sociální situace. Výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Pro koho je služba určena → Rodině s dítětem od narození, do 
věku max. 7 let, které je zdravotně postižené nebo je vývoj dítěte 
ohrožen v důsledku jeho nepříznivého stavu.

Pracovní doba → Ambulantní → St 14:00–18:00 / Terénní → 
Po 9:00–18:00 / Út 14:00–18:00 / St, Čt, Pá 9:00–13:00 / 
Krizová intervence → dle potřeb klientů
E-mail → mct.cz@seznam.cz / Telefon → 736 429 900
Adresa → Středisko rané péče MCT CZ, 
Nový Spálenec č.25, P.O.BOX 21, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Podpora rodin ambulantně i v domácím 
prostředí, včasnost, komplexnost, partnerský přístup – rodina 
je rovnocenným členem týmu. Služba poskytuje kompenzační 
pomůcky a didaktické hračky pro rozvoj dovedností.

Město Horšovský Týn

Pečovatelská služba

Popis služby → Pečovatelská služba pomáhá uživatelům, kteří 
se ocitnou v nepříznivé sociální situaci zapříčiněnou vysokým 
věkem nebo zdravotním postižením. Umožní uživateli zachovat 
si za pomoci pečovatelské služby v maximální možné míře svůj 
dosavadní způsob života v jeho přirozeném domácím prostředí, 
ve kterém je služba poskytována, kompenzuje jeho sníženou 
soběstačnost a oddaluje nutnost ústavního zaopatření. 
Pro koho je služba určena → Pečovatelská služba je určena osobám, 
které mají sníženou soběstačnost a sebeobsluhu v základních život-
ních dovednostech z důvodu věku, zdravotního postižení a dále rodi-
nám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pracovní doba → Ve všední dny od 7:00 – 15:30 hodin
E-mail → i.kvitkova@muht.cz 
Telefon → 379 415 158
Webová stránka → www.horsovskytyn.cz
Adresa → 5. května 49, Horšovský Týn
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Město Staňkov

Pečovatelská služba

Popis služby → Terénní služba pro klienty bez omezení věku. 
Pečovatelská služba svým klientům poskytuje pomoc dle jejich 
potřeb, aby jim pomohla zajistit si i nadále plnohodnotný život, 
a díky tomu mohli uživatelé setrvat co nejdéle ve svém přiroze-
ném domácím prostředí.
Pro koho je služba určena → Osoby s chronickým onemocně-
ním, s jiným zdravotním postižením, s tělesným postižením, 
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se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým 
postižením, rodiny s dětmi, senioři. Bez omezení věku.

Pracovní doba → Pracovní dny od 7 do 15.30 hodin.
E-mail → dps@mestostankov.cz, podatelna@mestostankov.cz
Telefon → 379 410 280, 777 592 860 
Webová stránka → www.mestostankov.cz
Adresa → náměstí T. G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov I
Finanční náročnost → Za úhradu klienta.

Doplňující informace → Služba je poskytována občanům města 
Staňkova a jeho částí Krchleby, Ohučov, Vránov.

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – 
domov pro seniory 

Denní stacionář

Popis služby → Cílem služby je zachovat a rozvíjet schopnosti uži-
vatelů tak, aby nedocházelo k závislosti na poskytovaných služ-
bách. Během poskytování služby dochází k začleňování uživatelů 
do běžného života a dle jeho zakázky jsou mu poskytovány úkony, 
které ukládá zákon. Služba je poskytována ambulantně.
Pro koho je služba určena → Cílovou skupinou jsou osoby se zdra-
votním postižením od 27 let a senioři.

Pracovní doba → Po–Pá 8:00–16:00
E-mail → socialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz
Telefon → 379 484 510
Webová stránka → www.soc-sluzbymestadomazlice.cz
Adresa → Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Denní kapacita služby: 2 uživatelé

Domov pro seniory 

Popis služby → Jedná se o pobytovou službu, která poskytuje 
24hodinovou péči osobám, jejichž situace vyžaduje pravidel-
nou pomoc jiné fyzické osoby. Svou činností podporuje klienty 
v soběstačnosti, v důstojném způsobu života a dosavadních spo-
lečenských kontaktech.
Pro koho je služba určena → Cílovou skupinou jsou senioři od 55 let.

Pracovní doba → Nepřetržitě
E-mail → socialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz
Telefon → 379 484 510
Webová stránka → www.soc-sluzbymestadomazlice.cz
Adresa → Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Zařízení disponuje dvoulůžkovými pokoji s pří-
slušenstvím a je plně bezbariérové. Kapacita služby je 60 klientů.

Domov se zvláštním režimem 

Popis služby → Sociální služba je poskytována osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemoc-
nění, nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, 
Alzheimerovou a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim zařízení je přizpůsoben 
specifickým potřebám těchto osob.
Pro koho je služba určena → Cílovou skupinou jsou osoby od 55 let 
s výše uvedenými onemocněními. 

Pracovní doba → Nepřetržitě
E-mail → socialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz
Telefon → 737 246 644
Webová stránka → www.soc-sluzbymestadomazlice.cz
Adresa → Benešova 97, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Za úhradu klienta
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s příslušenstvím a je plně bezbariérové. Kapacita služby je 
24 klientů.

Odlehčovací služba

Popis služby → Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný 
odpočinek. Jedná se o 24hodinovou péči. Uživatelům jsou posky-
továny úkony dle zákona.
Pro koho je služba určena → Cílovou skupinou jsou osoby se zdra-
votním postižením od 27 let a senioři.

Pracovní doba → Nepřetržitě
E-mail → socialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz
Telefon → 379 484 510
Webová stránka → www.soc-sluzbymestadomazlice.cz
Adresa → Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Zařízení disponuje dvoulůžkovými pokoji 
s příslušenstvím a je plně bezbariérové. Kapacita služby je 
10 klientů.

Městys Koloveč

Pečovatelská služba

Popis služby → Cílem služby je setrvání klienta v prostředí jeho 
domova a zároveň zajištění jeho co největší samostatnosti 
a soběstačnosti při zachování dostatečného bezpečí. O to se sna-
žíme i prostřednictvím spolupráce s rodinou, úřady a dalšími orga-
nizacemi. Zapojujeme uživatele do běžného místního společenství 
a umožňujeme mu využívat služby veřejnosti. Naší činností pomá-
háme uživateli služby žít plnohodnotný život.

Pro koho je služba určena → Poskytujeme sociální péči seniorům 
a zdravotně postiženým ve věku 27 a více let, kteří se nacházejí 
v nepříznivé životní sociální situaci.

Pracovní doba → Každý den 7:00–20:00 
dle potřeb klientů a personálních možností služby
E-mail → pecovatelskasluzba@mestyskolovec.cz
Telefon → 379 494 222
Webová stránka → www.mestyskolovec.cz
Adresa → U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Respektujeme soukromí uživatele a jeho 
způsob života a přizpůsobujeme se jeho potřebám. Neovlivňujeme 
názor na výběr služby a úkonů. Dbáme na to, aby uživatel porozu-
měl obsahu smlouvy o poskytování pečovatelské služby, pravidlům 
poskytování péče a důsledkům svého rozhodnutí. Četnost jednot-
livých úkonů pečovatelské služby je sjednána s klientem individu-
álně podle jeho potřeb a provozních podmínek poskytovatele.

Network East-West, z.s., Centrum Jana

Terénní programy

Popis služby → Pomáháme osobám, které pracují v prostituci 
a uživatelům návykových látek při řešení jejich zdravotních a soci-
álních problémů.
Pro koho je služba určena → Služby poskytujeme zletilým, tj. od 
18ti let. Našimi klienty jsou soby v prostituci, oběti obchodu 
s lidmi a uživatelé drog.

Pracovní doba → Út 12:00–18:00 nebo dle potřeb klientů / 
St 14:00–18:00 nebo dle potřeb klientů
E-mail → office@centrumjana.cz
Telefon → 379 778 222
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Webová stránka → www.centrumjana.cz
Adresa → U Nemocnice 148, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Provádíme testování na pohlavně pře-
nosné infekce HIV, HCV, syfilis, kapavku a chlamydie. Poskytujeme 
výměnný program injekčních stříkaček a dalšího materiálu pro 
bezpečnější užívání drog.

Odborné sociální poradenství

Popis služby → Nabízíme uživatelům drog a lidem ohroženým 
závislostí pomoc se zvládáním jejich těžkých životních situací. 
K uživatelům přistupujeme individuálně dle jejich potřeb. Snažíme 
se řešit klientovu situaci způsoby, prostředky či formami, které 
jsou pro danou situaci nejvhodnější.
Pro koho je služba určena → Služby poskytujeme zletilým, tj. od 
18ti let. Našimi klienty jsou uživatelé nelegálních návykových 
látek, rodinní příslušníci a osoby z blízkého okolí uživatelů návyko-
vých látek, potenciální uživatelé nelegálních drog.

Pracovní doba → Út, Pá 9:00–10:00 
nebo dle individuální dohody
E-mail → poradna@centrumjana.cz
Telefon → 379 778 222
Webová stránka → www.centrumjana.cz
Adresa → U Nemocnice 148, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Klienti jsou přijímáni pouze na předem 
sjednaný termín. Poskytujeme výměnný program injekčních stří-
kaček a dalšího materiálu pro bezpečnější užívání drog.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Domažlice

Ošacovací středisko 

Popis služby → Nabízíme starší ošacení. Většinou ošacení vydá-
váme na základě poukazu sociálního odboru.
Pro koho je služba určena → Služba je určena sociálně slabým 
skupinám.

Pracovní doba → St 9:00–13:00
E-mail → domazlice@cervenykriz.eu 
Telefon → 379 722 514
Webová stránka → oscckdo.estranky.cz
Adresa → Fügnerova 647, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Zdarma pokud klient přijde s poukazem 
od sociálního odboru, jinak za ošacení klient platí nějaké poplatky.

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Odborné sociální poradenství 

Popis služby → Služba poskytuje odborné sociální poradenství – 
informace a rady týkající se práce, bydlení, vzdělání, zdravotního 
pojištění aj., právní poradenství, doprovázení a asistenci na úřady 
či jiné instituce, kurzy českého jazyka, semináře a přednášky pro 
veřejnost. Služba má za cíl podporovat cizince na cestě k začle-
nění do společnosti a k samostatnému a informovanému fungo-
vání v ní. Služba je poskytována na níže uvedené adrese nebo 
může pracovník po předchozí domluvě přijet za klientem.
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.
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s.Pracovní doba → Po–Čt 8:00–16:00 / 
Pá: 8:00–16:00 pro objednané klienty
E-mail → opu.plzen@opu.cz
Telefon → 604 809 165
Webová stránka → www.opu.cz
Adresa → sady Pětatřicátníků 33, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Komunikační jazyky: čeština, angličtina, ruš-
tina/ukrajinština + možnost domluvit tlumočníka do dalších jazyků

Terénní programy 

Popis služby → Služba aktivně vyhledává a oslovuje cizince 
v jejich přirozeném prostředí, aby je informovala o dostupných 
službách a možnostech řešení jejich nepříznivé životní situace. 
Informuje cizince o jejich právech a povinnostech a usiluje o zlep-
šení jejich orientace v české společnosti a českém právním sys-
tému. Služba má za cíl podporovat cizince na cestě k začlenění 
do společnosti a k samostatnému a informovanému fungování 
v ní. Služba je poskytována v terénu.
Pro koho je služba určena → Všem cizincům ze zemí mimo EU se 
všemi typy pobytů a jejich rodinným příslušníkům. O pomoc mohou 
žádat i občané ze zemí EU, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.

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

Doplňující informace → Komunikační jazyky: čeština, angličtina, ruš-
tina/ukrajinština + možnost domluvit tlumočníka do dalších jazyků

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, pracoviště Domažlice

Poradenství v oblasti školství a rodiny 

Popis služby → Diagnostické, poradenské a intervenční služby 
dětem, žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům, školám 
a školským zařízením. Organizace zajišťuje informační, diagnos-
tickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné 
speciálně pedagogické a psychologické služby, preventivně 
výchovnou péči, napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, 
žáků a studentů nebo studentů v přípravě na budoucí povolání.
Pro koho je služba určena → Dětem, žákům, studentům a jejich 
zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

Pracovní doba → Po: 7:30–17:00 / Út–Čt: 7:30–15:00 / 7:30–12:00
E-mail → poradnadomazlice@pepor-plzen.cz
Telefon → 379 724 276, 722 602 200
Webová stránka → www.pepor-plzen.cz
Adresa → Pivovarská 323, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Probační a mediační služba Domažlice

Popis služby → Posláním služby je přispět k naplňování trestní 
spravedlnosti vytvářením podmínek pro uplatňování alternativních 
postupů v trestním řízení, realizovat výkon alternativních sankcí 
a svými činnostmi nalézt účinné reakce na spáchaný trestný čin. 
PMS posiluje individualizaci přístupu k pachateli a poškozenému. 
Prostřednictvím probace a mediace se podílí na řešení sporu mezi 
pachatelem a obětí. Posiluje roli poškozeného, který má možnost 
v trestním řízení dosáhnout satisfakce za aktivní účasti pachatele 
s projevem přijetí odpovědnosti za svá jednání. Posláním PMS je 
rovněž prevence a snižování rizik opakování trestné činnosti za 
účelem ochrany komunity, ve které pachatel žije.
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Pro koho je služba určena → Pachatelé a oběti trestných činů

Pracovní doba → Pracovní dny 8:00–16:30
E-mail → slibrova@pms.justice.cz
Telefon → 733 788 938
Webová stránka → www.pmscr.cz
Adresa → Paroubkova 228, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Raná péče Kuk, z.ú.

Raná péče

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

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

Rodinné centrum Myška Lola, z.s.

Popis služby → Centrum nabízí výukové kurzy pro rodiče s dětmi 
spojené s programem Ostrov objevů a metodikou Montessori, 
pohybové aktivity pro děti i rodiče. Dále poskytuje poradenství 
v souvislosti s rodinným životem a výchovou dětí, pořádá odborné 
přednášky a společenské akce pro rodiny. Možnost krátkodobého 
pronájmu části obytných prostor rodinného centra – po vzájemné 
dohodě s Rodinným Centrem Myška Lola, z.s.
Pro koho je služba určena → Rodiče s dětmi. Služba krátkodobého 
pronájmu části obytných prostor rodinného centra je určena pro 
maminky s dětmi v těžké životní situaci.

Pracovní doba → Dohodou.
E-mail → ostrovobjevu@myskalola.cz
Telefon → 731 872 687 / Webová stránka → www.myskalola.cz
Adresa → Nádražní 79, 346 01 Horšovský Týn
Finanční náročnost → Za úhradu.

Doplňující informace → Přehled aktivit včetně časového harmono-
gramu: http://myskalola.cz/

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s., 
odbočka Domažlice

Popis služby → Jednání s úřady, doprovázení k lékaři, rada 
při výběru kompenzačních pomůcek, posezení s přáteli, ruční 
práce, výlety.
Pro koho je služba určena → Pro seniory a zrakově 
postižené občany.

Pracovní doba → Po 8:30–13:30 / Út 10:00–12:00 Holýšov 
(po domluvě) / St 8:30–14:30 / Čt 8:30–15:30
E-mail → hrubcova@sons.cz / Telefon → 607 605 364
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Webová stránka → www.sons.cz/domazlice
Adresa → Kozinova 236, Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Při cestě na větší vzdálenost se platí 
pouze PHM.

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR – 
Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj

Odborné sociální poradenství 

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

Pracovní doba → kontaktní místo na adrese → 
Městské kulturní středisko Domažlice, náměstí Míru 51, 
344 01 Domažlice. Pracovník je přítomen každé sudé pondělí 
od 16:00 do 18:00 hodin.
E-mail → icplzen@suz.cz
Telefon → 377 223 157, 725 874 976 (977)
Webová stránka → www.integracnicentra.cz
Adresa → Americká 39, 301 00 Plzeň/ Městské kulturní 
středisko Domažlice, náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

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

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

Odborné sociální poradenství

Popis služby → Osobně v kanceláři poskytujeme srozumitelným 
způsobem informace lidem se sluchovým postižením, kteří se 
ocitli v nepříznivé sociální situaci, např. jak a kde získat sluchadlo 
nebo jinou kompenzační pomůcku, jaký je nárok na příspěvek na 
sluchadlo nebo příspěvek na zvláštní pomůcku.
Pro koho je služba určena → Osobám se sluchovým postižením od 
16 let věku a postižení, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci

Pracovní doba → Po, Út, Čt 8:30–12:00 / 
St 8:30–12:00, 13:00–16:00
E-mail → sizlingova@snncr.cz
Telefon → 379 722 917, 725 838 349
Webová stránka → www.snndo.cz
Adresa → Jindřichova 214, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Při jednání s neslyšícími klienty je dalším 
účastníkem setkání tlumočník českého znakového jazyka. Klient si 
může zajistit svého tlumočníka; vždy ve středu od 8:30–12:00 hodin 
je v Poradenském centru přítomna tlumočnice českého znako-
vého jazyka.

Tlumočnická služba Plzeňský kraj

Popis služby → Služby, které nabízíme: Osobně v kanceláři nebo 
online přes Skype: překlad textu do českého znakového jazyka 
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lení z českého znakového jazyka do psané češtiny nebo úprava chyb 
v česky psaném textu. Osobně v kanceláři: tlumočení z/do českého 
znakového jazyka (tj. tlumočení mezi klientem a slyšící stranou); tlu-
močení telefonního hovoru.
Pro koho je služba určena → Ambulantní tlumočnická služba je 
určena pro sluchově postižené osoby preferující v komunikaci 
český znakový jazyk z Plzeňského kraje, které se ocitly z důvodu 
komunikační bariéry v nepříznivé sociální situaci.

Pracovní doba → St 8:30–12:00 
E-mail → moudra@snncr.cz
Telefon → 379 722 917, 725 838 349
Skype → snnpcdomazlice-tlumoceni
Webová stránka → www.snndo.cz/
Adresa → Jindřichova 214, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Při složitějších administrativních úkonech 
(např. sepsání žádosti/odvolání) probíhá tlumočení/překlad ve 
spolupráci se sociálním pracovníkem služby, který zároveň klien-
tům poskytuje odborné sociální poradenství.

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. –  
místní organizace Horšovský Týn

Popis služby → Organizace sdružuje osoby se zdravotním posti-
žením a starší občany. Svým členům nabízí společné zážitky 
a možnost setkávání se svými vrstevníky. Organizuje pravidelná 
cvičení každý týden, pravidelné vycházky, 2 × ročně poznávací 
zájezd 2–3 × ročně zájezd do divadla, příspěvek na kulturní akce 
ve městě, 2–3 × besedu s různým zaměřením, 2 × ročně člen-
skou schůzi i s kulturním programem, dětský den pro děti ZŠ 
a OŠ v Horšovském Týně, návštěvy členů při životních výročích 
s malým dárkem.

Pro koho je služba určena → Osobám se zdravotním postižením 
a starším občanům bez omezení veku.

E-mail → nadavotrubova@email.cz
Telefon → 736 425 185

Tichý svět, o.p.s.

Tlumočnické služby – Komunikace bez bariér

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

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

Sociální rehabilitace

Popis služby → Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a roz-
voji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje 
vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizo-
ván či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost 
veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.
Pro koho je služba určena → Našimi klienty jsou osoby se slucho-
vým postižením, tedy neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí a osoby 
s kombinovaným postižením.
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s.Pracovní doba → Služba je poskytována ambulantně 
od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 v prostorách kanceláře 
v Plzni, terénně dle domluvy a potřeby klienta.
E-mail → olga.blahovcova@tichysvet.cz / Telefon → 607 048 579
Webová stránka → www.tichysvet.cz
Adresa → sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Odborné sociální poradenství – sociální a právní poradna 

Popis služby → Smyslem poradenství je orientovat klienta na 
samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situ-
ací, posílení integrace klientů zejména šířením osvěty a dosaže-
ním bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie 
atd.) a firem.
Pro koho je služba určena → Našimi klienty jsou osoby se slucho-
vým postižením, tedy neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí a osoby 
s kombinovaným postižením.

Pracovní doba → Služba je poskytována ambulantně 
od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 v prostorách kanceláře 
v Plzni, terénně dle domluvy a potřeby klienta.
E-mail → olga.blahovcova@tichysvet.cz / Telefon → 604 048 579
Webová stránka → www.tichysvet.cz
Adresa → sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

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

Sociální rehabilitace 

Popis služby → Tyfloservis přispívá ke zvýšení samostatnosti 
nevidomých a slabozrakých a k jejich nezávislosti na okolí. Formou 
jednorázových intervencí nebo dlouhodobých rehabilitačních 

kurzů pracuje s klienty v těchto oblastech: nácvik sebeobsluhy, 
výuka čtení a psaní Braillova bodového písma, výuka psaní na 
klávesnici PC, nácvik vlastnoručního podpisu, nácvik prostorové 
orientace a samostatného pohybu, nácvik chůze s bílou holí 
a nácvik chůze s průvodcem. Poskytuje poradenství v oblasti 
kompenzačních pomůcek: klienti u nás získají přehled o nabí-
zeném sortimentu, pomůcky si vyzkouší a dostanou informace 
o způsobu jejich získání. Organizace poskytuje terénní služby 
na území Plzeňského kraje (nejčastěji v místě bydliště klienta) 
a dále ambulantně ve středisku v Plzni.
Pro koho je služba určena → Osoby s postižením zraku a jejich 
rodinní příslušníci, veřejnost.

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

Doplňující informace → Vždy je nutné se předem objednat.

Vital life z.s.

Domov se zvláštním režimem 

Popis služby → Domov Vital life je celoroční pobytová služba. 
Poskytujeme bydlení v domáckém prostředí, celodenní stravu, 
odbornou péči, podporu při zvládání běžných činností a obstará-
vání osobních záležitostí, pomoc při osobní hygieně. Naší snahou 
je poskytovat kvalitní a bezpečnou službu, aby uživatelé mohli žít 
důstojným životem, v příjemném a bezpečném prostředí. V domově 
podporujeme aktivní život uživatelů a jejich soběstačnost.
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Pro koho je služba určena → Domov je určen osobám starším 55 
let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického dušev-
ního onemocnění, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí 
a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování 
sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Pracovní doba → Služba je poskytována 
celoročně 24 hodin denně.
E-mail → vitallife@centrum.cz / Telefon → 776 320 163
Webová stránka → www.vital-life-domov-lebeda.cz
Adresa → Vital life z.s. Domov se zvláštním režimem, 
Hamr 139, 345 33 Trhanov 
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Domov se nachází v klidném venkovském 
prostředí, kousek od lesa na okraji obce Hamr. Uživatelům je pří-
stupná terasa s posezením a přilehlá zahrada, která sousedí s loukou 
a lesem, kam je možné chodit na procházky. Svůj volný čas mohou 
klienti trávit podle svých představ, nebo mohou využít některou 
z nabízených aktivit. V pravidelných aktivitách nabízíme: cvičení, 
protahování, procházky, tvoření, zahrádka, předčítání knih, denního 
tisku, sledování filmů, hraní společenských her, poslech hudby a zpí-
vání, vaření, pečení, reminiscence, povídání si na různá témata nebo 
zapojení do běžných denních aktiv.

Úřady a instituce pro 
Horšovskotýnsko

Městský úřad Horšovský Týn, odbor sociálních věcí 

Poskytované služby → Sociální poradenství pro všechny cílové skupiny.

Úřední hodiny → Po, St 7:30–16:30 
(polední přestávky od 11:30 do 12:00) / 
Čt 7:30–11:30 / Pá – Není úředním dnem.
E-mail → i.krizova@muht.cz
Telefon → 379415163, 774980848
Webová stránka → www.horsovskytyn.cz
Adresa → Nám. Republiky 52, Horšovský Týn

Městský úřad Staňkov, sociální oddělení

Poskytované služby → Výkon agendy sociální práce na POÚ a další 
sociální činnost – zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění, 
provádění sociálního šetření, spolupráce se státními, samosprávnými 
a neziskovými organizacemi, pomoc občanům v nepříznivé soc. situ-
aci, poradenská činnost (např. ohledně dávek na ÚP atd.). Zastupo-
vání občanů jako kolizní opatrovník v řízeních, kde je třeba hájit jejich 
zájmy. Zajišťování agendy veřejného opatrovnictví pro osoby s ome-
zenou svéprávností. / Činnost oddělení je zaměřena na občany nebo 
rodinné příslušníky, kteří potřebují poskytnout poradenství nebo 
konkrétní pomoc ve své nepříznivé sociální situaci.

Nenašli jste službu, kterou jste hledali? Další služby působící 
v Plzeňském kraji lze nalézt v katalogu poskytovatelů sociál-
ních služeb v Plzeňském kraji na adrese https://socialnisluzby.
plzensky-kraj.cz/Uploads/Files/0cvxepr3_d3b.pdf, či v registru 
poskytovatelů sociálních služeb na adrese http://iregistr.mpsv.cz/
socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1554367741390_1.
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Úřední hodiny → Po, St: 7:00–17:00 / Út, Čt, Pá 7:00–14:30
E-mail → dps@mestostankov.cz, podatelna@mestostankov.cz
Telefon → 379 410 280, 777 592 860 
Webová stránka → www.mestostankov.cz
Adresa → náměstí T. G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov I

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Domažlice

Poskytované služby → Oblast zaměstnanosti: Zprostředkování 
zaměstnání/Rekvalifikace/Pracovní rehabilitace/Regionální mobilita/
Insolvence/Činnost dítěte/Informační a poradenské středisko Úřadu 
práce ČR (IPS), aj.

Nepojistné sociální dávky: 
→  Dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, 

porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek a dávky pěstounské péče)
→  Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na 

bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)
→  Dávky pro osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP, příspěvek 

na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku)
→ Příspěvek na péči 

Pracovní doba → Po, St 8:00–12:00, 
13:00–17:00 / Út, Čt 8:00–11:00 / Pá: 8:00–11:00 
(jen pro prvotní evidenci a pro zvané)
E-mail → podatelna.do@uradprace.cz
Telefon → 950 112 linky: 411 nebo 301
Adresa → Msgre. B. Staška 265, Hořejší Předměstí, 
344 01 Domažlice 1

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Domažlice 
(Horšovský Týn)

Poskytované služby →
Nepojistné sociální dávky:
→  Dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, 

porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek a dávky pěstounské péče)
→  Dávky pro osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP, příspěvek 

na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku)
→  Příspěvek na péči

Pracovní doba → Po, St: 8:00–12:00, 13:00–17:00 / 
Pá příjem žádostí na podatelně v Domažlicích
E-mail → podatelna.do@uradprace.cz
Telefon → 950 112 linky: 551–553 / Fax → 950 112 550
Adresa → náměstí Republiky 59, Město, 346 01 Horšovský Týn

Městská rada seniorů Domažlice

Popis služby → Organizace sdružuje spolky, skupiny a organizace, 
které mají více než polovinu členů v seniorském věku (Sokol, Klub 
českých turistů, Klub seniorů Policie, Český zahrádkářský svaz, ČČK, 
Sbor dobrovolných hasičů, Svaz tělesně postižených Domažlice a Hor-
šovský Týn, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Svaz postižených 
civilizačními chorobami, Český svaz chovatelů, MCSRS Domažlice). 
Vedoucí sociálního úseku je Mgr. Venuše Klimentová.

Telefon → 602 641 189
Adresa → Benešova 281, Sokol, 344 01 Domažlice
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Rejstřík služeb pro 
Horšovskotýnsko dle typu

 → Azylové domy
• Azylový dům Domažlice (Diecézní charita Plzeň) /42
• Azylový dům – domov pro matky s dětmi v tísni – 

Domažlice (Diecézní charita Plzeň) /42

 → Denní stacionáře
• Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – 

domov pro seniory /56

 → Domovy pro seniory
• Domov pro seniory Domažlice 

(Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o.) /30
• Domov Černovice 

(Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o.) /28
• Dům seniorů Kdyně, p.o. /53
• Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – 

domov pro seniory /57

 → Domovy se zvláštním režimem
• Domov Černovice 

(Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o.) /29
• Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – 

domov pro seniory /57
• Vital life, z.s. /71

 → Chráněné bydlení
• Chráněné bydlení Jankovského 

(Centrum sociálních služeb Stod, p.o.) /31
• Chráněné bydlení Liduška 

(Centrum sociálních služeb Stod, p.o.) /32

 → Intervenční centra
• Diecézní charita Plzeň /46

 → Krizová pomoc
• Plus pro lidi v krizové situaci – krizové centrum 

(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /40
• Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň) /46

 → Odborné sociální poradenství
• Bílý kruh bezpečí, z.s. /26
• Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s. /27
• Network East-West, z.s., Centrum Jana /60
• Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. /61
• Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání 

(Člověk v tísni, o.p.s.) /34
• Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň 

(Diecézní charita Plzeň) /47
• Rodinná poradna 

(Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o.) /31
• Sociální a právní poradna (Tichý svět, o.p.s.) /70
• Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR – 

Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj /66
• Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 

Poradenské centrum Domažlice, p.s. /67

 → Odlehčovací služby
• Dům seniorů Kdyně, p.o. /53
• Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – 

domov pro seniory /58

 → Pečovatelské služby
• Jubilata pro osoby potřebující péči Merklín 

(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /41
• Domácí péče Domažlice s.r.o. /49
• Město Horšovský Týn /55
• Město Staňkov /55
• Městys Koloveč /58
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 → Raná péče
• Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. /27
• MCT CZ, z.s. /54
• Raná péče – detašované pracoviště Plzeňský kraj 

(Diakonie ČCE – středisko Praha) /37
• Raná péče Kuk, z.ú. /64

 → Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Adite pro náhradní rodiny 

(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /39
• Archa pro rodiny s dětmi 

(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /38
• Člověk v tísni, o.p.s. /33

 → Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením

• Dílna Liduška (Centrum sociálních služeb Stod, p.o.) /32

 → Sociální rehabilitace
• Domov sv. Vavřince Meclov / pobytová (Diecézní charita Plzeň) 

/44
• SOS Domažlice (Diecézní charita Plzeň) /43
• Tichý svět, o.p.s. /69
• Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Plzeň /70

 → Sociálně terapeutické dílny
• Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa 

(Diecézní charita Plzeň) /45

 → Terénní programy
• Člověk v tísni, o.p.s. /34
• Network East-West, z.s., Centrum Jana /59
• Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. /62

 → Tlumočnické služby
• Komunikace bez bariér (Tichý svět, o.p.s.) /69

• Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 
Poradenské centrum Domažlice, p.s. /67

 → Související služby
• Domácí zdravotní péče včetně hospicové 

(Domácí péče Domažlice s.r.o.) /50
• Doprovázení pěstounských rodin – Adite pro náhradní rodiny 

(Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy) /38
• Komunitní centrum Horšovský Týn (Diecézní charita Plzeň) /48
• Ošacovací středisko (Oblastní spolek 

Českého červeného kříže Domažlice) /61
• Poradenství obětem trestné činnosti (Člověk v tísni, o.p.s.) /35
• Poradenství v oblasti školství a rodiny (Pedagogicko-psychologická 

poradna Plzeň, pracoviště Domažlice) /63
• Probační a mediační služba Domažlice /63
• Půjčovna kompenzačních pomůcek 

(Domácí péče Domažlice s.r.o.) /50
• Resocializační programy (Člověk v tísni, o.p.s.) /36
• Rodinné centrum Myška Lola, z.s. /65
• Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s., 

odbočka Domažlice /65
• Sociální lůžka (Domažlická nemocnice, a.s.) /52
• Svaz tělesně postižených v České republice z.s. – 

místní organizace Horšovský Týn /68
• Vzdělávací služby – podpora vzdělávání (Člověk v tísni, o.p.s.) /36



Katalog sociálních a souvisejících služeb a institucí na Domažlicku byl 
vytvořen v rámci projektu „Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb 
na Horšovskotýnsku“, který je podpořen finančními prostředky z ESF a ze 
státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006563.
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