
Sociální služby z domažlického regionu, 
které Vám mohou pomoci... 
 

Denní stacionář 

zařízení zajišťující péči o osoby se sníženou soběstačností 
ve vymezeném čase, bez ubytování osob

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb –  
domov pro seniory 
tel.: 379 484 510, www.soc-sluzbymestadomazlice.cz 

Domovy pro seniory 

pobytová služba s 24hodinovou péčí pro osoby  
se sníženou soběstačností z důvodu věku

Centrum sociálních služeb Domažlice, p. o. 
Domov pro seniory Domažlice 
tel.: 379 412 720, www.cssdomazlice.cz 

Dům seniorů Kdyně, p.o. 
tel.: 379 791 111, www.dskdyne.cz

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb –  
domov pro seniory 
tel.: 379 484 510, www.soc-sluzbymestadomazlice.cz

Domovy se zvláštním režimem 

pobytová služba s 24hodinovou péčí pro osoby se 
sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního 
onemocnění, stařecké, Alzheimerovy demence apod.

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb –  
domov pro seniory 
tel.: 379 484 510, www.soc-sluzbymestadomazlice.cz

Vital life, Trhanov 
tel.: 776 320 163, www.vital-life-domov-lebeda.cz

Odborné sociální poradenství

odborná pomoc zaměřená na specifické potřeby 
jednotlivých cílových skupin

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s., 
pracoviště Domažlice 
tel.: 379 724 387, 775 786 002, www.czppk.cz

Centrum sociálních služeb Domažlice, p. o. 
tel.: 379 412 740, www.cssdomazlice.cz

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České 
republice, z.s. Poradenské centrum Domažlice, p.s. 
tel.: 379 722 917, www.snndo.cz

Odlehčovací služby 

pobytová služba zajišťující péči o osoby se sníženou 
soběstačností, o které je jinak pečováno v jejich domácím 
prostředí, cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě 
nezbytný odpočinek

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb –  
domov pro seniory:  
tel.: 379 484 510, www.soc-sluzbymestadomazlice.cz

Sociálně aktivizační služby pro seniory  
a osoby se zdravotním postižením 

služby pomáhající seniorům či osobám se zdravotním 
postižením, které jsou ohroženy sociálním vyloučením

Diecézní charita Plzeň/ Volnočasové kluby DUHA 
tel.: 731 433 042, 731 433 020, 731 433 092, 731 433 064,  
www.dchp.cz

UCHO, z.s. / Centrum Ouško  
tel.: 723 463 479, 724 503 952, www.uchozs.cz

Pečovatelská služba 

terénní či ambulantní služba poskytovaná osobám se 
sníženou soběstačností, které potřebují pomoc jiné fyzické 
osoby, poskytuje se ve vymezeném čase v domácnosti 
klienta či zařízení sociální služby

Domácí péče Domažlice, s.r.o. 
tel.: 379 725 085, www.pece-doma.cz

Město Bělá nad Radbuzou 
tel.: 379 432 011, www.sumavanet.cz/bela

Město Holýšov 
tel.: 379 412 632, 607 268 993, 724 899 680 
www.mestoholysov.cz

Město Hostouň 
tel.: 379 496 566, www.hostoun.cz

Město Poběžovice 
tel.: 379 497 261, www.pobezovice.cz

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb –  
domov pro seniory 
tel.: 379 484 510, www.soc-sluzbymestadomazlice.cz

Městys Koloveč 
tel.: 379 494 222, www.mestyskolovec.cz

Město Kdyně 
tel.: 379 731 388, www.domavekdyni.cz

Leták byl vytvořen v rámci projektu „Rozvoj komunitního plánování 
sociálních služeb na Domažlicku“, 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_063/0006565. 



Raná péče 

terénní služba poskytovaná rodinám dětí se zdravotním 
postižením či opožděným psychomotorickým vývojem, 
služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje 
dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby

MCT CZ, z.s. 
tel.: 737 111 649, www.mct.domazlice.cz

Raná péče Diakonie, Diakonie ČCE - středisko Praha 
tel.: 235 518 392 (9-16 hod.), www.rana-pece.cz

Raná péče Kuk, z.ú. 
tel.: 377 420 035, 724 400 815, www.ranapecekuk.eu

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 
tel.: 251 510 744, 235 517 313, www.detskysluch.cz

Sociální rehabilitace 

aktivity napomáhající k dosažení samostatnosti, nezávislosti 
a soběstačnosti osob

Diecézní charita Plzeň/ SOS Domažlice, Domov sv. Vavřince 
tel.: 731 433 019, 731 433 020, 731 433 092, 731 433 064,  
www.dchp.cz

Tlumočnické služby

Ambulantní tlumočnická služba pro neslyšící klienty

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, 
z.s. Poradenské centrum Domažlice, p.s. 
tel.: 379 722 917, www.snndo.cz

 
Další informace potřebné k řešení Vaší situace a kontakty na další 
služby, které Vám mohou pomoci, obdržíte na Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Domažlice, U Nemocnice 
579, Domažlice, tel.: 379 719 283, 379 719 285, 379 719 289.  Další 
služby působící v Plzeňském kraji můžete nalézt v Katalogu po-
skytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, který je dostupný 
na adrese: www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/katalog-poskytovate-
lu-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji
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Potýkáte se  
se zdravotním postižením?

Překvapila Vás nebo Vašeho 
blízkého dlouhodobá nemoc 
či snížená soběstačnost?

Pečujete doma o člena 
rodiny a potřebujete pomoc, 
podporu nebo odpočinek?

Přestáváte zvládat péči 
o sebe či Vaši domácnost? 

Jsou pro Vás již některé 
činnosti zatěžující? 

Pečujete o dítě 
s postižením či opožděným 
psychomotorickým vývojem?

Příspěvek na péči 

 Jedná se o sociální dávku vyplácenou státem, která je určena 
na úhradu potřebné pomoci.

 Poskytuje se osobám starším 1 roku, které potřebují při zvládání 
základních životních potřeb z důvodů nepříznivého zdravotního 
stavu pomoc někoho dalšího. 

 Slouží osobě k zaplacení nezbytné pomoci, kterou jí může po-
skytnout blízká osoba, asistent sociální péče, registrovaný posky-
tovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu.

 Výše příspěvku pro žadatele se liší dle stupně jeho závislosti na po-
moci druhé osoby. Stupeň závislosti se posuzuje dle schopnosti 
žadatele zvládat základní životní potřeby v přirozeném sociálním 
prostředí, a to s ohledem na jeho věk.

Výše příspěvku: https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek

 Pro získání příspěvku je třeba nejprve vyplnit žádost, kterou 
je možné získat na kontaktních pracovištích krajských pobo-
ček Úřadu práce ČR nebo stažením z Integrovaného portálu 
MPSV (https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.
jsp?NID=EFOKsluzby.Zadost). Tam je možné také získat další 
informace k příspěvku. Vyplněnou žádost o příspěvek je nutné 
podat na kontaktním pracovišti krajské pobočky úřadu práce dle 
místa trvalého pobytu žadatele (Kontaktní pracoviště  Domažlice – 
Msgre. B. Staška 265, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice). 

 Před přiznáním příspěvku na péči se musí žadatel podrobit sociál-
nímu šetření a posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem.

 Přiznaný příspěvek na péči se vyplácí měsíčně převodem na pla-
tební účet určený příjemcem příspěvku, anebo v hotovosti poštov-
ní poukázkou. Výplata příspěvku je zastavena, jestliže je příjemce 
příspěvku po celý kalendářní měsíc hospitalizován, a obnoví se 
od měsíce, ve kterém je hospitalizace ukončena.

 Příspěvek je třeba využívat na  zajištění potřebné pomoci. 
V opačném případě může být výplata příspěvku po předchozím 
upozornění zastavena, případně může být příspěvek odejmut 
nebo nepřiznán.

 V případě zdravotního pojištění v zahraničí nemá klient 
na příspěvek na péči v ČR nárok.

Mohou Vám pomoci sociální 
služby a příspěvek na péči. 


