Katalog
sociálních
a souvisejících
služeb
pro Horažďovicko

Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,
sociální služby je poměrně spletitá a navzájem se prolínající oblast. Snažili jsme
se proto, pro nás všechny, vytvořit přehledný seznam jednotlivých institucí,
včetně kontaktů a základní charakteristiky jejich činnosti. Pokud tedy řešíme
složitou životní situaci, měl by nám tento katalog posloužit k základní orientaci,
na koho se se svou záležitostí můžeme obrátit.
Přeji všem, kteří jej v tíživé životní situaci otevřou, aby našli tu správnou
informaci, která jim pomůže překonat obtíže.
Děkuji všem, kteří se na tvorbě tohoto katalogu podíleli, a zvláště pak těm,
kteří tyto služby poskytují a bez nichž by tento katalog vlastně nevznikl.
Ing. Michael Forman,
starosta města Horažďovice
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Úvod k sociálním
a souvisejícím /
návazným službám

Posláním sociálních a souvisejících služeb je zajistit pomoc a podporu osobám,
které se dostaly do nepříznivé životní situace například z důvodu věku, zdravotního stavu či životních návyků a z toho důvodu jsou vyloučeni ze společnosti, či jsou tímto vyloučením ohroženy k posílení vlastních schopností řešit
náročné životní situace. Sociální a související služby těmto lidem napomáhají
vrátit se zpět do běžného života ve společnosti či se do něj v maximální možné
míře zapojit.
Sociální služby jsou upraveny zákonem č. 108/2006 Sb., který rozeznává
celkem 33 druhů sociálních služeb (např. pečovatelská služba, raná péče,
odborné sociální poradenství), které mohou lidé v ČR využívat. Navíc všem
garantuje bezplatné základní sociální poradenství, které poskytuje povinně
každý poskytovatel sociálních služeb.
Všechny sociální služby jsou zahrnuty do Registru poskytovatelů sociálních
služeb MPSV ČR (www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb), ve kterém si lze
potřebnou službu a jejího poskytovatele v konkrétním regionu vyhledat.
Související a návazné služby doplňují síť sociálních služeb pro obyvatele
regionu. Patří mezi služby zdravotnických zařízení, vzdělávací aktivity a činnosti ostatní veřejných institucí a organizací, které jsou do pomoci zapojeni.
Sociální služby jsou dle druhu poskytování rozděleny na pobytové, ambulantní a terénní. Pobytové služby jsou spojeny s ubytováním osob v zařízení
sociálních služeb. Za ambulantními službami uživatel dochází, nebo je do
zařízení sociálních služeb dopravován, ale součástí služby není ubytování.
Terénní služby jsou uživatelům poskytovány v přirozeném sociálním prostředí
(například doma), služba dojíždí za klientem.
Sociální služby jsou poskytovány bezplatně, nebo za finanční úhradu klienta. V případě úhrady některých služeb klientem je možné využít příspěvek
na péči. 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. Jedná se tedy o sociální dávku, která je určena na úhradu
potřebné pomoci.
Zorientovat se v systému služeb a řešit obtížné životní situace pomáhají
obyvatelům Horažďovicka nejen pracovníci sociálních služeb, ale také sociální pracovníci na obcích →14. Každý, kdo si není jistý, jaká služba je pro něj
ta nejvhodnější, se může se svým problémem obrátit na pracovnice Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Horažďovicích.
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Tísňové telefonní
a krizové linky
pro osoby v těžké
životní situaci

Čísla tísňového volání
112

Pomoc v případě obtížné životní situace
SOS

150

Hasiči

155

Záchranná služba

158

Policie ČR

371 430 539, 724 333 630

městská policie Horažďovice

116 111 (bezplatná nonstop linka)

116 123 (bezplatná nonstop linka)

222 580 697
777 167 004

Linka bezpečí
pomoc pro děti a mládež do 25 let
v jejich krizových situacích
Linka první psychické pomoci
pomoc pro dospělé,
kteří jsou v krizi a jejich blízké
Pražská linka důvěry
pomoc pro celou populaci
Intervenční centrum Plzeňského kraje
pomoc obětem domácího násilí

Linky důvěry v ČR: www.capld.cz/linky-duvery-cr. Seznam linek důvěry aktuálně
sdružených v České asociaci pracovišť linek důvěry (ČAPLD). Celkem se jedná
o 26 pracovišť (existují i další pracoviště, která poskytují telefonickou krizovou
pomoc, která nejsou členy ČAPLD a proto nejsou na tomto webu uvedena).
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Přehled úřadů
a institucí
na Horažďovicku

Městský úřad Horažďovice — odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Adresa

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Telefon

371 430 531, 371 430 532 (sociální práce);
371 430 533, 371 430 534 (SPOD); 371 430 530 (vedoucí odboru)

E-mail
Web
Úřední hodiny
Pondělí 7:30–11:00, 12:00–17:00 /
Středa 7:30–12:00, 12:00–17:00 /
Pátek 7:30–11:00

urad@muhorazdovice.cz
www.mesto-horazdovice.cz
Pracovní doba
Pondělí 07:00–17:00 /
Úterý 07:00–14:30 /
Středa 07:00–17:00 /
Čtvrtek 07:00–14:30 /
Pátek 07:00–14:30 /

a mediační službou ČR, školami, dětskými lékaři, psychology, odbornými
poradenskými zařízeními; péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost,
zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy; plnění úkolů stanovených v trestním a přestupkové řízení proti mladistvým; pomoc rodičům/
jiným osobám odpovědným za výchovu při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě; sledování výkonu ústavní a ochranné
výchovy; komplexní poradenskou činnost v oblasti sociálně-právní ochrany
dětí a náhradní rodinné péče; nové žádosti žadatele o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu; sledování dětí
v náhradní rodinné péči; terénní sociální práci.

Městský úřad Horažďovice —
odbor investic, rozvoje a majetku města
Příjem žádostí o byty v Domech s pečovatelskou službou (DPS).

V oblasti sociální péče poskytuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví
zejména pomoc občanům při řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Hlavní náplní této činnosti
Sociální práce — výkon agendy v celém správním obvodu. Provádění
odborných činností, sociálního poradenství; terénní práce a analýza sociální
situace klienta; kurátor pro dospělé; sociální práce s jednotlivými cílovými
skupinami; realizace protidrogové politiky, evidence a vydávání receptů
a žádanek na omamné látky dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových
látkách, ve znění pozdějších předpisů; výkon opatrovnické funkce u osob
zbavených způsobilosti k právním úkonům; agenda zvláštního příjemce
důchodů; evidence a vydávání parkovacích průkazů (zvláštní označení
O7 motorových vozidel přepravujících osoby zdravotně postižené); stanovení úhrady za stravu a péči u dětí umístěných v pobytových zařízení
sociálních služeb; problematika národnostních menšin a etnických skupin; sociální služby — plánování a rozvoj sociálních služeb, zajištění jejich
dostupnosti. Oddělení sociálně právní ochrany dětí — výkon agendy
v celém správním obvodu. Realizace opatření na ochranu nezletilých dětí;
výkon funkce opatrovníka a poručníka; výkon funkce kolizního opatrovníka
v soudních řízeních, které se dotýkají práv; spolupráce se soudy, státním
zastupitelstvím, Policií ČR, školami, dětskými lékaři, psychology, odbornými
poradenskými zařízeními; sledování výkonu ústavní výchovy a vývoje dětí,
které byly umístěny do výchovy jiných osob než rodičů; vyhledávání ohrožených dětí a rodin; terénní sociální práce; komplexní poradenská činnost
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. V oblasti práce kurátora pro děti
a mládež a pracovníka pro náhradní rodinnou péči OSPOD Horažďovice
zajišťuje v celém správním obvodu realizaci opatření na ochranu nezletilých dětí; spolupráci se soudy, státním zastupitelstvím, Policií ČR, Probační
14
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Úřad práce Horažďovice

Úřad práce Klatovy

Adresa

Mírové náměstí 19, 341 01 Horažďovice

Adresa

Voříškova 825, Klatovy III 339 01 Klatovy 1

Telefon

950 128 272 (příspěvek na péči), 950 128 260 (zaměstnanost)

Telefon

950 128 111

E-mail
Web

podatelna.kt@uradprace.cz
www.uradprace.cz/klatovy#horazdovice

Úřední hodiny
Pondělí 08:00–12:00, 13:00–17:00 / Úterý 08:00–11:00 /
Středa 08:00–12:00, 13:00–17:00 / Čtvrtek 08:00–11:00 /
Pátek 08:00–11:00 (jen pro evidenci nových
uchazečů a podání žádost o MOP)
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E-mail
Web

podatelna.kt@uradprace.cz
www.uradprace.cz/klatovy#klatovy

Úřední hodiny
Pondělí 8:00–12:00, 13:00–17:00 / Úterý 8:00–11:00 /
Středa 8:00–12:00, 13:00–17:00 / Čtvrtek 8:00–11:00 /
Pátek 8:00–11:00 (jen pro evidenci nových
uchazečů a podání žádost o MOP)
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V jaké životní situaci
se nacházíte?

Bydlení

Domovy se zvláštním režimem

Nemáte, jak platit nájem? Žijete v nevyhovujícím
bydlení? Hrozí Vám vystěhování? Ocitli jste se na
ulici? Musíte opustit bydlení kvůli domácímu násilí?
Je pro Vás těžké starat se o domácnost? Postihla Vás
nenadálá živelná událost a byt je náhle neobyvatelný?
Potřebujete poradit, jak zajistit bydlení? Máte sníženou
soběstačnost a hledáte vhodné bydlení se zajištěním
pečovatelské služby nebo jiné podpůrné služby?

Domov se zvláštním režimem (Clementas Janovice, s.r.o.)

→57

Domov se zvláštním režimem (Clementas Janovice, s.r.o.)

→58

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

→59

MěÚSS Strakonice — Domov se zvláštním režimem Rybniční
(Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

→60

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

→61

Domov se zvláštním režimem
(Dům sociální péče Kralovice,
příspěvková organizace)

Sociální práce na obcích
Městský úřad Horažďovice

→ bit.ly/dum_sp

→14

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Azylové domy
Azylový dům (Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram) →46
MěÚSS Strakonice — Azylový dům
(Městský ústav sociálních služeb Strakonice)
Azylový dům (Oblastní charita Klatovy)

Domov pro osoby se zdravotním postižením
(Dům sociální péče Kralovice,
příspěvková organizace)

→ bit.ly/dum_sp

→47
→ bit.ly/azylovy_dum_klatovy

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (Městská charita Plzeň)

→48

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě (Charita Veselíčko)

→49

Intervenční centra
Intervenční centrum Plzeňského kraje (Diecézní charita Plzeň)

→63

Krizová pomoc
Domovy pro seniory
Domov pro seniory Blatná, příspěvková organizace
Domov pro seniory
(Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,
příspěvková organizace)

→53

MěÚSS Strakonice — Domov pro seniory Rybniční
(Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

→54

MěÚSS Strakonice — Domov pro seniory Lidická
(Městský ústav sociálních služeb Strakonice)
20

→52

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

→65

Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň)

→66

Noclehárny
MěÚSS Strakonice — Noclehárna pro osoby bez přístřeší
(Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

→67

→55
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Cizinci, uprchlictví

Odborné sociální poradenství
Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Plzeň (Bílý kruh bezpečí, z.s.)

→68

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni, o.p.s.)

→71

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice)

→73

Odborné sociální poradenství se zaměřením na rodinu
(Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální,
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.)

→75

Odborné sociální poradenství
(Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace)

→ bit.ly/mestsky_ustav_ss

Telefonická krizová pomoc
Linka důvěry Ledovec (Ledovec z.s.)
Krizové linky — Linka bezpečí,
Linka první psychické pomoci, Pražská linka důvěry

→101
→11

Tísňová péče
Tísňová péče (Anděl Strážný)

Městský úřad Horažďovice

→14

Odborné sociální poradenství
Poradna pro cizince (Diecézní charita Plzeň)

→72

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

→76

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

→74

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

→104

→107

Pomoc uprchlíkům

Domy s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou Horažďovice (Město Horažďovice)

Sociální práce na obcích

→105

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

Jste uprchlíkem z jiné země? Jste cizinec
a nedokážete se v ČR dorozumět? Neorientujete
se v českém prostředí? Potřebujete pomoci
v kontaktu s českými úřady? Pracujete ve špatných
podmínkách, nedostáváte zaplaceno?

→112

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině — Plzeňský kraj
(KACPU PMK) (Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině)

→125

Sociální bydlení
Sociálně integrační byt (Charita Horažďovice)
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→112
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Dluhy a finanční problémy
Nemáte dost peněz na základní životní
potřeby? Máte potíže s hospodařením s penězi?
Nemůžete splácet dluhy? Nemáte přehled
o všech svých dluzích? Hrozí Vám exekuce nebo
již nějakou máte? Zvažujete oddlužení?

Problémy s výchovou, v rodině a vztazích

Sociální práce na obcích
Městský úřad Horažďovice

→14

Odborné sociální poradenství

Máte partnerskou či rodinou krizi? Chcete se rozvést
a nevíte, jak postupovat? Zažíváte komplikovaný
rozvod? Nemůžete se dohodnout na péči o dítě?
Neplatí Vám otec/matka výživné na dítě? Řešíte
v rodině výchovné problémy? Je pro Vás péče
o dítě příliš náročná? Má problém Vaše dítě
s učením? Hledáte dostupné a nezávazné aktivity
pro Vaše dítě? Chcete se stát pěstounem?
Sociální práce na obcích

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice)

→73

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni)

→71

Městský úřad Horažďovice

→14

Azylové domy
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Azylový dům (Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram) →46

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

→90

Sociálně aktivizační služby (Domus — centrum pro rodinu, z.s.)

→91

Telefonická krizová pomoc
Linka důvěry Ledovec (Ledovec z.s.)
Krizové linky — Linka bezpečí, Linka první psychické pomoci,
Pražská linka důvěry

→11

24

→ bit.ly/azylovy_dum_klatovy

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (Městská charita Plzeň)

→48

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě (Charita Veselíčko)

→49

Denní stacionáře
Denní stacionář (Centrum Hájek, z.ú.)

→50

MěÚSS Strakonice — Denní stacionář pro mentálně postižené děti,
mládež a dospělé (Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

→51

→103

Intervenční centra

Potravinová pomoc
Materiální a potravinová pomoc (Charita Horažďovice)

Azylový dům (Oblastní charita Klatovy)

→47

→101

Terénní programy
Terén pro ohrožené osoby (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy)

MěÚSS Strakonice — Azylový dům
(Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

Intervenční centrum Plzeňského kraje (Diecézní charita Plzeň)

→63

→122
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Krizová pomoc

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

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

Sociálně aktivizační služba (CENTRUM HÁJEK, z.ú.)

→89

→65

Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň)

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

→90

→66

Sociálně aktivizační služby (Domus — centrum pro rodinu, z.s.)

→91

Sociálně aktivizační služba (Občanské sdružení Pro Cit)

→92

Odborné sociální poradenství

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

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

→70

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni, o.p.s.)

→71

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice)

→73

Odborné sociální poradenství (se zaměřením na rodinu)
(Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální,
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.)

→75

Odborné sociální poradenství (Tichý svět, o.p.s.)

→77

Odborné sociální poradenství
(Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace)

→ bit.ly/clovekvtisni_sas

Telefonická krizová pomoc
Linka důvěry Ledovec (Ledovec z.s.)
Krizové linky — Linka bezpečí,
Linka první psychické pomoci, Pražská linka důvěry

→101
→11

Mateřská / rodičovská centra
→ bit.ly/mestsky_ustav_ss

Hernička a mateřské centrum Dráčkov

→117

Mateřské centrum Horažďovice (Křesťanské společenství)

→118

Raná péče

26

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

→84

Raná péče Diakonie
(Diakonie ČCE — Středisko celostátních programů a služeb)

→86

Raná péče (MOTÝL, z.ú.)

→87

Raná péče Kuk, z.ú.

→88

27

Psychická krize

Náhradní rodinná péče a doprovázení v pěstounství
Náhradní rodinná péče (Domus — Centrum pro rodinu, z.s.)

→119

Náhradní rodinná péče — doprovázení v pěstounství
(LATUS pro rodinu, o.p.s.)

→120

Centrum pomoci Střecha — doprovázení pěstounských rodin
(Salesiánské středisko mládeže)

→121

Speciální vzdělávání dětí
Speciální třída
(ZŠ Blatenská 540, Horažďovice, příspěvková organizace)

→127

Máte pocit, že nevíte, jak dál? Trápí Vás deprese
či úzkosti? Potýkáte se s duševním onemocněním?
Potřebujete si s někým o svých problémech popovídat?
Zažíváte nebo jste zažili náročnou životní situaci
či živelnou katastrofu (nehoda, požár, povodeň)
a těžce se s tím vyrovnáváte? Zažíváte vypjatou situaci
v souvislosti s úmrtím blízkého člověka, šikanou ve škole,
domácím násilím, rozvodem či narozením dítěte či jinou
náročnou situací? Potřebujete Vy nebo někdo s duševním
onemocněním celodenní péči v pobytovém zařízení?

Ústavní péče
Sociální práce na obcích

Diagnostický pobyt na základě soudního nařízení
(Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
základní škola a školní jídelna)

→128

Středisko výchovné péče
(Středisko výchovné péče Domažlice,
odloučené pracoviště DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň)

→129

Sociální poradenství (Psychiatrická nemocnice v Dobřanech)

→130

Městský úřad Horažďovice

Domovy se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem (Clementas Janovice, s.r.o.)

→57

Domov se zvláštním režimem (Clementas Janovice, s.r.o.)

→58

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

→59

MěÚSS Strakonice — Domov se zvláštním režimem Rybniční
(Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

→60

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

→61

Domov se zvláštním režimem
(Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace)

28

→14

→ bit.ly/dum_sp

29

Intervenční centra
Intervenční centrum Plzeňského kraje (Diecézní charita Plzeň)

→63

Krizová pomoc
Plus pro lidi v krizové situaci
(Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy)

→65

Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň)

→66

Odborné sociální poradenství
Občanská poradna při Charitě Horažďovice
(Charita Horažďovice)

→73

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni, o.p.s.)

→71

Odborné sociální poradenství (se zaměřením na rodinu)
(Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální,
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.)

→75

Odborné sociální poradenství
(Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace)

→ bit.ly/mestsky_ustav_ss

Snížená soběstačnost z důvodu nemoci,
věku a zdravotního omezení
Máte zdravotní postižení nebo jste chronicky nemocní
a nevíte si rady? Onemocněl někdo z Vaší rodiny
a nevíte, jak mu zajistit potřebnou sociální anebo
zdravotní péči? Trpíte dlouhodobým závažným
onemocněním a potřebujete pomoc? Narodilo se Vám
dítě s postižením a potřebujete pomoci s péčí? Máte
pochybnosti, zda se Vaše malé dítě vyvíjí dle očekávání?
Pečujete o někoho z blízkých se zdravotním postižením
nebo chronickým onemocněním a potřebujete si
odpočinout? Hledáte vhodné pracovní nebo volnočasové
aktivity pro osoby se zdravotním postižením? Rádi
byste zůstali i ve stáří co nejdéle doma, ale nevíte,
jak to zvládnete? Potřebujete pomoc od druhých
a nemáte nikoho, kdo by se o Vás postaral? Chcete
zůstat aktivní i v seniorském věku? Sháníte bydlení se
zajištěním pečovatelské služby? Potřebujete ve stáří
celodenní pobytovou službu se zajištěním zdravotní
péče nebo chcete s podporou služeb zůstat doma?

Telefonická krizová pomoc
Linka důvěry Ledovec (Ledovec z.s.)
Krizové linky — Linka bezpečí,
Linka první psychické pomoci, Pražská linka důvěry

→101

Sociální práce na obcích
Městský úřad Horažďovice

→14

→11

Denní stacionáře

30

Denní stacionář (Centrum Hájek, z.ú.)

→50

MěÚSS Strakonice — Denní stacionář pro mentálně postižené děti,
mládež a dospělé (Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

→51

31

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním režimem

Domov pro seniory Blatná, příspěvková organizace

→52

Domov se zvláštním režimem (Clementas Janovice, s.r.o.)

→57

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

→53

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

→59

MěÚSS Strakonice — Domov pro seniory Rybniční
(Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

→54

MěÚSS Strakonice — Domov se zvláštním režimem Rybniční
(Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

→60

MěÚSS Strakonice — Domov pro seniory Lidická
(Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

→55

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

→61

Dům klidného stáří sv. Anny (Charita Strakonice)

→ bit.ly/dks_sv_anny

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením
(Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace)
Domov pro osoby se ZP
(Domov PETRA Mačkov)

→ bit.ly/dum_sp

→ bit.ly/domov_petra_mackov

Domov pro osoby se zdravotním postižením
(Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek)

→ bit.ly/domov_osek

Domov se zvláštním režimem
(Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace)

→ bit.ly/dum_sp

Domov se zvláštním režimem
(Kotva při strakonické nemocnici, z.s.)

→ bit.ly/kotva_1

Domov se zvláštním režimem
(Kotva při strakonické nemocnici, z.s.)

→ bit.ly/kotva_2

Odborné sociální poradenství
Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice)

→73

Odlehčovací služby
Odlehčovací služba (CENTRUM HÁJEK, z.ú.)

→79

Odlehčovací služba (Charita Sušice)

→80

Terénní odlehčovací služby
(Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domov sv. Markéty)

→81

Odlehčovací služba
(Diakonie ČCE — Středisko Západní Čechy)

→ bit.ly/os_diakonie_cce

Odlehčovací služba (Sociální služby města Sušice)

→ bit.ly/socsl_susice

Pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba při Charitě Horažďovice
(Charita Horažďovice)

32

→83

33

Raná péče

Tísňová péče

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

→84

Raná péče Diakonie
(Diakonie ČCE — Středisko celostátních programů a služeb)

→86

Raná péče (MOTÝL, z.ú.)

→87

Raná péče Kuk, z.ú.

→88

Terapeutické dílny (Motýl, z.ú.)

→99
→100

Sociální rehabilitace (CENTRUM HÁJEK, z.ú.)

→93

Sociální rehabilitace (FOKUS — Písek, z.ú.)

→94

Sociální rehabilitace — Jdeme dál
(Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy)

→95

Sociální rehabilitace (Tichý svět, o.p.s.)

→96

Sociální rehabilitace (Tyfloservis, o.p.s.)

→97

→98

34

→107

Charita Horažďovice

→110

Zdravotní domácí péče Advantis Medical s.r.o. Klatovy

→111

Dům s pečovatelskou službou Horažďovice (Město Horažďovice)

→112

Charita Horažďovice

→112

Půjčovny kompenzačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek (Charita Horažďovice)

→123

Poradna a půjčovna pomůcek
(Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domácí hospic sv. Markéty

→124

Vzdělávání pro seniory

Telefonická krizová pomoc
Krizové linky — Linka bezpečí,
Linka první psychické pomoci, Pražská linka důvěry

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

Doprava osob

Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče

Linka důvěry Ledovec (Ledovec z.s.)

Tlumočnické služby

Domy s pečovatelskou službou

Sociální rehabilitace

Sociální služby (Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.)

→105

Domácí zdravotní péče

Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutická dílna (FOKUS — Písek, z.ú.)

Tísňová péče (Anděl Strážný)

→101
→11

Aktivizační činnosti (Charita Horažďovice)

→131

Semináře pro seniory
Jak na chytrý telefon nebo tablet, mobilní centrum pro seniory
(Moudrá sovička, z.s.)

→132

Univerzita třetího věku (Západočeská univerzita v Plzni)

→133

35

Umírání

Domácí zdravotní péče

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

→110

Zdravotní domácí péče Advantis Medical s.r.o. Klatovy

→111

Hospicová péče a podpora pozůstalých

Sociální práce na obcích
Městský úřad Horažďovice

Charita Horažďovice

Domácí hospicová péče
(Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domácí hospic sv. Markéty)

→113

Hospicová péče — lůžková (Hospic svatého Lazara)

→114

Hospicová péče — ambulantní (Hospic svatého Lazara)

→115

Poradna pro pozůstalé (Plzeňská zastávka, z.s.)

→116

→14

Půjčovny kompenzačních pomůcek
Odlehčovací služby
Terénní odlehčovací služby
(Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domov sv. Markéty)

→81

Půjčovna kompenzačních pomůcek (Charita Horažďovice)

→123

Poradna a půjčovna pomůcek
(Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domácí hospic sv. Markéty

→124

Odborné sociální poradenství
Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice)

→73

Odborné sociální poradenství (se zaměřením na rodinu)
(Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální,
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.)

→75

Odborné sociální poradenství
(Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace)

→ bit.ly/mestsky_ustav_ss

Telefonická krizová pomoc
Linka důvěry Ledovec (Ledovec z.s.)
Krizové linky — Linka bezpečí,
Linka první psychické pomoci, Pražská linka důvěry

36

→101
→11

37

Zaměstnání

Závislosti

Nedaří se Vám už dlouho získat zaměstnání a potřebujete
s hledáním práce pomoc? Nemůžete pracovat na plný
úvazek? Nemáte v zaměstnání vhodné podmínky pro
výkon práce? Nevíte, na co máte v zaměstnání nárok?
Způsobil/a jste škodu v zaměstnání? Máte zdravotní
či jiné překážky, které Vám znesnadňují pracovat?

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

Sociální práce na obcích
Městský úřad Horažďovice

Sociální práce na obcích
Městský úřad Horažďovice

→14

Úřad práce
Horažďovice

→16

Klatovy

→17

→14

Krizová pomoc
Plus pro lidi v krizové situaci
(Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy)

→65

Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň)

→66

Odborné sociální poradenství
Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutická dílna (FOKUS — Písek, z.ú.)
Terapeutické dílny (Motýl, z.ú.)

→99
→100

Odborné sociální poradenství
Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice)

→73

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni, o.p.s.)

→71

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni, o.p.s.)

→71

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice)

→73

Odborné sociální poradenství (se zaměřením na rodinu)
(Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální,
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.)

→75

Odborné sociální poradenství
(Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace)

→ bit.ly/mestsky_ustav_ss

Telefonická krizová pomoc
Linka důvěry Ledovec (Ledovec z.s.)
Krizové linky — Linka bezpečí,
Linka první psychické pomoci, Pražská linka důvěry

38

→101
→11

39

Služby pro obyvatele
Horažďovicka
v obtížných situacích

40

Sociální služby

Další, se sociálními službami související / návazné služby

Azylové domy

→46

Domácí zdravotní péče

→110

Denní stacionáře

→50

Domy s pečovatelskou službou

→112

Domovy pro seniory

→52

Doprava osob

→112

Domovy se zvláštním režimem

→56

Hospicová péče a podpora pozůstalých

→113

Intervenční centra

→62

Mateřská / rodičovská centra

→117

Krizová pomoc

→64

Náhradní rodinná péče a doprovázení v pěstounství

→119

Noclehárny

→67

Potravinová pomoc

→122

Odborné sociální poradenství

→68

Půjčovny kompenzačních pomůcek

→123

Odlehčovací služby

→79

Pomoc uprchlíkům

→125

Pečovatelská služba

→82

Sociální bydlení

→126

Raná péče

→84

Speciální vzdělávání dětí

→127

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

→89

Ústavní péče

→128

Sociálně terapeutické dílny

→99

Úřady

Sociální rehabilitace

→93

Vzdělávání pro seniory

→12
→131

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče →98
Telefonická krizová pomoc

42

→11 →101

Terénní programy

→102

Tísňová péče

→105

Tlumočnické služby

→106

43

Přehled sociálních
služeb

44

Azylové domy

Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Název

Azylové domy poskytují pobytové služby
na přechodnou dobu osobám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

4809634

Forma sociální služby

Pobytové

Adresa zařízení

CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM
Název

Azylový dům

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

4224505

Forma sociální služby

Pobytové

Adresa

Na Vyhlídce 268, 261 01 Příbram IV

Telefon

318 634 588

E-mail
Web

azylovydum@centrumpribram.cz
www.centrumpribram.cz/index.php/pages/azylovy-dum

Specifikace služby
Posláním Azylového domu je
poskytnout ženám, osamělým
matkám, otcům s dětmi nebo rodinám s dětmi, které/kteří se ocitli/y
v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení, přechodné ubytování a individuální
odbornou pomoc směřující k překonání obtížného životního období
a návratu do běžného života.

Územní rozsah služby
ORP Příbram, službu mohou využít
osoby patřící do CS bez ohledu na
místo jejich pobytu (samozřejmě
dle volné kapacity zařízení)

MěÚSS Strakonice — Azylový dům

Budovatelská 613, 386 01 Strakonice

Telefon
E-mail
Web
Specifikace služby
Azylový dům poskytuje přechodné
ubytování rodinám, osamělým
matkám i otcům s dětmi a osamělým ženám, kteří nemají možnost
zajistit si jiné bydlení. Cílem naší
služby je předcházet sociálnímu
vyloučení a pomáhat uživatelům
při návratu do společnosti.

383 323 639
socialnipracovnik@muss.strakonice.eu
www.muss.strakonice.eu
Územní rozsah služby
Strakonice
Pracovní doba
Nepřetržitá
Finanční náročnost
Za úhradu klienta

Pro koho je služba určena
Rodina s dětmi, osamělé matky
nebo otcové s dětmi, těhotné
ženy, osamělé ženy

Pracovní doba
Nepřetržitě
Finanční náročnost
Za úhradu klienta

Pro koho je služba určena
Věková struktura CS: 0–80 let.
Charakteristika CS: Ženy, matky
s dětmi, otcové s dětmi a úplné
rodiny s dětmi, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

46

47

Městská charita Plzeň
Název

Charita Veselíčko
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

1516852

Forma sociální služby

Pobytové

Adresa

Čermákova 29, 301 00 Plzeň,
Do Štěnovic 2, 301 00 Plzeň-Radobyčice

Telefon

377 423 159, 731 433 106

E-mail

dmd@veselicko.charita.cz

Web

www.mchp.cz

Specifikace služby
Pomoc při zajištění stravy — vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu
stravy / poskytnutí ubytování — po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok / umožnění celkové hygieny těla / vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní
a žehlení prádla, výměny ložního prádla / pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů — poradenství / pomoc při vyřizování běžných a osobních záležitostí vyplývajících z individuálních plánů / pomoc při obnovení
nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování, včetně uplatňování zákonných nároků
Pro koho je služba určena
Ženy s nezaopatřenými dětmi do 26 let a těhotným ženám, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci, např. domácí násilí, krize v manželství, generační
problém v rodině, nevhodné výchovné prostředí pro děti, nezvládání základní
péče o dítě, hrozící odloučení matky a dítěte nebo ztráta vlastního bydlení
Územní rozsah služby
Plzeň

Název

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

2881399

Forma sociální služby

Pobytové

Adresa

Veselíčko 22, 398 42

Telefon

382 589 108

E-mail
Web

do prosince 2022 dmd@veselicko.charita.cz
od ledna 2023 dmd@pisek.charita.cz
www.veselicko.charita.cz, od ledna 2023 www.pisek.charita.cz

Specifikace služby
Zaměřuje se především na pomoc
matkám s dětmi, těhotným ženám
v momentální životní tísni.
Pro koho je služba určena
Těhotným ženám od 18let, matkám
a dětem — do ukončení povinné
školní docházky, ženám ohroženým domácím násilím,

Pracovní doba
Nepřetržitá
Finanční náročnost
Za úhradu klienta
Doplňující informace
od 1.1.2023 dojde ke změně
názvu Charita Písek a kontaktním
údajům viz. výše uvedeno

Územní rozsah služby
Česká republika

Finanční náročnost
Za úhradu klienta

Pracovní doba
Nepřetržitá
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Denní stacionáře

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

V denních stacionářích se poskytují ambulantní
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Název

Denní stacionář

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

8221740

Forma sociální služby

Ambulantní

Adresa

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

Telefon

602 555 493, 602 692 763
socialnisluzby@centrumhajek.eu, info@centrumhajek.eu

Web
Specifikace služby
Naší snahou je převzít část každodenní péče o handicapované děti
a pomoci rodinám s mnoha jejich
povinnostmi tak, aby dítě mohlo
co nejdéle vyrůstat v přirozeném
prostředí milující rodiny. Naším
cílem je rozvíjet u našich klientů
samostatnost, soběstačnost
a zároveň dlouhodobě zlepšovat
jejich zdravotní stav.
Pro koho je služba určena
Handicapované děti ve věku 1–15
let s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením
Územní rozsah služby
Česká republika
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MěÚSS Strakonice — Denní stacionář
pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

www.centrumhajek.eu
Pracovní doba
Po–Pá: 07:30–16:00
(mimo státní svátky)

1239654

Forma sociální služby

Ambulantní

Adresa

Ellerova 160, 386 01 Strakonice

Telefon

383 322 241

E-mail

CENTRUM HÁJEK, z.ú.

E-mail

Název

Web

socialnipracovnik@muss.strakonice.eu
www.muss.strakonice.eu

Specifikace služby
Nabízíme prostor lidem s mentálním postižením pro smysluplné
trávení času a rozvoj jejich schopností a dovedností.

Územní rozsah služby
ORP Strakonice

Pro koho je služba určena
Zařízení je určeno pro osoby
s mentálním a přidruženým tělesným postižením, ve věku od 7 let
do 64 let.

Finanční náročnost
Za úhradu klienta

Pracovní doba
Po–Pá: 06:30–15:30

Finanční náročnost
Za úhradu klienta
Doplňující informace
V rámci pobytu v denním stacionáři si mohou klienti zvolit
z mnoha doplňujících fakultativních služeb, např. rehabilitační
cvičení, vodoléčba, ergoterapie,
canisterapie, hipoterapie, aj.
Našim klientům poskytujeme
svozovou službu do vzdálenosti
okolo 30 km od naší provozovny
ve Šťáhlavicích.
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Domovy pro seniory

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,
příspěvková organizace

V domovech pro seniory se poskytují pobytové
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Název

Domov pro seniory Blatná
Název

Domov pro seniory Blatná

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

4274986

Forma sociální služby
Adresa

tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná

Telefon

380 706 210

E-mail
Web
Specifikace služby
Služba poskytuje ubytování,
celodenní stravování, pitný režim,
komplexní ošetřovatelskou a rehabilitační péči, základní sociální
poradenství, aktivizační činnosti.
Pro koho je služba určena
Nesoběstačným osobám starším
60 let, které potřebují vysokou
míru podpory a pomoci při zvládání běžných denních činností.
Umožňujeme jim důstojně a harmonicky prožít stáří ve vlídném, bezpečném a motivujícím
prostředí.
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Pobytové

socialni@domovblatna.cz
www.domovblatna.cz
Územní rozsah služby
ORP Blatná
Pracovní doba
24 hodin
Finanční náročnost
Za úhradu klienta

Domov pro seniory

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

9645327

Forma sociální služby

Pobytové

Adresa

Skořická 314, Mirošov, 338 43 Mirošov 1

Telefon

371 511 236, 773 738 934

E-mail

sekretariat@dhmirosov.cz

Web

www.dhmirosov.cz

Specifikace služby
Služba poskytuje tyto základní činnosti: ubytování, strava, pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Pro koho je služba určena
Věková kategorie 65–80 let, nad 80 let. Služba je určena osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby,
kterou není možné zajistit v jejich domácím prostředí.
Územní rozsah služby
Mirošov, Plzeňský kraj

Finanční náročnost
Za úhradu klienta

Pracovní doba
Nepřetržitá
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Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Název

MěÚSS Strakonice — Domov pro seniory Rybniční

Název

MěÚSS Strakonice — Domov pro seniory Lidická

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

2694768

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

8490186

Forma sociální služby

Pobytové

Forma sociální služby

Pobytové

Adresa

Rybniční 1282, 386 01 Strakonice

Adresa

Lidická 189, 386 01 Strakonice

Telefon

383 312 280

Telefon

383 321 199

E-mail
Web
Specifikace služby
Účelem zařízení je poskytování
pobytových služeb osobám,
které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Územní rozsah služby
Strakonice
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Městský ústav sociálních služeb Strakonice

socialnipracovnik@muss.strakonice.eu
www.muss.strakonice.eu
Pracovní doba
Nepřetržitá
Finanční náročnost
Za úhradu klienta

E-mail
Web
Specifikace služby
Posláním domova pro seniory
Lidická je umožnit seniorům prožít
aktivní a důstojné stáří v péči
kvalifikovaného a motivovaného
personálu a poskytnout seniorům
kvalitní sociální službu podporující
jejich nezávislost a samostatnost.

socialnipracovnik@muss.strakonice.eu
www.muss.strakonice.eu
Pracovní doba
Nepřetržitá
Finanční náročnost
Za úhradu klienta

Územní rozsah služby
Strakonice
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Domovy se zvláštním režimem
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu chronického duševního onemocnění
nebo závislosti na návykových látkách, a osobám
se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními
typy demencí, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto
zařízeních při poskytování sociálních služeb je
přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Clementas Janovice, s.r.o.
Název

Domov se zvláštním režimem

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

4711632

Forma sociální služby

Pobytové

Adresa

Rozvojová zóna 504, Janovice nad Úhlavou 340 21

Telefon

770 180 345

E-mail
Web

prijmy.janovice@clementas.cz
www.clementas.cz

Specifikace služby
Poskytujeme specializovanou sociální a zdravotní péči, která vždy vychází
z individuálních potřeb každého klienta. Naší prioritou je důstojný život
a zachování soběstačnosti každého klienta, které podporujeme vytvářením
klidného a důstojného prostředí, kde se senioři cítí jako doma, a zajištěním
odborné péče, kterou vyžaduje jejich zdravotní stav.
Pro koho je služba určena
Péči v domově poskytujeme klientům, převážně trpícím Alzheimerovou
chorobou, Parkinsonovou chorobou či jiným typem demence, klientům po
cévních mozkových příhodách, klientům s omezenou mobilitou i těm, kteří
jsou trvale upoutáni na lůžko.
Územní rozsah služby
Služby poskytujeme osobám
z Plzeňského kraje i z ostatních
krajů.

Finanční náročnost
Za úhradu klienta

Pracovní doba
24 hodin
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Clementas Janovice, s.r.o.
Název

Domov se zvláštním režimem

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

1496772

Forma sociální služby

Pobytové

Adresa

Rozvojová zóna 504, Janovice nad Úhlavou 340 21

Telefon

770 180 345

E-mail
Web

prijmy.janovice@clementas.cz
www.clementas.cz

Specifikace služby
Poskytujeme specializovanou sociální a zdravotní péči, která vždy vychází
z individuálních potřeb každého klienta. Naší prioritou je důstojný život
a zachování soběstačnosti každého klienta, které podporujeme vytvářením
klidného a důstojného prostředí, kde se senioři cítí jako doma, a zajištěním
odborné péče, kterou vyžaduje jejich zdravotní stav.
Pro koho je služba určena
Péči v domově poskytujeme klientům, převážně trpícím Alzheimerovou
chorobou, Parkinsonovou chorobou či jiným typem demence, klientům po
cévních mozkových příhodách, klientům s omezenou mobilitou i těm, kteří
jsou trvale upoutáni na lůžko.
Územní rozsah služby
Služby poskytujeme osobám
z Plzeňského kraje i z ostatních
krajů.
Pracovní doba
24 hodin
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Finanční náročnost
Za úhradu klienta

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,
příspěvková organizace
Název

Domov se zvláštním režimem

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

3483288

Forma sociální služby

Pobytové

Adresa

Skořická 314, Mirošov, 338 43 Mirošov 1

Telefon

371 511 234, 724 005 836

E-mail

sekretariat@dhmirosov.cz

Web

www.dhmirosov.cz

Specifikace služby
Služba poskytuje tyto základní činnosti: ubytování, strava, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Pro koho je služba určena
Věková kategorie 27–64 let, 65–80 let, nad 80 let. Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, vaskulární nebo
Alzheimerovy demence, pokud jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc
a péči jiné fyzické osoby, kterou není možné zajistit v jejich domácím
prostředí.
Územní rozsah služby
Mirošov, Plzeňský kraj

Finanční náročnost
Za úhradu klienta

Pracovní doba
24 hodin
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Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Název

Sociální a zdravotní centrum Letiny, s.r.o.

MěÚSS Strakonice — Domov se zvláštním režimem Rybniční

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

2797366

Forma sociální služby

Pobytové

Název

Domov se zvláštním režimem Letiny

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

7503665

Forma sociální služby

Pobytové

Adresa

Rybniční 1282, 386 01 Strakonice

Adresa

Letiny 70, 336 01 Blovice

Telefon

383 312 280

Telefon

371 596 065

Web
Specifikace služby
Pobytové zařízení pro osoby,
které mají sníženou soběstačnost
z důvodu chronického duševního
onemocnění a osoby se stařeckou
a Alzheimerovou demencí, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.

www.muss.strakonice.eu
Územní rozsah služby
Strakonice
Pracovní doba
Nepřetržitá
Finanční náročnost
Za úhradu klienta

E-mail
Web

patera@szcletiny.cz
www.szcletiny.cz

Specifikace služby
Posláním Domova je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním prožít důstojný a spokojený život ve vlídném, laskavém a bezpečném
prostředí. Klientům je poskytována individuální pomoc a podpora týmem
profesionálních pracovníků.
Pro koho je služba určena
Služby našeho zařízení jsou poskytovány osobám s chronickým duševním
onemocněním, které jsou starší 50 let. Přednostně poskytujeme služby
osobám s psychotickým onemocněním, zejména osobám trpícím schizofrenií. Dále se jedná o osoby trpící stařeckou, vaskulární nebo Alzheimerovou
demencí, chronickým psychickým onemocněním nebo jinými druhy
demencí.
Doplňující informace
Profesionálně poskytovaná péče / podpora klienta v plnění osobních
cílů / podpora klienta v udržení dosavadní soběstačnosti / do Domova
pravidelně dochází praktický lékař a poskytuje klientům léčebně preventivní péči / široká nabídka aktivizačních činností / každý týden Mše svatá
v zařízení. Domov leží ve věnci lesů uprostřed mezi Přešticemi a Blovicemi,
pouhých 32 km jižně od Plzně. Areál tvoří tři pavilony spojené lázeňskou
kolonádou uprostřed bývalého lázeňského parku. Celý areál leží uprostřed
lesů obklopen přírodou. Součástí areálu je i rybník a pramen Sv. Vintíře.
Územní rozsah služby
Plzeň-jih

Finanční náročnost
Za úhradu klienta

Pracovní doba
Nepřetržitě
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Intervenční centra
Na základě vykázání ze společného obydlí podle
zvláštního právního předpisu26) je osobě ohrožené
násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc
nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního
záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc
intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na
základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné
osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového
podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční
centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví.
Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány
jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.

Diecézní charita Plzeň
Název

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

2807384
Ambulantní, terénní

Adresa

Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň

Telefon

777 167 004

E-mail

ic@dchp.charita.cz

Web
Specifikace služby
Poskytujeme krizovou pomoc
každému, kdo je ohrožen násilným
chováním ze strany jiné blízké
osoby.
Pro koho je služba určena
Osoby ohrožené násilným až
agresivním chováním jiné osoby
ve společné domácnosti, kdy toto
domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální, ekonomické a jiné
podoby či v různých kombinacích; Osoby starší 16 let, které se
nachází na území Plzeňského kraje
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Intervenční centrum Plzeňského kraje

www.dchp.cz
Územní rozsah služby
Plzeňský kraj
Pracovní doba
Ambulantní forma:
Po–Pá: 9:00–12:00, 13:00–15:00
(bez nutnosti objednání)
Terénní forma:
Po–Pá: 8:00–12:00, 13:00–16:30
(osobní konzultace je možné
dohodnout po telefonu)
Finanční náročnost
Zdarma
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Krizová pomoc
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo
pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví
nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji
nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
Název

Plus pro lidi v krizové situaci

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

2640266
Ambulantní, terénní

Adresa

Resslova 12, 301 00 Plzeň

Telefon

733 414 421

E-mail
Web

plus@diakoniezapad.cz
www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/pro-lidi-v-nouzi
/plus-pro-lidi-v-krizove-situaci

Specifikace služby
Posláním služby Plus pro lidi v krizové situaci je být místem pro lidi a jejich
starosti. Služba jim pomáhá ulehčit tíživou situaci a hledat řešení. Hlavním
cílem služby je podpořit klienta tak, aby se zorientoval ve své krizové situaci
a byl schopen ji překonat.
Pro koho je služba určena
Služba je určena jednotlivcům, skupinám, párům či rodinám v tíživé životní
situaci a dále obětem domácího násilí a obětem trestné činnosti. Služba
je dostupná bez omezení věku, tedy dětem, dospívajícím, dospělým
a seniorům.
Územní rozsah služby
Ambulantní forma služby je určena uživatelům z Plzeňského kraje, kteří se
rozhodnou vyhledat služby přímo na pracovišti v Plzni. Terénní forma služby
je poskytována v rámci Plzeňského kraje mimo prostory organizace, nejčastěji na vyžádání jiných odborných služeb či institucí, které potřebují podporu při zvládnutí krizové situace vzniklé při práci se svou cílovou skupinou
či pro své vlastní pracovníky v krizové situaci.
Pracovní doba
Ambulantní forma:
Po–Pá: 08:00–17:00
Terénní forma:
Po–Pá: 08:00–16:00
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Finanční náročnost
Zdarma
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Noclehárny

Diecézní charita Plzeň
Název

Terénní krizová služba

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

4372028

Forma sociální služby

Terénní

Adresa

Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň

Telefon

777 167 004

E-mail

krize@dchp.charita.cz

Web

www.dchp.cz

Specifikace služby
Zajišťujeme poskytování krizové pomoci, která zahrnuje okamžitou psychickou podporu zaměřenou na problém, který krizi vyvolal. Jsme terénní
služba, proto v případě potřeby intervence jezdíme přímo ke klientům do
jejich přirozeného prostředí, což jsou domácnosti, zdravotnická zařízení
a další místa, kde se klient cítí bezpečně pro řešení krizové situace.
Pro koho je služba určena
Pomáháme lidem, jejichž život byl zasažen náhlým neštěstím. Jde o náročné
životní situace, vyvolávající stav psychické nerovnováhy, ohrožení, stresu
a způsobující změnu v navyklém způsobu života, kterou není člověk schopen
zvládnout vlastními silami, a to ani za pomoci blízkých lidí např. partnerské
a rodinné problémy, ztráta blízkého, existenční krize, sebevražedné tendence.
Územní rozsah služby
Plzeňský kraj
Pracovní doba
24 hodin (osobní konzultace je
možné dohodnout po telefonu)
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Finanční náročnost
Zdarma

Noclehárny poskytují ambulantní služby
osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití
hygienického zařízení a přenocování.
Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Název

MěÚSS Strakonice — Noclehárna pro osoby bez přístřeší

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

1805312

Forma sociální služby

Ambulantní

Adresa

Budovatelská 613, 386 01 Strakonice

Telefon

383 323 639

E-mail
Web
Specifikace služby
Posláním noclehárny pro osoby
bez přístřeší je individuální podpora osob v nepříznivé sociální
situaci, které mají zájem o využití
hygienického zařízení, přípravu
stravy a přenocování, za účelem
zvýšení možnosti jejich sociálního
začlenění.

socialnipracovnik@muss.strakonice.eu
www.muss.strakonice.eu
Územní rozsah služby
Strakonice
Pracovní doba
pondělí až neděle od 19:00
do 7:00 hod.
Finanční náročnost
Za úhradu klienta

Pro koho je služba určena
Služba je určená osobám bez přístřeší, kteří jsou starší 18 let
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Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství je poskytováno
se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů
sociálních skupin osob v občanských poradnách,
manželských a rodinných poradnách, poradnách
pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním
postižením, poradnách pro oběti trestných činů
a domácího násilí a ve speciálních lůžkových
zdravotnických zařízeních hospicového typu;
zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob
života může vést ke konfliktu se společností.
Bílý kruh bezpečí, z.s.
Název

Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Plzeň

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

Ambulantní, terénní

Adresa

Jungmannova 1, 301 00 Plzeň

Telefon

773 551 311, 734 157 200

E-mail
Web
Specifikace služby
Služba je poskytována obětem
trestných činů, svědkům trestné
činnosti a pozůstalým po obětech
trestných činů formou odborného
sociálního poradenství (poskytovány jsou právní informace
a psychosociální pomoc), formou
doprovodu a výjezdů.
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6149822

bkb.plzen@bkb.cz, ksp.plzen@bkb.cz

Pracovní doba
Poradna: Po, Čt: 16:00–18:00
(pro objednané) / Út: 16:00–18:00
(bez objednání)
Případová manažerka pro ZZ OTČ:
Po: 7:30–12:00, 12:30–18:00 /
Út: 7:30–12:00, 12:30–15:30 /
St: 7:30–12:00, 12:30–16:30 /
Čt: 7:30–12:00, 12:30–15:30 /
Pá: 7:30–12:00, 12:30–14:30

Územní rozsah služby
Plzeňský kraj
Finanční náročnost
Zdarma

Doplňující informace
Pomoc a podporu klientům poskytuje dvojice odborníků z oblasti práva,
psychologie a sociální práce. Konzultace probíhají diskrétně, v bezpečném
prostředí poradny, klient má prostor vyložit problém, se kterým přichází
a poradci reagují na jeho zakázku. Prioritou je vždy skutečná potřeba klienta. / K dispozici je také celostátní BEZPLATNÁ nonstop telefonická krizová
linka BKB 116 006. / Zvlášť zranitelným obětem trestných činů poskytuje
pomoc vždy v pracovní dny klíčová sociální pracovnice, a to formou ambulantní nebo terénní (například formou doprovodů, přípravy na jednání
před soudem, zprostředkování navazujících služeb v rámci psychosociální
sítě). / Poradna poskytuje také navazující podpůrnou psychoterapii, která
je poskytována v rozsahu max. 10 sezení pro jednoho klienta a je nabízená
zejména pro vysoce traumatizované oběti (návrat do běžného života je
v těchto případech značně obtížný a terapeutické konzultace přispívají ke
stabilizaci a vyrovnání se s následky trestného činu). / Dále poradna poskytuje
preventivní a odborně vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost.

www.bkb.cz
Pro koho je služba určena
Oběti trestných činů, svědci
trestné činnosti a pozůstalí
po obětech trestných činů
(bez ohledu na věk a pohlaví)
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Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Název

Člověk v tísni, o.p.s.

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

9280386

Forma sociální služby

Ambulantní

Název

Odborné sociální poradenství

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

4116516
Terénní, ambulantní

Adresa

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

Adresa

Vídeňská 9, Klatovy IV, 33901 Klatovy, okr. Klatovy

Telefon

734 674 844 (849)

Telefon

775 367 889

E-mail

socpor@tamtam.cz

E-mail

Web

www.tamtam.cz, www.idetskysluch.cz

Web

Specifikace služby
Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké poskytuje odborné sociální poradenství osobám se sluchovým postižením
(bez ohledu na rozsah sluchového postižení a druh sluchové vady), jejich
rodinám a blízkým z celé České republiky. Poradenství je zaměřené např. na
poskytování informací, které přispívají k řešení nepříznivé životní a sociální
situace klienta, pomoc při uplatňování práv osob se sluchovým postižením.

Specifikace služby
Poskytujeme podporu lidem
ohroženým finančními problémy
a zároveň hledáme řešení pro ty,
kteří se již ve finanční krizi ocitli.
Máme akreditaci k podávání insolvenčních návrhů.

Pro koho je služba určena
Služby sociální poradny mohou využívat osoby se zdravotním nebo kombinovaným postižením, především se sluchovým postižením a jejich blízcí,
kteří se nachází v nepříznivé životní situaci. Klientem služby se může stát
osoba starší 18–ti let, mladší pouze v doprovodu zákonného zástupce.

Pro koho je služba určena
Služba je určena lidem 15+, kteří
se dostali do potíží s dluhy a svou
situaci neumí nebo nemohou
řešit sami.

jakub.palecek@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz/plzen
Územní rozsah služby
Plzeňský kraj
Pracovní doba
Terénní forma:
Po–Pá: 8.00–16.00
Ambulantní forma:
Po–Pá: 8.00–16.00
Finanční náročnost
Zdarma

Doplňující informace
Odborné sociální poradenství je osobám se sluchovým postižením poskytováno formou, která vyhovuje individuálně potřebám jednotlivých klientů
služby, např. český znakový jazyk. Poradenství se zaměřuje na tyto oblasti:
(dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči, výhody a slevy pro osoby
se sluchovým či jiným zdravotním postižením, kompenzační pomůcky pro
osoby se sluchovým postižením, pomoc při vyřizování telefonátů, vyplňování formulářů, při sepisování a vysvětlování úřední korespondence, pomoc
v těžkých životních situacích, např. ztráta zaměstnání, bydlení, týrání, zneužívání či další rodinná a pracovněprávní problematika, informace o vzdělávacích institucích, metodách, kontakty na další instituce).
Územní rozsah služby
Služba je poskytována na
území 9 krajů ČR, včetně
Plzeňského kraje.
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Pracovní doba
Ambulantní forma: Út 9:00–15:00
Finanční náročnost
Zdarma
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Diecézní charita Plzeň
Název

Poradna pro cizince

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

1284201
Ambulantní, terénní

Adresa

Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň,
Jagellonská 9, 301 00 Plzeň
(Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni)

Telefon

+420 731 433 096 (vedoucí poradny, ENG),
+420 731 433 027 (RUS), +420 731 433 008 (RUS, BLR),
+420 731 433 060 (ENG), +420 731 591 883 (ENG),
+420 731 591 071 (ENG), +420 731 591 891 (BGR),
+420 731 433 023 (BGR)

E-mail
Web

poradna@dchp.charita.cz
www.dchp.cz

Specifikace služby
Poradna pro cizince poskytuje sociální poradenství — informace a rady
týkající se života v České republice (problematika povolení k pobytu, mezinárodní ochrany, občanství ČR, zaměstnání, bydlení, vzdělávání, sociálního
zabezpečení, zdravotní péče atp.), pomoc s vyřizováním administrativních
záležitostí (vyplnění formulářů, sepsání životopisu, porozumění dokumentům atp.), doprovody a asistence při jednání s úřady a jinými institucemi,
dále právní poradenství a pomoc se sepsáním odvolání, soudních podání
atp., a také komunitní tlumočení v několika jazycích.
Pracovní doba
Ambulantní forma:
Cukrovarská 16, Plzeň.
Po: 8:00–12:00 (pro objednané 13:00–15:00) /
Út: 8:00–12:00, 13:00–14:00 / St: 8:00–12:00 (pro objednané 13:00–19:00) /
Čt: 8:00–12:00, 13:00–14:00 / Pá: 8:00–13:00
Jagellonská 9, Plzeň (Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni)
Po: 9:00–12:00; 13:00–17:00 / St: 9:00–12:00; 13:00–17:00
Terénní forma: Po: 8:00–12:00, 13:00–15:00 / Út: 8:00–12:00, 13:00–14:00 /
St: 8:00–12:00, 13:00–15:00 / Čt: 8:00–12:00, 13:00–14:00 / Pá: 8:00–13:00
Doplňující informace
Dále nabízíme také kurzy českého jazyka, PC studovnu s přístupem na internet, zprostředkování materiální pomoci, organizujeme integrační aktivity.
Také tyto služby jsou poskytovány zdarma.
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Pro koho je služba určena
Bez věkového omezení, cizinci
a uprchlíci, jejich rodinní příslušníci a čeští občané s vazbou na
cizince

Finanční náročnost
Zdarma

Územní rozsah služby
Plzeňský kraj

Charita Horažďovice
Název

Občanská poradna při Charitě Horažďovice

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

6006853
Ambulantní, terénní

Adresa

Palackého 1061, 341 01 Horažďovice

Telefon

373 341 207

E-mail

info@horazdovice.charita.cz

Web

www.horazdovice.charita.cz

Specifikace služby
Formou diskrétního, nestranného
a bezplatného poradenství poskytujeme pomoc všem lidem, kteří
se snaží řešit svoji tíživou situaci
včetně dluhové problematiky
a v oblasti oddlužení. Snažíme
se, aby uživatelé služby dokázali
těmto situacím také předcházet.
Pro koho je služba určena
Služba je poskytována všem lidem
v tíživé životní situaci.
Územní rozsah služby
Služba je poskytována v ambulanci na adrese Palackého 1061,
Horažďovice a v terénu (domácnostech) v Horažďovicích a obcích
v okruhu 15 km od Horažďovic.

Pracovní doba
Ambulantní forma:
Út: 9:00–11:30, 12:30–16:00
Terénní forma:
St: 9:00–11:00, 13:00–15:00
Finanční náročnost
Zdarma
Doplňující informace
Sociální službu doplňují další
projekty — půjčování kompenzačních pomůcek, potravinová banka,
sociálně-integrační byty.
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Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
Název

Odborné sociální poradenství

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

3673830
Ambulantní, terénní

Adresa

sady Pětatřicátníků 33, Plzeň 301 00

Telefon

+420 604 809 165, +420 730 875 627

E-mail

opu.plzen@opu.cz

Web

www.opu.cz

Specifikace služby
Bezplatné sociální a právní poradenství / poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu / návratové poradenství / job koučink / pomoc při ověřování
dokladů o vzdělání ze země původu / pomoc při vyhledávání konkrétního
zaměstnávání / asistenci při vyjednávání se zaměstnavateli / asistenci při jednání na úřadech / kontakty s pracovními agenturami / možnost rekvalifikace
a jazykových kurzů / individuální pomoc s vyřešením bydlení
Pro koho je služba určena
Všem cizincům ze zemí mimo EU se všemi typy pobytů a jejich rodinným
příslušníkům. O pomoc mohou žádat i občané ze zemí EU, kteří se ocitnou
v tíživé životní situaci.
Pracovní doba
Po: 8:00–12:00, 12:30–16:00 / Út: 8:00–12:00, 12:30–16:00 /
St: 8:00–12:00, 12:30–16:00 / Čt: 8:00–12:00, 12:30–16:00 /
Pá: 8:00–16:00 (po předchozí domluvě na objednání)
Doplňující informace
Komunikační jazyky: čeština, angličtina, ruština / ukrajinština + možnost domluvit tlumočníka
do dalších jazyků
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Územní rozsah služby
Plzeň

Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální,
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.
Název

Odborné sociální poradenství (se zaměřením na rodinu)

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

6425072

Forma sociální služby

Ambulantní

Adresa

Strakonice, Palackého náměstí 97, 386 01

Telefon

727 809 070

E-mail

info@rodinnaporadna-strakonice.cz

Web

www.rodinnaporadna-strakonice.cz

Specifikace služby
Zaměření směrem na rodinu,
nalezení řešení v náročné životní
situaci, zvládání náročné životní
situace, podpora a provedení
nepříznivou životní situací,
podpora samostatnosti klientů,
orientace a řešení pociťovaných
problémů
Pro koho je služba určena
Děti a mládež ve věku 6–26 let,
dospělí — jednotlivci, páry, rodiny,
nacházející se v krizi akutní,
dlouhodobé — řešení problémů
v rodinách obecně, v rozvodové
rozchodové, v porozvodové
porozchodové situaci

Územní rozsah služby
Jihočeský kraj a přilehlé regiony
Horažďovicko, Sušicko
Pracovní doba
Po: 7:30–18:30 / Út: 7:30–16:00 /
St: 7:30–18:30 / Čt: 7:30–15:00 /
Pá: 7:30–14:30
Finanční náročnost
Zdarma

Finanční náročnost
Zdarma
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Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR
Název

Tichý svět, o.p.s.

Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

3867796
Ambulantní, terénní

Adresa

Plzeň — Americká 39, 301 00 Plzeň
Klatovy — Plánická 174, 339 01 Klatovy

Telefon

377 223 157, 773 874 977

E-mail
Web

icplzen@suz.cz
www.integracnicentra.cz

Specifikace služby
Cílem odborného sociálního poradenství v Centrech na podporu integrace
cizinců je napomáhat cizincům při řešení jejich nepříznivé sociální situace
nebo s orientací v systémech platných v České republice.
Pro koho je služba určena
Cizinci dlouhodobě legálně pobývající na území ČR na základě Zákona
o pobytu cizinců. Držitelé mezinárodní ochrany — azyl, doplňková ochrana.
Osoby, které nepatří do výše uvedených skupin a mají prokazatelně
obdobné integrační potřeby jako výše uvedené skupiny.
Územní rozsah služby
Plzeňský kraj
Pracovní doba
Ambulantní forma:
Plzeň: Po–St: 12:00–18:00,
Čt–Pá: 8:00–12:00
Klatovy: Po (každý lichý týden):
15:00–17:00
Terénní forma: St: 9:00–11:00

Doplňující informace
Další poskytované aktivity: sociální poradenství, právní poradenství, kurzy českého jazyka,
tlumočnické služby, sociokulturní
kurzy, provoz internetového
pracoviště a knihovny, komunitní
pracovníci, vzdělávací, kulturní
a společenské akce

Název

Odborné sociální poradenství

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

1679799
Ambulantní, terénní

Adresa

sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň

Telefon

607 086 461

E-mail
Web
Specifikace služby
Podporujeme klienty při vyřizování
příspěvků a žádostí na úřadech,
při zajišťování kompenzačních
a zvláštních pomůcek, nejčastěji
ve spojitosti se sluchovým postižením. Řešíme rovněž dluhovou
problematiku a další nepříznivé
životní situace.
Pro koho je služba určena
Bez věkového omezení, osoby
s jakýmkoliv sluchovým postižením — neslyšící, ohluchlé, nedoslýchavé (např. senioři přicházející
o sluch)
Územní rozsah služby
Plzeňský kraj

dominik.dolejs@tichysvet.cz
www.tichysvet.cz/pobocky/plzensky-kraj
Pracovní doba
Ambulantní forma (bez předchozí
domluvy): Út, Čt: 9:00–16:00
Ambulantní forma (po předchozí
domluvě): Po–Pá: 8:00–17:00
Terénní forma (po předchozí
domluvě): Po–Pá: 8:00–17:00
Finanční náročnost
Zdarma
Doplňující informace
Může se na nás obrátit kdokoliv,
kdo řeší problémy spojené se sluchem, anebo řeší jakoukoliv jinou
životní situaci, ale jeho sluchový
handicap mu znemožňuje situaci
zvládnout sám.

Finanční náročnost
Zdarma
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Odlehčovací služby

VIDA z.s.
Název

VIDA centrum Plzeň

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

3550580

Forma sociální služby

Terénní

Adresa

Tylova 1, 301 00 Plzeň

Telefon

775 585 159

E-mail

plzen@vidacentrum.cz

Web

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo
pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno
v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby
je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

www.vidacr.cz

Specifikace služby
Terénní sociální poradenství,
poskytování odborných doprovodů, podpora v terénu a při
uspokojování potřeb klientů.

Územní rozsah služby
Plzeňský kraj

Pro koho je služba určena
Osoby s duševním onemocněním
a veškerou momentální psychickou zátěží ve věku od 15 let
(rodiče, příbuzní i široká veřejnost)

Finanční náročnost
Zdarma

Pracovní doba
Dle individuální domluvy

CENTRUM HÁJEK, z.ú.
Název

Odlehčovací služba

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

Ambulantní

Adresa

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

Telefon

602 555 493, 602 692 763

E-mail

socialnisluzby@centrumhajek.eu, info@centrumhajek.eu

Web
Specifikace služby
Pomáháme rodinám handicapovaných dětí ve věku 1–18 let jak
v nenadálých životních situacích,
tak i pokud si potřebuje rodina
odpočinout od intenzivní péče
o své handicapované dítě anebo
pokud potřebujete např. jen vyřídit
důležité záležitosti na úřadech
či u lékaře.
Pro koho je služba určena
Handicapované děti ve věku
1–18 let s tělesným, mentálním
a kombinovaným postižením
Územní rozsah služby
Česká republika
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4703361

www.centrumhajek.eu
Pracovní doba
Po–Pá: 07:30–16:00
(mimo státní svátky)
Finanční náročnost
Za úhradu klienta
Doplňující informace
V rámci pobytu při Odlehčovací
službě si mohou klienti zvolit
z mnoha doplňujících fakultativních služeb, např. rehabilitační
cvičení, vodoléčba, ergoterapie,
canisterapie, hipoterapie, aj.
Našim klientům poskytujeme
svozovou službu do vzdálenosti
okolo 30 km od naší provozovny
ve Šťáhlavicích.
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Charita Sušice
Název

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domácí hospic sv. Markéty
Odlehčovací služba

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

5068876

Forma sociální služby

Terénní

Název

Terénní odlehčovací služby

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

6012559

Forma sociální služby

Terénní

Adresa

Havlíčkova 95 Sušice

Adresa

Radomyšlská 336, Strakonice

Telefon

731 402 910

Telefon

731 680 439

E-mail
Web
Specifikace služby
Cílem odlehčovacích služeb je
postarat se o klienta v době,
kdy pečující osoba naplňuje své
potřeby (odpočinek, zaměstnání,
osobní aktivity).
Pro koho je služba určena
Odlehčovací služby jsou poskytovány všem osobám se sníženou
schopností sebeobsluhy, o které
je jinak během dne pravidelně
pečováno.

os@susice.charita.cz
www.susice.charita.cz
Pracovní doba
Po–Ne: 5:30–21:00 (včetně svátku)
Finanční náročnost
Za úhradu klienta
Doplňující informace
Součástí odlehčovacích služeb
je poskytování bezplatného
základního sociálního poradenství
v oblasti potřebné péče a návazných služeb a kompenzačních
pomůcek.

E-mail

info@hospicmarketa.cz

Web

www.hospicmarketa.cz

Pro koho je služba / činnost určena
osoby bez omezení věku s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením, osoby v krizi,
seniory

Provozní doba
Nepřetržitě
Finanční náročnost
Za úhradu

Územní rozsah služby / činnosti
(Horažďovice a přilehlé vesnice — např.: Kejnice, Nezamyslice,
Žichovice, Rábí, Bojanovice,
Pačejov, Malý a Velký Bor,…)
Dle domluvy a aktuální kapacity

Územní rozsah služby
Místem poskytování odlehčovací
služby jsou domácnosti klientů
služby v obcích na území do
20 km od středisek Charity.
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Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní
služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob
a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Charita Horažďovice
Název

Charitní pečovatelská služba při Charitě Horažďovice

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

5882065
Ambulantní, terénní

Adresa

Palackého 1061, 341 01 Horažďovice

Telefon

373 341 207

E-mail
Web

info@horazdovice.charita.cz
horazdovice.charita.cz/jak-pomahame/pecovatelska-sluzba/.cz

Specifikace služby
Služba pomáhá seniorům a zdravotně postiženým občanům zvládat obtíže
způsobené vysokým věkem, nemocí nebo postižením tak, aby byli schopni
zůstat co nejdéle v domácím prostředí.
Pro koho je služba určena
Služba pomáhá seniorům a dále dospívajícím (od 16 let) a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc druhé osoby a žijí ve
svém přirozeném prostředí.
Územní rozsah služby
Horažďovice, Babín, Komušín, Veřechov, Svaté Pole, Boubín, Horažďovická
Lhota, Třebomyslice, Pačejov, Pačejov nádraží, Velešice, Týřovice,
Strážovice, Olšany, Břežany, Smrkovec, Hradešice, Černíč, Svéradice,
Slatina, Kvášňovice, Holkovice, Dobrotice, Chanovice, Újezd u Chanovic,
Černice, Defurovy Lažany, Myslív, Milčice, Loužná, Nehodív, Kovčín,
Neprochovy, Žďár, Maňovice, Velký Bor, Jetenovice, Slivonice, Malý Bor,
Týnec, Hliněný Újezd, Malé Hydčice, Hejná, Velké Hydčice, Kejnice, Karlovce
Pracovní doba
Služba je poskytována
v pracovních dnech
Pondělí–Pátek: 7:00–19:30
a ve dnech pracovního volna
Sobota, Neděle a svátky:
7:00–13:00 a 15:30–19:30
Finanční náročnost
Za úhradu klienta
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Doplňující informace
Sociální službu doplňují další
projekty — domácí zdravotní
péče, doprava klientů v rámci
ORP na lékařské vyšetření, úřady
atp., aktivizační činnosti (kulturní,
společenské a duchovní aktivity,
kondiční cvičení), půjčování kompenzačních pomůcek, pedikúra,
potravinová banka
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Raná péče
Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná
ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti
a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je
zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba
je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje
dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Název

Raná péče Čechy

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

5002625
Ambulantní, terénní

Adresa

Ambulantní forma: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 Stodůlky,
Terénní forma: domácnosti rodin s dětmi se sluchovým postižením

Telefon

251 510 744, 732 918 406

E-mail
Web

ranapececechy@detskysluch.cz
www.tamtam.cz, www.idetskysluch.cz

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

Pro koho je služba určena
Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi se sluchovým postižením
raného věku od 0 do 7 let. Služby mohou být rodinám poskytovány od narození dítěte nebo odhalení jeho sluchového postižení (či vyslovení podezření)
do nástupu dítěte do školského zařízení nebo jiné návazné služby, maximálně do sedmi let věku dítěte.
Doplňující informace
Základní formou podpory jsou pravidelné terénní konzultace v rodinách
věnované: rodině jako takové, jejímu fungování, postavení jednotlivých
členů rodiny, přijetí dítěte s postižením apod. — cílem těchto aktivit je, aby
se rodina nedostala do sociální izolace a adaptovala se na novou situaci s co
nejmenším dopadem na její funkčnost do budoucna / dítěti s postižením
sluchu, jeho rehabilitaci, kompenzaci postižení v maximální kvalitě, rozvoji
sluchového vnímání, komunikaci a sociálním a rozumovým dovednostem
s cílem dosáhnout jeho integrace do běžného sociálního prostředí, ve
kterém vyrůstá, a zamezení sociální izolace. Základem služby jsou pravidelné konzultace odborného poradenského pracovníka v rodinách uživatelů
v časovém intervalu 1 x za 2–8 týdnů.
Územní rozsah služby
Služba je poskytována
na území 9 krajů ČR, včetně
Plzeňského kraje.

Finanční náročnost
Zdarma

Pracovní doba
Terénní forma: Po–Pá 7:00–19:00
Ambulantní forma: Čt 9:00–15:00

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

Raná péče Diakonie

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

MOTÝL, z.ú.
9548170

Ambulantní, terénní

Raná péče

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

4664866
Ambulantní, terénní

Adresa

Mírové náměstí 19, 341 01 Horažďovice

Adresa

Žlutická 2, 323 00 Plzeň

Telefon

235 518 392

Telefon

725 427 926

E-mail

info@rana-pece.cz

E-mail

Web

www.rana-pece.cz

Web

Specifikace služby
Jsme služba pomáhající rodině zorientovat 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 jí umožní žít
život podle svých představ. Nabízíme informace a odborné poradenství, činnosti, které podporují rozvoj dítěte a pomoc při uplatňování zájmů rodiny.
Pro koho je služba určena
Rodiny s dětmi od 0 do 7 let
s mentálním/pohybovým/kombinovaným postižením, opožděním psychomotorického vývoje,
s poruchou autistického spektra
Územní rozsah služby
Plzeňský kraj
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Název

Pracovní doba
Ambulantní forma:
Po–Pá: 9:00–14:00
Terénní forma:
Po–Pá: 7:00–19:00
Finanční náročnost
Zdarma

ranapece@motyl-plzen.cz
www.motyl-plzen.cz

Specifikace služby
Raná péče podporuje rodiny formou individuálních konzultací s poradkyněmi, které jsou odbornice v oboru sociální práce, speciální pedagogiky,
fyzioterapie a ergoterapie. Nejčastějšími tématy, která s rodinami poradkyně
řeší, jsou např. kontakt na další odborníky, komunikace s dětmi, podpora
psychomotorického vývoje, nalezení vhodného školského zařízení, podpora
v krizových situacích atd.
Pro koho je služba určena
0–7 let, Rodiny s dětmi se zdravotním postižením (mentální, tělesné, kombinované postižení, poruchy autistického spektra, odchylky od běžného
vývoje apod.)
Územní rozsah služby
Plzeňský kraj

Finanční náročnost
Zdarma

Pracovní doba
Po–Pá: 8:00–17:00
(po předchozí domluvě)

Doplňující informace
Pořádáme pravidelné rodičovské skupiny a nácviky sociálních
dovedností.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Raná péče Kuk, z.ú.
Název

Raná péče Kuk, z.ú.

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

1997532

Forma sociální služby

Terénní

Adresa

Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň

Telefon

377 420 035

E-mail
Web

plzen@ranapece.eu

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou
terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované
rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen
v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace,
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat,
a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

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

Specifikace služby
Poskytujeme podporu, provázení
a sdílení rodinám s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením. Rodiče získají odborné rady,
zkušenosti a informace z oblasti
zrakové diagnózy a celkového
vývoje dítěte. Naučí se, jak dítě
rozvíjet a jaké pomůcky používat.
Pro koho je služba určena
Rodiny s dětmi se zrakovým
a kombinovaným postižením
od narození do 7 let

Územní rozsah služby
Plzeňský kraj
Pracovní doba
Terénní služba: Po–Pá: 7:00–19:00
Úřední den v sídle
organizace: Po: 8:00–12:00
Finanční náročnost
Zdarma

CENTRUM HÁJEK, z.ú.
Název

Sociálně aktivizační služba

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

1055128

Forma sociální služby

Ambulantní

Adresa

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

Telefon

602 555 493, 602 692 763

E-mail

socialnisluzby@centrumhajek.eu, info@centrumhajek.eu

Web
Specifikace služby
Prostřednictvím individuální sociální pomoci a poradenství řešíme
specifické potřeby rodiny, v největší míře o ty, které pečují o dítě
s handicapem. Společně pracujeme na postupu při uplatňování
práv a oprávněných zájmů rodičů
a jejich dětí, získávání a prohlubování rodičovských schopností,
dovedností a kompetencí.
Pro koho je služba určena
Rodiny s dětmi ve věku 1–80 let.

www.centrumhajek.eu
Pracovní doba
Po–Pá: 07:30–16:00
(mimo státní svátky)
Finanční náročnost
Zdarma
Doplňující informace
Našim klientům nabízíme svozovou službu do vzdálenosti okolo
30 km od naší provozovny ve
Šťáhlavicích.

Územní rozsah služby
Česká republika
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Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
Název

DOMUS — Centrum pro rodinu, z.s.
Archa pro rodiny s dětmi

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

8798396
Ambulantní, terénní

Adresa
Pobočky

Web

Sociálně aktivizační služby

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

6479091
Ambulantní, terénní

Resslova 12, 301 00 Plzeň

Adresa

Nádražní 201, 339 01 Klatovy

Sadová 636, 334 01 Domažlice
Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany
Vídeňská 181, 339 01 Klatovy

Telefon

733 733 062

Telefon
E-mail

Název

733 614 645
archa@diakoniezapad.cz , rozvod@diakoniezapad.cz,
Jméno.příjmení@diakoniezapad.cz
www.diakoniezapad.cz, www.rozvodsrespektem.cz

Specifikace služby
Služba řeší náročné životní
situace dětí i dospělých — související s výchovou a vzděláváním,
zvládání nároků běžného života
(zdraví, bydlení, ekonomické
potíže), náročnými životními
událostmi a potížemi ve vztazích
(dospívání, rozvod).
Pro koho je služba určena
Rodiče a děti (do 26 let)
Územní rozsah služby
Plzeňský kraj (některé služby
pouze na pracovišti v Plzni)

Pracovní doba
Pro objednané konzultační doba:
Po–Pá denně
Pro neobjednané Plzeň:
Po, St: 8:00–16:00
Pobočky (Domažlice, Rokycany,
Klatovy): Po: 8:00–9:00
Finanční náročnost
Zdarma
Doplňující informace
Služby: individuální a rodinné
poradenství, terapie, mediace,
sociální podpora; vzdělávání,
příměstské tábory (za úhradu)

E-mail
Web

domus@domus-cpr.cz
www.domus-cpr.cz

Specifikace služby
Služba pomáhá rodinám s dětmi ohroženým nepříznivou životní situací,
jako je například chudoba, rozvod rodičů, konflikty v rodině, ztráta bydlení,
nesnáze ve škole apod. Pomáhá řešit potíže v oblasti ekonomické, psychologické, výchovné, emoční, problémy s chováním dětí, s domácím násilím.
Rodičům v rozchodu pomáhá se vzájemnou komunikací, nastavením kontaktů dětí s nepečujícím rodičem a péčí o děti. Cílem je vytvoření stabilního
rodinného prostředí vedoucího k bezpečnému a podnětnému vývoji dítěte
a pro spokojené a zdravé soužití všech členů rodiny. Služby jsou poskytovány všem členům rodiny, kteří se chtějí a mohou podílet na řešení situace,
a to prostřednictvím intenzivní spolupráce zaměřené zejména na hledání
zdrojů uvnitř rodiny a zapojení odborníků, kteří mohou přispět k dosažení
nejlepšího zájmu dítěte.
Pro koho je služba určena
Služba je poskytována rodičům s dětmi ve věku 0–18 let, kteří musejí nebo
chtějí ve své rodině něco změnit a z různých důvodů potřebují podporu.
Dále prarodičům nebo dalším členům rodiny, kteří mají v péči dítě nebo
chtějí řešit situaci rodiny, jež má negativní vliv na zdravý vývoj dítěte.
Územní rozsah služby
Ambulantně na pobočce
v Klatovech

Finanční náročnost
Zdarma

Pracovní doba
Terénní forma: dle telefonické
domluvy
Ambulantní forma:
St: 13:00–16:00 na pobočce
v Klatovech nebo dle telefonické
domluvy
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Sociální rehabilitace

Občanské sdružení Pro Cit
Název

Sociálně aktivizační služba

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

3328396
Ambulantní, terénní

Adresa

Smetanovy sady 114/15, 301 00 Plzeň

Telefon

777 700 767

E-mail
Web

procitsoc@autismusprocit.cz
www.autismusprocit.cz

Specifikace služby
Služba se zaměřuje na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, kurzy
plavání, cvičení, logopedie nácviky sociálních dovedností, individuální
konzultace se speciálním pedagogem, zprostředkování sociálních kontaktů,
odborná práce s dítětem a rodinou, jednodenní prožitkové akce vzdělávací
a sportovně relaxační pobyty.
Pro koho je služba určena
Pro rodiny s dětmi (pro rodiny
s dětmi s handicapem, s poruchou autistického spektra, ve věku
od 1 roku do 26 let)
Územní rozsah služby
Plzeňský kraj

Pracovní doba
Ambulantní služby pro veřejnost:
Út: 14:00–19:00
Terénní služby: St: 15:00–18:00 /
Čt: 15:00–18:00
Objednaní klienti:
Po–Pá: 9:00–18:00
Finanční náročnost
Zdarma

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností
směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem
výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných
činností alternativním způsobem využívajícím
zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.
Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních
a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb
poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.
CENTRUM HÁJEK, z.ú.
Název

Sociální rehabilitace

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

Ambulantní

Adresa

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

Telefon

602 692 763

E-mail

info@centrumhajek.eu

Web

www.centrumhajek.eu

Specifikace služby
Podporujeme naše klienty, aby
byli co nejvíce samostatní a bez
pomoci (či s asistencí) zvládali
co nejvíce každodenních činností. Služba je cíleně vázána na
moderní rehabilitační metodu
TheraSuit, díky které se snažíme
pokroky získané touto metodou
uvést do praxe běžného života.
Finanční náročnost
Zdarma
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1396076

Pro koho je služba určena
Handicapované děti ve věku
1–18 let s tělesným, mentálním
a kombinovaným postižením
Územní rozsah služby
Česká republika
Pracovní doba
Po–Pá: 07:30–16:00 (mimo státní
svátky)
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Doplňující informace
V rámci pobytu v Sociální rehabilitaci si mohou klienti zvolit z mnoha doplňujících fakultativních služeb, např. vodoléčba, ergoterapie, speciální pedagogika, masáže, snoezelen, aj. Našim klientům nabízíme svozovou službu do
vzdálenosti okolo 30 km od naší provozovny ve Šťáhlavicích. Pro klienty ze
vzdálenějších míst nabízíme možnost ubytování přímo v areálu CENTRUM
HÁJEK z.ú.

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
Název

Sociální rehabilitace — Jdeme dál

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

Sociální rehabilitace

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

4804651
Ambulantní, terénní

Adresa

Nuželická 60, Sušice III, 342 01 Sušice 1

Telefon

778 519 769

E-mail
Web

terensusice@fokus-pisek.cz
www.fokus-pisek.cz

Specifikace služby
Posláním sociální rehabilitace je podporovat lidi se zkušeností s duševním
onemocněním v nezávislosti, soběstačnosti, samostatnosti a poskytnutí
bezpečného prostoru, ve kterém se naučí nemít obavy říci si o pomoc
v běžném životě. Služba nabízí mimo jiné podporu v komunikaci s úřady,
lékaři, podporu v oblasti práce, bydlení, samostatnosti a v neposlední řadě
také v oblasti vztahů.
Pro koho je služba určena
Lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním ve věku
16–80 let.
Územní rozsah služby
ORP Horažďovice
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Pracovní doba
Ambulantní forma:
Út: 8:00–16:00 / Čt: 8:00–16:00
Terénní forma: Po: 8:00–16:00 /
St: 8:00–16:00 / Pá: 8:00–15:00

Ambulantní, terénní

Adresa

Kralovická 1562/35, 323 00 Plzeň
Prokopova 397/17, 301 00 Plzeň
Resslova 332/12, 301 00 Plzeň
Vídeňská 181, 339 01 Klatovy

Telefon

730 544 244

FOKUS — Písek, z.ú.
Název

3764767

E-mail
Web

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

Specifikace služby
Služba se zaměřuje na rozvoj schopností a dovedností, které směřují k co
největšímu osamostatnění klientů. Pracovníci podporují klienta formou praktického nácviku běžných životních činností (nákupy, vaření, pomoc s úřady,
trasa z bodu A do bodu B, hledání zaměstnání a bydlení, atd…)
Pro koho je služba určena
Osoby s lehkým mentálním postižením, s poruchami autistického spektra
a s duševním onemocněním ve věku 18–64 let, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci.
Územní rozsah služby
Plzeň-jih

Finanční náročnost
Zdarma

Pracovní doba
Po, Pá: 8:00–16:30

Finanční náročnost
Zdarma
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Tichý svět, o.p.s.

Tyfloservis, o.p.s.

Název

Sociální rehabilitace

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

4385424
Ambulantní, terénní

Sociální rehabilitace

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

4504456
Ambulantní, terénní

Adresa

sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň

Adresa

Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň

Telefon

607 086 461

Telefon

377 423 596

E-mail
Web

dominik.dolejs@tichysvet.cz
www.tichysvet.cz/pobocky/plzensky-kraj

Specifikace služby
Podporujeme klienty v každodenních záležitostech i neočekávaných životních situacích. Lidem se sluchovým postižením pomáháme snížit bariéru při
jednání se světem okolo. Nejčastěji řešíme hledání bydlení, hledání práce,
podporu při jednání s úřadem či lékařem.
Pro koho je služba určena
Od 11 let. Služba je určena všem osobám s jakýmkoliv sluchovým postižením, tedy ať už neslyšícím, tak lidem ohluchlým či nedoslýchavým
(např. senioři přicházející o sluch).
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Název

Územní rozsah služby
Plzeňský kraj

Finanční náročnost
Zdarma

Pracovní doba
Ambulantní forma (bez předchozí
domluvy): Út, Čt: 9:00–16:00
Ambulantní forma (po předchozí
domluvě): ve všední dny
8:00–17:00
Terénní forma (po předchozí
domluvě): Po–Pá: 8–17

Doplňující informace
Adresa (přímo v regionu či nejbližší — možno uvést i více
adres v případě více detašovaných pracovišť v území atd.):
sady Pětatřicátníků 316/6 301 00

E-mail
Web
Specifikace služby
Lidem, kteří mají vážné potíže
se zrakem, nabízí Tyfloservis
podporu, informace a nácvik
dovedností, které jim umožní
samostatně zvládat nároky všedního dne.
Pro koho je služba určena
Služba je určena pro osoby s vážným postižením zraku od 15 let.
Územní rozsah služby
Plzeňský kraj

plzen@tyfloservis.cz
www.tyfloservis.cz
Pracovní doba
Ambulantní forma:
Čt: 13:00–18:00 (po dohodě
s klientem i v jiný den)
Terénní forma (po předchozí
domluvě): Po, Út, St: 9:00–12:00,
12:30–15:30 / Čt: 9:30–12:30 /
Pá: 8:00–12:00 (po dohodě
i v jinou hodinu)
Finanční náročnost
Zdarma
Doplňující informace
Adresa (přímo v regionu či nejbližší — možno uvést i více
adres v případě více detašovaných pracovišť v území atd.):
sady Pětatřicátníků 316/6 301 00
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Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče

Sociálně terapeutické dílny

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

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby
poskytované osobám se sníženou soběstačností
z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto
důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném
trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná
podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
FOKUS — Písek, z.ú.
Název

Sociálně terapeutická dílna

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
Název

Sociální služby

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

6670043

Forma sociální služby

Pobytová

Adresa

Blatenská 314, Horažďovice 341 01

Telefon

376 334 211

E-mail
Web

2927758

info@horazdovice.nemocnice.pk
horazdovice.nemocnicepk.cz/socialni-sluzby

Specifikace služby
Služba nabízí — ubytování, praní
a opravy prádla, pomoc při osobní
hygieně, pomoc při oblékání,
zajištění stravování — pomoc
při podávání jídla, aktivizační
činnosti a jiné.

Pro koho je služba určena
Určeno pro dospělé osoby
s postižením (zdravotním či kombinovaným), které vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu nejsou
schopny se obejít bez pomoci jiné
fyzické osoby.

Územní rozsah služby
Plzeňský kraj

Finanční náročnost
Za úhradu

Ambulantní

Adresa

Nuželická 60, Sušice III, 342 01 Sušice 1

Telefon

778 519 769

E-mail
Web

dilnasusice@fokus-pisek.cz
www.fokus-pisek.cz

Specifikace služby
Posláním Sociálně terapeutické dílny je podpora a pomoc lidem se zkušeností s duševním onemocněním při udržení struktury dne, při nácviku, posilování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností. Služba je poskytovaná
osobám, které nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.
Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Pro koho je služba určena
Lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním ve věku
16–80 let.

Pracovní doba
Po: 13:00–15:00 /
Út, Čt: 9:00–15:00 /
Pá: 9:00–12:00

Územní rozsah služby
ORP Horažďovice

Finanční náročnost
Zdarma

Pracovní doba
Nepřetržitá
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Telefonická krizová pomoc

MOTÝL, z.ú.
Název

Terapeutické dílny

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

8873895

Forma sociální služby

Ambulantní

Adresa

Žlutická 2, 323 00 Plzeň

Telefon

723 158 470

E-mail
Web
Specifikace služby
Služba podporuje klienty ve
zdokonalování pracovních návyků
a sociálních dovedností s možností
výhledového zařazení do chráněného zaměstnání. Klientům, kteří
nemohou z důvodu svého zdravotního stavu být zaměstnáni, pomáhá
udržovat vhodnými aktivitami jejich
schopnosti na stávající úrovni.
Pro koho je služba určena
Od 16 do 64 let, osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, které mají
zájem o drobnou rukodělnou
činnost a zvládají základní
hygienické návyky

Služba telefonické krizové pomoci je terénní
služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám,
které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo
života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou
přechodně nemohou řešit vlastními silami.

dilny@motyl-plzen.cz
www.motyl-plzen.cz
Územní rozsah služby
Plzeň, vhodné i pro mimoplzeňské klienty (v blízkosti zastávek regionální dopravy a MHD,
parkoviště v areálu)
Pracovní doba
Po–Čt: 7:00–15:00 / Pá: 7:00–13:00
Finanční náročnost
Zdarma
Doplňující informace
Klienti se finančně podílejí pouze
na stravování — snídaně + svačina,
oběd, celodenní pitný režim.

Ledovec, z.s.
Název
Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

9908913

Forma sociální služby

Terénní

Telefon

739 055 555, 373 034 455

E-mail
Web

ld@ledovec.cz
www.ledovec.cz/socialni-sluzby
/item/70-telefonicka-krizova-pomoc-ledovec

Specifikace služby
Formou telefonické krizové
intervence aktivně usilujeme
o stabilizaci psychického stavu
volajících, přinášíme psychickou
podporu, nasloucháme a motivujeme k překonání krize či obtížné
životní situace, společně hledáme
východiska ze situace, kterou
volající zatím neumí řešit vlastními silami. Předáváme potřebné
kontakty a informace o návazných sociálních, zdravotních
a dalších službách.
Pro koho je služba určena
Osoby v krizové situaci
Územní rozsah služby
Celá ČR

100

Linka důvěry Ledovec

Pracovní doba
8:00–00:00
Finanční náročnost
Zdarma (resp. pouze za cenu
běžného telefonického hovoru
dle tarifu volajícího)
Doplňující informace
Základní sociální poradenství
poskytujeme, kromě
telefonu, i prostřednictvím
e-mailového kontaktu na
adrese ld@ledovec.cz (určeno
především pro osoby, které
z nějakého důvodu nemohou
využít telefonický kontakt,
např. nemluví nebo neslyší).
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Terénní programy
Terénní programy jsou terénní služby poskytované
osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro
problémové skupiny osob, uživatele návykových látek
nebo omamných psychotropních látek, osoby bez
přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto
osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu
života. Služba může být osobám poskytována anonymně.

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
Název

Terén pro ohrožené osoby

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

8263333

Forma sociální služby

Terénní

Adresa

Resslova 12, 301 00 Plzeň

Telefon

737 651 641

E-mail
Web

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

Specifikace služby
Služba je poskytována terénní formou, pracovníci tedy za uživateli vyjíždějí
do jejich přirozeného prostředí na základě předchozí osobní či telefonické
domluvy. Službu využívají především pracovní migranti a cizinci pobývající
na území ČR, kteří řeší pracovně-právní problémy a další problematické
situace spojené s pobytem na území ČR. Mezi nejčastěji řešené situace patří
problémy s agenturním zaměstnáváním, jako je nevyplacení domluvené
mzdy, práce bez pracovních smluv, potřebnost vyřízení pobytových dokumentů či zdravotního pojištění apod.
Pro koho je služba určena
Služba je určena zletilým osobám od dovršení 18. roku věku, které přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Jde o osoby
potenciálně obchodované či vykořisťované nebo těmito jevy ohrožené
a osoby komerčně zneužívané. Jedná se především o osoby cizí státní příslušnosti v krizových situacích bez dokladů, finančních prostředků.
Územní rozsah služby
Plzeňský kraj. Terénní forma služby je poskytována v rámci Plzeňského kraje
mimo prostory organizace, nejčastěji na vyžádání jiných odborných služeb
či institucí, které potřebují podporu při zvládnutí krizové situace vzniklé při
práci se svou cílovou skupinou či pro své vlastní pracovníky v krizové situaci.
Pracovní doba
Po–Pá: 08:00–17:00
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Finanční náročnost
Zdarma
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Tísňová péče

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
Název

Terénní programy

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

4707716

Forma sociální služby

Terénní

Adresa

sady Pětatřicátníků 33, Plzeň 301 00

Telefon

+420 604 809 165, +420 730 875 627

E-mail

opu.plzen@opu.cz

Web
Specifikace 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 zlepšení jejich orientace v české společnosti a českém
právním systému.
Doplňující informace
Komunikační jazyky: čeština, angličtina, ruština / ukrajinština + možnost domluvit tlumočníka do
dalších jazyků.

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje
nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace
s osobami vystavenými stálému vysokému riziku
ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého
zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

www.opu.cz
Pro koho je služba určena
Všem cizincům ze zemí mimo
EU se všemi typy pobytů a jejich
rodinným příslušníkům. O pomoc
mohou žádat i občané ze zemí
EU, kteří se ocitnou v tíživé
životní situaci.
Územní rozsah služby
Plzeň
Pracovní doba
Út: 8:00–16:00 / St: 8:00–16:00 /
Čt: 8:00–16:00
Finanční náročnost
Zdarma

Anděl Strážný, z.ú.
Název

Tísňová péče

Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR

8384795

Forma sociální služby

Terénní

Adresa

Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2

Telefon

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

E-mail
Web
Popis služby
Naším cílem je především zajistit klientům pomoc v krizových
situacích (při pádu, zhoršení
zdravotního stavu, napadení),
přispět k jejich soběstačnosti,
zachovat kvalitu jejich života
v přirozeném sociálním prostředí
a dopřát jim pocit jistoty a bezpečí, a to pomocí SOS tlačítka,
které je nepřetržitě připojeno na
náš dispečink.

poptavka@andelstrazny.eu
www.andelstrazny.eu
Územní rozsah služby
Česká republika
Pracovní doba
24 hodin / 7 dní v týdnu
Finanční náročnost
Za úhradu klienta
Doplňující informace
1. měsíc služby zdarma

Pro koho je služba určena
Senioři, osoby se zdravotním
postižením, osoby v krizi (v těžké
životní situaci, po dlouhodobé
nemoci apod.)
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Tlumočnické služby
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě
ambulantní služby poskytované osobám s poruchami
komunikace způsobenými především smyslovým
postižením, které zamezuje běžné komunikaci
s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

Tichý svět, o.p.s.
Název
Identifikátor služby dle Registru MPSV ČR
Forma sociální služby

8477576
Ambulantní, terénní

Adresa

sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň

Telefon

607 086 461

E-mail
Web
Specifikace služby
V rámci služby poskytujeme:
tlumočení mezi českým znakovým jazykem a českým jazykem
(určeno primárně neslyšícím
a jejich okolí) / přepis mluvené řeči
do textu (určeno primárně lidem
ohluchlým či nedoslýchavým,
často např. seniorům, kteří přicházejí o sluch a jejich okolí).
Pro koho je služba určena
Bez věkového omezení, osoby
s jakýmkoliv sluchovým postižením — neslyšící, ohluchlé, nedoslýchavé (např. senioři přicházející
o sluch). Cílem je zprostředkovat
plnohodnotnou komunikaci pro
osobu se sluchovým hendikepem a její okolí.
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Tlumočnické služby

dominik.dolejs@tichysvet.cz
www.tichysvet.cz/pobocky/plzensky-kraj
Územní rozsah služby
Plzeňský kraj
Pracovní doba
Ambulantní forma (po předchozí
domluvě): Po–Pá: 8:00–17:00
Terénní forma (po předchozí
domluvě): Po–Pá: 8:00–17:00
Finanční náročnost
Zdarma
Doplňující informace
Kromě fyzického tlumočení je
možné rovněž využívat aplikaci
Tichá linka, která zdarma umožňuje spojit se s tlumočníkem či
přepisovatelem kdykoliv a odkudkoliv pomocí telefonu / tabletu /
počítače (www.tichalinka.cz).
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Přehled
souvisejících /
návazných služeb
řazeno abecedně
dle typu služeb
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Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní — ošetřovatelskou péči vykonávají
kvalifikované zdravotní sestry v domácím prostředí
pacientům, jejichž aktuální zdravotní stav nevyžaduje
hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. V rámci služby
provádí kvalifikovaný zdravotnický personál všechny
odborné zdravotnické výkony, které lze v domácím
prostředí provádět. Služba je nejčastěji poskytována
na základě doporučení ošetřujícího lékaře a v takovém
případě je plně hrazena z veřejného zdravotního
pojištění a pro klienta je tak zdarma. Službu si však může
s konkrétním poskytovatelem sjednat také pacient sám,
pak je služba poskytována za přímou úhradu pacienta.

Územní rozsah služby
Služba je poskytována
v Horažďovicích a obcích do vzdálenosti 15 km.
Pracovní doba
Služba je poskytována 7 dní
v týdnu 24 hodin denně dle indikace ošetřujícího lékaře.

Adresa

Palackého 1061, 341 01 Horažďovice

Telefon

376 511 869

E-mail
Web

chos@horazdovice.charita.cz
horazdovice.charita.cz/jak-pomahame/obcanska-poradna

Specifikace služby
Služba je určena pacientům, kteří vyžadují krátkodobou zdravotní péči
v rekonvalescenci po akutních výkonech či úrazech, chronicky nemocným a také pacientům v terminálním stádiu života. Služba je poskytována
v domácím prostředí a je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Doplňující informace
Některé výkony (podání léků, kontrola krevního tlaku, převazy ran)
lze zajistit i bez indikace lékaře
tzn. za přímou úhradu v případě,
že ošetřující lékař domácí zdravotní péči neindikuje.

Zdravotní domácí péče Advantis Medical s.r.o. Klatovy
Adresa

Pod Nemocnicí 789, Klatovy II

Telefon

739 500 092

E-mail
Web

Charita Horažďovice

Finanční náročnost
Zdarma

Specifikace služby / činnosti
Na všechny zdravotnické úkony
má zdravotnický personál odbornou certifikaci a proškolení
Pro koho je služba / činnost určena
Pro všechny klienty vyžadující zdravotní péči v domácím
prostředí
Územní rozsah služby / činnosti
Celý Klatovský okres

hajnovicova@advantismedical.cz
www.advantismedical.cz
Provozní doba
Nepřetržitě
Finanční náročnost
Zdarma
Další informace
Službu lze poskytovat na základě
doporučení lékaře a zdravotnického zařízení

Pro koho je služba určena
Klientem může být kdokoli, kdo je pojištěncem nasmlouvaných zdravotních
pojišťoven (VZP, VoZP, ČPZP, OZP a ZPMV) a má péči indikovanou ošetřujícím lékařem na 14 dnů po propuštění z nemocnice do domácího léčení
nebo praktickým lékařem na 3 měsíce (lze i opakovaně). Péče nesmí přesáhnout 3 hodiny denně. Podmínkou indikace je stav pacienta, který znemožňuje návštěvu ordinace lékaře.
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Domy s pečovatelskou službou

Hospicová péče a podpora pozůstalých

Dům s pečovatelskou službou Horažďovice
Adresa DPS

Loretská 1069 a 1071, Palackého 1061

Adresa provozovatele

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Kontaktní osoba

referent OIRM — pronájem bytů

Telefon

371 430 521

E-mail

urad@muhorazdovice.cz

Web

www.mesto-horazdovice.cz

Pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba
při Charitě Horažďovice →83

Charita Horažďovice
Adresa

Palackého 1061, 341 01 Horažďovice

Telefon

373 341 207

E-mail
Web

Péče o pacienty v závěru života je podstatou hospicové
péče. Cílem naší práce je zajistit nemocnému i jeho
rodině maximální kvalitu života, a to jak v domácím
prostředí, tak při hospitalizaci v našem lůžkovém zařízení.
Za tímto účelem provozujeme také poradnu s půjčovnou
pomůcek, ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti.
Tato péče je zaměřena i na rodiny našich pacientů.

info@horazdovice.charita.cz
horazdovice.charita.cz/jak-pomahame/pecovatelska-sluzba

Specifikace služby
Doprava osobním automobilem
pro seniory a zdravotně postižené
osoby na území ORP Horažďovice.
Pro koho je služba určena
Senioři a zdravotně postižené
osoby, které potřebují zajistit
dopravu k lékaři, na poštu, na
úřad atd.
Územní rozsah služby
ORP Horažďovice

Pracovní doba
Po–Pá 7:00–15:30
Finanční náročnost
Za úhradu
Doplňující informace
Služba je poskytována jen uživatelům sociální služby Pečovatelské
služby při Charitě Horažďovice
jako fakultativní (doplňková).

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domácí hospic sv. Markéty
Název

Domácí hospicová péče

Adresa

Radomyšlská 336, Strakonice

Telefon

731 680 439

E-mail

info@hospicmarketa.cz

Web

www.hospicmarketa.cz

Specifikace služby / činnosti
Paliativní zdravotní péče pro lidi v terminální fázi nemoci, tak aby mohli být
doma mezi svými blízkými až do konce. Zdravotní péče dostupná 24 hodin
denně, sociální poradenství, zapůjčení pomůcek, psychologická či duchovní
péče a další dle potřeb každé rodiny.
Pro koho je služba / činnost určena
Lidé v terminální fázi nemoci
u nichž je lékařem indikována
paliativní péče.
Územní rozsah služby / činnosti
(Horažďovice a přilehlé vesnice —
např.: Kejnice, Nezamyslice,
Žichovice, Rábí, Bojanovice,
Pačejov, Malý a Velký Bor,…)
Dle domluvy a aktuální kapacity

Finanční náročnost
Za úhradu
Další informace
Zdravotní službu lze poskytovat na
základě doporučení praktického
či odborného lékaře.

Provozní doba
Nepřetržitě
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Název

Hospic svatého Lazara
Název

Hospicová péče — lůžková

Adresa

Sladkovského 66, 326 00 Plzeň

Telefon

377 431 381

E-mail

hospic@hsl.cz

Web
Specifikace služby / činnosti
Důstojné doprovázení lidí v závěru
života společně s podporou pro
rodinu, o které se ve zdravotnickém zařízení stará tým lékařů,
sester, ošetřovatelů, fyzio/ergoterapeutky, psychoterapeutky
a duchovního. 1-2 lůžkové pokoje
s možností přistýlky pro doprovázejícího příbuzného či blízkého
pacienta.
Pro koho je služba / činnost určena
Pacienti od 18 let v terminální
fázi nevyléčitelného onemocnění
a jejich blízcí
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www.hsl.cz
Územní rozsah služby / činnosti
Plzeňský kraj
Provozní doba
Nepřetržitě
Finanční náročnost
Za úhradu
Další informace
Žádost o přijetí lze vyplnit přímo
na webových stránkách hsl.cz,
nutné přiložit lékařskou zprávu.

Hospicová péče – ambulantní

Adresa

Sladkovského 66, 326 00 Plzeň

Telefon

702 156 551

E-mail

pachner@hsl.cz

Web

www.hsl.cz

Specifikace služby / činnosti
V Podpůrné a paliativní ambulanci se řeší léčba příznaků (např. bolest, dušnost, kašel, průjem, zácpa, pocit na zvracení) a nabízí pomoc při formulaci
pacientových přání a hodnot, přímo souvisejících s dalším léčebným plánováním a cíli. Lékař má dostatek času na rozhovor s pacientem a jeho blízkými.
Pro koho je služba / činnost určena
Pro závažně nemocné pacienty a jejich blízké (onkologičtí, opakovaně hospitalizovaní pro srdeční, plicní či jiné orgánové selhání, geriatricky křehcí,
s neurodegenerativními onemocněními atd.).
Územní rozsah služby / činnosti
Ambulance v Plzni pro pacienty
z celého Plzeňského kraje
Provozní doba
Čt: 8:00–15:00 (vždy po předchozím objednání)

Finanční náročnost
Zdarma
Další informace
Volat nejlépe ve všední dny v době
mezi 11:00–13:00 hod.
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Mateřská / rodičovská centra

Plzeňská zastávka, z.s.
Název

Poradna pro pozůstalé

Adresa

poradna: Majerova 4, 301 00 Plzeň (po domluvě)

Telefon

771 148 308

E-mail

info@plzenskazastavka.cz

Web

www.plzenskazastavka.cz

Specifikace služby / činnosti
Pomáhá pozůstalému jednotlivci v době truchlení, osiřelým rodinám s dětmi
v těžké životní situaci, zejména při nečekaném úmrtí blízkého člověka. Cílem
je poskytování odborné pomoci pozůstalým nejčastěji ve formě doprovázení
truchlením, terapeutické péče a poradenství. Hodnotami služby je odbornost, dobrovolná, ryzí pomoc truchlícím rodinám a vlastní prožitá zkušenost
s těžkou ztrátou.
Pro koho je služba / činnost určena
Pozůstalé rodiny, jednotlivci
a jejich blízcí, širší veřejnost
Územní rozsah služby / činnosti
Prioritně Plzeňský kraj, distanční
formou lze celá ČR
Provozní doba
Kontaktní telefon: denně
8:00–18:00 (ozvou se zpět, jakmile
to půjde), poradna dle předchozí
domluvy
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Hernička a mateřské centrum Dráčkov
Adresa

Pod Vodojemem 841, Horažďovice 34101

Telefon

607 259 997

E-mail
Web

Raskova94@seznam.cz
www.drackov.webnode.cz

Specifikace služby
Společný čas maminek a dětí,
začlenění dětí do kolektivu.
Socializace dětí a komunikace
mezi sebou.

Pracovní doba
Po–Pá: 8:15–12:00

Finanční náročnost
Zdarma, dobrovolné příspěvky

Pro koho je služba určena
Dětem od 0–5 let

Další informace
Součástí činnosti poradny je
mezioborová spolupráce, odborné
diskuze, přednášky, besedy
v tématu doprovázení pozůstalého
člověka.

Územní rozsah služby
Horažďovice

Doplňující informace
Za dítě vybíráme 50 Kč. Hernu
je možné pronajmout na narozeninové oslavy či jiné soukromé
aktivity.

Finanční náročnost
Za úhradu
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Náhradní rodinná péče a doprovázení v pěstounství

Křesťanské společenství
Název

Mateřské centrum Horažďovice

Adresa

Náměstí Míru 19, 341 01 Horažďovice

Telefon

607 780 226

E-mail
Web

le.cej@seznam.cz
www.facebook.com/skolicka.horazdovice

Specifikace služby
Zaměřujeme se na rozvoj dětí
v předškolním věku — kontakt se
svými vrstevníky, rozvoj řečových, pohybových a manuálních dovedností. Podporujeme
navázání nových přátelství mezi
maminkami.
Pro koho je služba určena
Maminky s dětmi předškolního věku
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Územní rozsah služby
Horažďovice
Pracovní doba
St: 9:00–11:00
Finanční náročnost
Vstup dobrovolný

DOMUS — Centrum pro rodinu, z.s.
Název

Náhradní rodinná péče

Adresa

Nádražní 201, 339 01 Klatovy

Telefon

734 310 259

E-mail
Web

pavlakucerova@domus-cpr.cz
www.domus-cpr.cz

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

Územní rozsah služby
Plzeňský kraj

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

Finanční náročnost
Zdarma

Pracovní doba
Terénní forma: dle telefonické
domluvy
Ambulantní forma: Čt: 9:00–12:00
na pobočce v Klatovech nebo
dle telefonické domluvy
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LATUS pro rodinu o.p.s.
Název

Salesiánské středisko mládeže

Náhradní rodinná péče — doprovázení pěstounských
a adoptivních rodin

Adresa

Pobřežní 780/8, 323 00 Plzeň

Telefon

775 969 047, 775 969 059

E-mail

info@latusprorodinu.cz

Web

www.latusprorodinu.cz

Specifikace služby / činnosti
V rámci pověření k sociálně-právní ochraně dětí jsou uzavírány Dohody
o výkonu pěstounské péče a je poskytována podpora a spolupráce pěstounským rodinám. Spolupracuje se také s adoptivními rodinami. Služba
je certifikovaným pracovištěm zaměřeným na podporu dítěte ve změně, to
znamená, že koordinuje proces při přechodu dítěte z péče do péče, někteří
pracovníci služby jsou certifikovaní průvodci dítěte, které prochází náročnou změnou. Napomáhá se při domlouvání kontaktů dítěte s vlastní rodinou,
příp. kontakty jsou asistovány. Nabízí poradenství a terapii pěstounským
a adoptivním rodinám (terapie zaměřená na podporu vztahové vazby, zpracování životního příběhu dítěte, terapie hrou, filiální terapie). Pěstounům
a adoptivním rodičům nabízí vzdělávání zaměřené na porozumění dětem
s raným traumatem. Poskytují odlehčovací služby pro děti ve formě denních
či víkendových pobytů.
Pro koho je služba / činnost určena
Služby může využít každý, kdo
o náhradním rodičovství teprve
uvažuje. Spolupracují s jednotlivci
a jejich rodinami, kteří se na roli
náhradního rodiče již připravují,
a s osobami, které se pěstouny
a adoptivními rodiči již staly.
Územní rozsah služby / činnosti
Plzeňský kraj
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Provozní doba
Terénně: Po–Pá: 8:00–17:00
(případně na telefonu)
Ambulantní hodiny:
Po: 15:00–17:00 (příp. telefonická
domluva v jiném čase)

Název

Centrum pomoci Střecha — doprovázení pěstounských rodin

Adresa

Revoluční 98, Plzeň 312 00

Telefon

604 791 677

E-mail
Web

turkova@sdbplzen.cz
www.sdbplzen.cz

Specifikace služby
Služba se zaměřuje na doprovázení pěstounů dětí v pěstounské péči —
pomáhá rodinám vytvářet takové podmínky, aby dítě, které nemůže vyrůstat
ve své biologické rodině, mohlo zdárně vyrůstat ve fungující pěstounské
rodině. Pomoc vede ke stabilizaci náhradní rodiny a je prevencí nežádoucích jevů v rodině a selhávání náhradní rodinné péče. Vede k optimalizaci
prostředí rodiny tak, aby dítě mohlo maximálně rozvinout a naplnit svůj
individuální potenciál.
Pro koho je služba určena
Základní cílovou skupinou jsou
osoby pečující (pěstouni) a osoby
v evidenci (tzv. pěstouni na přechodnou dobu) a dítě/děti svěřené
do náhradní rodinné péče, dále
další osoby blízké biologičtí rodiče,
popř. širší rodina dítěte aktuálně
na území Plzeňského kraje.

Územní rozsah služby
Plzeňský kraj
Pracovní doba
Po, St, Čt: 8:00–18:00 /
Út, Pá: 8:00–13:00
Finanční náročnost
Zdarma

Finanční náročnost
Zdarma
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Potravinová pomoc

Půjčovny kompenzačních pomůcek

Charita Horažďovice
Název

Materiální a potravinová pomoc

Název

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Adresa

Palackého 1061, 341 01 Horažďovice

Adresa

Palackého 1061, 341 01 Horažďovice

Telefon

376 511 867

Telefon

376 511 867

E-mail
Web

Specifikace služby
V rámci členství v Potravinové
bance Plzeň z.s. jsou poskytovány potraviny a drogerie na
překlenutí obtížného období.
Pro případ mimořádných událostí
(povodně, požár, vytopení bytových prostor,…) jsou půjčovány
vysoušeče zdiva.
Pro koho je služba určena
Materiální a potravinová pomoc je
poskytována rodinám a jednotlivcům ohroženým chudobou a sociálně slabým občanům. Vysoušeče
zdiva jsou půjčovány fyzickým
osobám zasaženým živelnou
pohromou či přírodní katastrofou.

122

Charita Horažďovice

info@horazdovice.charita.cz
horazdovice.charita.cz/jak-pomahame
/materialni-a-potravinova-pomoc
Územní rozsah služby
Materiální a potravinová pomoc
je určena občanům z regionu
Horažďovice a okolní obce
v rámci ORP.
Pracovní doba
Út: 14:00–15:00
Vysoušeče jsou půjčovány v pracovních dnech Po–Pá: 7:00–15:30
Finanční náročnost
Zdarma, za úhradu
Doplňující informace
Opakovaná potravinová pomoc
je poskytována na doporučení
pracovníků sociálního odboru
Městského úřadu v Horažďovicích.

E-mail
Web

Specifikace služby
Služba umožňuje vyzkoušení
a zapůjčení pomůcek, které
usnadňují život lidem s pohybovými obtížemi v běžném prostředí.
Zapůjčujeme také elektricky
polohovatelná lůžka včetně
antidekubitních matrací, kyslíkové
koncentrátory a odsávačky hlenů.
Pro koho je služba určena
Kompenzační pomůcky jsou
půjčovány seniorům a zdravotně
postiženým občanům se ztíženými
schopnostmi pohybu.
Územní rozsah služby
Kompenzační pomůcky jsou
zapůjčovány v průběhu celého
roku přímo v sídle organizace
Palackého 1061, Horažďovice.

info@horazdovice.charita.cz
horazdovice.charita.cz/jak-pomahame
/pujcovna-kompenzacnich-pomucek
Pracovní doba
Po–Pá: 7:00–15:30
Finanční náročnost
Zdarma, za úhradu
Doplňující informace
Některé výkony (podání léků, kontrola krevního tlaku, převazy ran)
lze zajistit i bez indikace lékaře tzn.
za přímou úhradu v případě, že
ošetřující lékař domácí zdravotní
péči neindikuje. Prostřednictvím
služby si lze zapůjčit zdravotnické
pomůcky — kyslíkový koncentrátor, odsávačku hlenů.
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Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domácí hospic sv. Markéty
Název

Poradna a půjčovna pomůcek

Adresa

Radomyšlská 336, Strakonice

Telefon

731 680 439

E-mail

info@hospicmarketa.cz

Web

www.hospicmarketa.cz

Specifikace služby / činnosti
Zapůjčení pomůcek k péči
o osobu blízkou. Polohovací
postele, chodítka, invalidní vozíky,
koncentrátory kyslíku

Provozní doba
Po–Pá: 7:30–16:00

Pro koho je služba / činnost určena
Kdokoli, kdo potřebuje nějakou
pomůcku

Další informace
Důležitá je telefonická domluva
předem.

Územní rozsah služby / činnosti
Bez omezení. Doprava pomůcky
závislá na domluvě — může být
cestou hospice či pronajímatelem
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Finanční náročnost
Za úhradu

Pomoc uprchlíkům
Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině
Název

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině —
Plzeňský kraj (KACPU PMK)

Adresa

Americká 2186/47, 301 00 Plzeň 3

Telefon

974 801 802 (infolinka zřízená pro občany z Ukrajiny)

E-mail
Web

kacpu@pmk.izscr.cz
www.mvcr.cz/clanek
/seznam-krajskych-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx

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

Územní rozsah služby / činnosti
Plzeňský kraj
Provozní doba
6:00–22:00

Pro koho je služba / činnost určena
Uprchlíci z Ukrajiny
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Sociální bydlení

Speciální vzdělávání dětí

Charita Horažďovice
Název

ZŠ Blatenská 540, Horažďovice, příspěvková organizace
Sociálně integrační byt

Speciální třída

Adresa

Palackého 1061, 341 01 Horažďovice

Adresa

Blatenská 540, 341 01 Horažďovice

Telefon

376 511 868

Telefon

376 512 515, 739 514 252

E-mail
Web

poradna@horazdovice.charita.cz
horazdovice.charita.cz/jak-pomahame/sib

Specifikace služby
Projekt SIB pomáhá podnájemci řešit jeho obtížnou životní situaci spojenou s bydlením. Nízké nájemné a pravidelná podpora umožňují uživateli
např. splácení dluhů, spoření finančních prostředků na kauci, stabilizaci
rodinného zázemí apod.
Pro koho je služba určena
Osoby: starší 18 let (možnost poskytnout bydlení rodiči s dítětem / dětmi) / které prožívají náročnou životní situaci spojenou s bezprostřední ztrátou bydlení / které jsou v akutním ohrožení domácího násilí / které
potřebují pomoc při řešení krátkodobé bytové nebo finanční tísně —
např. matky nebo otcové s dětmi ocitající se na ulici, osoby po odchodu
z dětského domova, osoby po živelních pohromách, aj. / řešící rodinné
a vztahové problémy jako je rozvod, rozchod, narušené vztahy v rodině, aj.
Územní rozsah služby
ORP Horažďovice
Pracovní doba
Celoročně
Finanční náročnost
Za úhradu
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Název

Doplňující informace
Zájemce musí vyplnit žádost
(každý rok je nutná obnova), která
podléhá schvalování pracovní
skupiny SIB. Podmínkou bydlení
v SIB je spolupráce se sociálním
pracovníkem Občanské poradny
při Charitě Horažďovice. Smlouva
je s podnájemcem uzavírána
na dobu 1 měsíce, při dodržení
stanovených pravidel a podmínek
s možností prodloužení na celkovou dobu 2 let.

E-mail
Web

spec.tridy@seznam.cz
www.zsblatenska.horazdovice.cz/specialni_tridy.html

Specifikace služby
Speciální třídy na odloučeném pracovišti Blatenská 310, Horažďovice
jsou zřízeny dle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky vždy s mentálním
postižením. O zařazení žáka do speciální třídy rozhoduje ředitel na základě
doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení
podpůrných opatření (nejčastěji 3.-5. stupně), žádosti zákonných zástupců
a uděleného informovaného souhlasu zákonných zástupců.
Pro koho je služba určena
Poskytujeme výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami v rámci plnění povinné školní docházky. Našimi žáky jsou děti,
které pro svůj handicap nemohou prospívat v běžné základní škole. Děti
s mentálním postižením všech stupňů, bez nebo v kombinaci s dalšími
druhy postižení.
Územní rozsah služby
Horažďovicko
Pracovní doba
Po–Pá: 7:00–15:15 (během školní
výuky)
Finanční náročnost
Zdarma

Doplňující informace
Součástí školy je i školní družina
a školní jídelna (hlavní budova
Základní škola Horažďovice,
Blatenská 540–150m). Zákonní
zástupci mohou využívat služby
Školního poradenského centra.
Počet speciálních tříd se odvíjí od
počtu přihlášených dětí.
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Ústavní péče

Středisko výchovné péče Domažlice,
odloučené pracoviště DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
základní škola a školní jídelna
Název

Diagnostický pobyt na základě soudního nařízení

Adresa

Karlovarská 67, Plzeň

Telefon

ředitel zařízení 774715261

E-mail

dduplzen@dduplzen.cz svpplzen@dduplzen.cz

Web

www.dduplzen.cz

Specifikace služby / činnosti
Péče o děti ohrožené poruchami chování, o jejichž umístění rozhodl
soud. Našimi klienty jsou děti ohrožené masivním záškoláctvím, návykovými látkami, agresivním chováním a mnoha dalšími patologickými jevy.
Poskytujeme vzdělávací, speciálně pedagogické, psychologické, terapeutické služby. Děti u nás navštěvují základní školu, odpolední program je
zaměřený na volnočasové aktivity, smysluplné trávení volného času, podpořené individuální a skupinovou terapií. Snahou je maximální spolupráce
s rodinou a pokud možno brzký návrat dětí domů
Pro koho je služba / činnost určena
Děti, které si plní povinnou školní docházku. Zaměřujeme se na záškoláctví,
pracujeme se školní neúspěšností, podporujeme děti v dosahování lepších
výsledků. Věnujeme se šikaně v třídním kolektivu z pohledu oběti i agresora.
Územní rozsah služby / činnosti
Plzeňský kraj
Provozní doba
Celoročně

Finanční náročnost
Zdarma

Název

Středisko výchovné péče (SVP)

Adresa

Kozinova 101, 344 01 Domažlice

Telefon

774 717 526

E-mail

info@svp-domazlice.cz

Web

www.svp-domazlice.cz

Specifikace služby / činnosti
Cílem je předcházet, zmírňovat nebo zastavit rozvoj rizikového chování,
podporujeme osobnostní rozvoj dítěte včetně školní úspěšnosti. Pracujeme
s celým systémem dítěte (rodina, škola, vrstevníci), přičemž prioritou je
rozvíjení zdravých vazeb s okolím, minimalizování problémů, které mohou
do budoucna negativně zasáhnout do života dětí.
Doplňující informace
Poskytujeme služby formou ambulantní a internátní. Jde o služby diagnostické, poradenské, informační, terapeutické, vzdělávací, speciálně
pedagogické a psychologické směřující k nápravě poruch v sociálních
vztazích a k řešení stávajících problémů dítěte s chováním doma, ve škole
i ve vrstevnické skupině. Internátní pobyt je intenzivní dvouměsíční režimově terapeutický program, který svým celistvým zaměřením umožňuje
komplexní diagnostiku a hledání efektivních možností řešení potíží dítěte.
Je zároveň cílený na zlepšení dítěte ve škole (plnění školních povinností,
známek, vztahů s dětmi apod.).
Pro koho je služba / činnost určena
Děti a mládež od tří let do ukončení přípravy na své budoucí
povolání (nejdéle do 26 let).
Rodiče dětí. Učitelé.
Územní rozsah služby / činnosti
Domažlice, Horažďovice,
Sušice, Klatovy, Tachov, Stříbro.
Dále dle potřeb jednotlivých škol
v regionech.
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Provozní doba
Ambulantní forma:
SVP Domažlice: 8:00–17:00
Terénní forma: Zpravidla
1–2 x měsíčně 8,00–17,00 hod.
Informace (datum) poskytuje příslušný OSPOD nebo škola, dále lze
domlouvat na tel. čísle ambulance
či emailu SVP. Internátní pobyty
jsou dvouměsíční.
Finanční náročnost
Zdarma, za úhradu — Internátní
pobyt: cca 3 500,– / měsíc.
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Vzdělávání pro seniory

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Název

Sociální poradenství

Adresa

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech,
Ústavní 364, 334 41 Dobřany

Telefon

377 813 111, 377 813 381

E-mail

plddobrany@pld.cz

Web

www.pnvd.cz

Specifikace služby / činnosti
Sociální poradenství, terénní sociální poradenství, pomoc při řešení různých
životních událostí souvisejících nejen s výkonem ochranného ambulantního
léčení, telefonické konzultace, řešení nepříznivých životních situací, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí včetně kontaktu s institucemi a potřebnými službami a podpory při
řešení finančních, majetkových a jiných obtížných osobních situací. Podpora
a rozvoj zachování soběstačnosti.
Pro koho je služba / činnost určena
Služba je určena lidem s nařízeným ambulantním ochranným
léčením ve věku 18–65 let
Územní rozsah služby / činnosti
Plzeňský kraj
Provozní doba
6:00–15:30
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Finanční náročnost
Zdarma
Doplňující informace
Službu lze poskytovat na základě
soudem nařízeného výkonu ambulantního ochranného léčení do
ambulance Forenzního multidisciplinárního týmu

Charita Horažďovice
Název

Aktivizační činnosti

Adresa

Palackého 1061, 341 01 Horažďovice

Telefon

376 512 596

E-mail
Web

info@horazdovice.charita.cz
horazdovice.charita.cz/jak-pomahame
/pecovatelska-sluzba/aktivizace

Specifikace služby
Služba nabízí možnost aktivního trávení volného času — tvořivé dílny (keramika, drhání, drátkování, práce s přírodními materiály, batika aj.), vzdělávací
programy (přednášky a besedy), kulturní programy (pěvecké a hudební
vystoupení, posezení při hudbě), duchovní programy (setkání při modlitbě),
kondiční a rehabilitační cvičení, trénink paměti, vycházky, výlety a zájezdy aj.
Pro koho je služba určena
Senioři a zdravotně
postižené osoby
Územní rozsah služby
Horažďovice

Pracovní doba
Dle zveřejněného plánu
(webové stránky, měsíčník
Horažďovický Obzor)
Finanční náročnost
Zdarma, za úhradu
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Moudrá Sovička z.s.
Název

Západočeská univerzita v Plzni

Semináře pro seniory Jak na chytrý telefon nebo tablet,
mobilní centrum pro seniory

Telefon
E-mail
Web
Specifikace služby / činnosti
Cílem semináře je lidsky a trpělivě ukázat seniorům jak správně
a bezpečně ovládat jejich zařízení
(chytrý telefon nebo tablet).
Pro koho je služba / činnost určena
Služba je určena pro seniory 65+.
O službu může zažádat každý, kdo
se chce naučit lépe ovládat chytrý
telefon nebo tablet. Podmínkou je
mít vlastní zařízení.
Územní rozsah služby / činnosti
Dle domluvy s ambasadorem
obce.
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800 220 044
odysea@moudrasovicka.cz
www.moudrasovicka.cz
Provozní doba
Dle domluvy s ambasadorem
obce.
Finanční náročnost
Zdarma
Doplňující informace
Služba je pro seniory poskytována
za podpory Nadace Vodafone.

Název

Univerzita třetího věku

Adresa

Jungmannova 1, 301 00 Plzeň

Telefon

377 631 907, 377 631 920

E-mail

u3v@rek.zcu.cz

Web

www.u3v.zcu.cz

Specifikace služby / činnosti
Univerzita třetího věku Západočeské univerzity v Plzni (dále jen „U3V“)
zajišťuje vzdělávání posluchačů z řad seniorů a osob ve 3. stupni invalidního
důchodu. Prostřednictvím přednáškové činnosti akademických pracovníků a odborníků z praxe zabezpečuje vzdělávání neprofesního charakteru,
naplňuje motivační a sociálně aktivizační cíle a podporuje rozvoj osobních
a sociálních dovedností posluchačů. Posluchači U3V nejsou vázáni předchozím vzděláním.
Pro koho je služba / činnost určena
Pro zájemce z řad seniorů a osob
ve 3. stupni invalidity
Územní rozsah služby / činnosti
Horažďovice, od září 2022
také Strakonice

Pracovní doba
Dle harmonogramu přednášek
od 8:00 hod. do 18:00 hod.
Strakonice nabízí on-line formu.
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Rejstřík dle
poskytovatelů
sociálních
a souvisejících /
návazných služeb

Anděl Strážný, z.ú. (Tísňová péče)

→105

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

→68

CENTRUM HÁJEK, z.ú. (Denní stacionář, Odlehčovací služba,
Sociálně aktivizační služba, Sociální rehabilitace)
→50 →79 →89 →93
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
(Raná péče, Sociální poradna pro osoby
se sluchovým postižením a jejich blízké)

→70 →84

Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram (Azylový dům)

→46

Clementas Janovice, s.r.o.
(Domov se zvláštním režimem, Domov se zvláštním režimem)

→57 →58

Člověk v tísni, o.p.s. (Odborné sociální poradenství,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
→ bit.ly/clovekvtisni_sas
Terénní programy)
→ bit.ly/clovekvtisni_tp
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
základní škola a školní jídelna
(Diagnostický pobyt na základě soudního nařízení,
Středisko výchovné péče Domažlice,
odloučené pracoviště DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň)
Diakonie ČCE — Středisko celostátních programů a služeb
(Raná péče Diakonie)

→128
→86

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
(Plus pro lidi v krizové situaci, Archa pro rodiny s dětmi,
Sociální rehabilitace — Jdeme dál,
Terén pro ohrožené osoby,
Odlehčovací služba)
→ bit.ly/os_diakonie_cce
Diecézní charita Plzeň (Intervenční centrum Plzeňského kraje,
Terénní krizová služba, Poradna pro cizince)
→63 →66 →72
Domov pro seniory Blatná, příspěvková organizace
Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,
příspěvková organizace (Domov pro seniory,
Domov se zvláštním režimem)

→53 →59

Domus — centrum pro rodinu, z.s.
(Sociálně aktivizační služby, Náhradní rodinná péče)

→91 →119

Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace
(Domov se zvláštním režimem,
Domov pro osoby se zdravotním postižením)
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→52

→ bit.ly/dum_sp
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FOKUS — Písek, z.ú.
(Sociálně terapeutická dílna, Sociální rehabilitace)

→94 →99

Hernička a mateřské centrum Dráčkov

→117

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domov sv. Markéty
(Terénní odlehčovací služby, Domácí hospicová péče,
Poradna a půjčovna pomůcek)

→81 →113 →124

Hospic svatého Lazara (Hospicová péče — lůžková,
Hospicová péče — ambulantní)

Charita Sušice (Odlehčovací služba)

→80

Charita Veselíčko (Domov sv. Alžběty pro matku a dítě)

→49
→11

Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině
(Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině —
Plzeňský kraj (KACPU PMK))

→125

Křesťanské společenství (Mateřské centrum Horažďovice)

→118

LATUS pro rodinu, o.p.s.
(Náhradní rodinná péče — doprovázení v pěstounství)

→120

Ledovec z.s. (Linka důvěry Ledovec)

→101

Městská charita Plzeň (Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni)
Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace
(Odborné sociální poradenství)

→48

→ bit.ly/mestsky_ustav_ss

Městský ústav sociálních služeb Strakonice
(MěÚSS Strakonice — Azylový dům, MěÚSS Strakonice —
Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé,
MěÚSS Strakonice — Domov pro seniory Rybniční,
MěÚSS Strakonice — Domov pro seniory Lidická,
MěÚSS Strakonice — Domov se zvláštním režimem Rybniční,
MěÚSS Strakonice —
Noclehárna pro osoby bez přístřeší)
→47 →51 →54 →55 →60 →67
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Sociální služby města Sušice (Odlehčovací služba)

→112

→ bit.ly/socsl_susice

Moudrá sovička, z.s. (Semináře pro seniory
Jak na chytrý telefon nebo tablet, mobilní centrum pro seniory)
MOTÝL, z.ú. (Raná péče, Terapeutické dílny)

→114

Charita Horažďovice (Občanská poradna při Charitě Horažďovice,
Charitní pečovatelská služba při Charitě Horažďovice,
Domácí zdravotní péče, Doprava osob,
Materiální a potravinová pomoc, Půjčovna kompenzačních pomůcek,
Sociálně integrační byt,
Aktivizační činnosti)
→73 →83 →110 →112 →122 →123 →126 →131

Krizové linky — Linka bezpečí, Linka první psychické pomoci,
Pražská linka důvěry

Město Horažďovice (Dům s pečovatelskou službou Horažďovice,
Městský úřad Horažďovice — Sociální práce na obcích,
Příjem žádostí o byty v Domech s pečovatelskou službou)

→132
→87 →100

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. (Sociální služby)

→98

Občanské sdružení Pro Cit (Sociálně aktivizační služba)

→92

Oblastní charita Klatovy (Azylový dům)

→ bit.ly/azylovy_dum_klatovy

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
(Odborné sociální poradenství, Terénní programy)

→74 →104

Plzeňská zastávka, z.s. (Poradna pro pozůstalé,
Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy,
psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.)
(Odborné sociální poradenství (se zaměřením na rodinu)

→116

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech (Sociální poradenství)

→130

Raná péče Kuk, z.ú.

→88

Salesiánské středisko mládeže
(Centrum pomoci Střecha — doprovázení pěstounských rodin)

→121

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

→61

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

→76

Tichý svět, o.p.s. (Odborné sociální poradenství,
Sociální rehabilitace, Tlumočnické služby)

→77 →96 →107

Tyfloservis, o.p.s. (Sociální rehabilitace)

→97

Úřad práce Horažďovice

→16

Úřad práce Klatovy

→17

Vida, z.s. (Vida centrum Plzeň)

→78

Západočeská univerzita v Plzni (Univerzita třetího věku)

→133

Zdravotní domácí péče Advantis Medical s.r.o. Klatovy

→111

ZŠ Blatenská 540, Horažďovice,
příspěvková organizace (Speciální třída)

→127
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Rejstřík dle
typu sociálních
a souvisejících /
návazných služeb

Sociální služby
Azylové domy
Azylový dům (Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram) →46
MěÚSS Strakonice — Azylový dům
(Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

→47

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (Městská charita Plzeň)

→48

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě (Charita Veselíčko)

→49

Azylový dům (Oblastní charita Klatovy)

→ bit.ly/azylovy_dum_klatovy

Denní stacionáře
Denní stacionář (Centrum Hájek, z.ú.)

→50

MěÚSS Strakonice — Denní stacionář pro mentálně postižené děti,
mládež a dospělé (Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

→51

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením
(Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace)

→ bit.ly/dum_sp

Domovy pro seniory
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Domov pro seniory Blatná, příspěvková organizace

→52

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

→53

MěÚSS Strakonice — Domov pro seniory Rybniční
(Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

→54

MěÚSS Strakonice — Domov pro seniory Lidická
(Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

→55
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Domovy se zvláštním režimem

Odborné sociální poradenství

Domov se zvláštním režimem (Clementas Janovice, s.r.o.)

→57

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

→68

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

→59

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

→70

MěÚSS Strakonice — Domov se zvláštním režimem Rybniční
(Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni, o.p.s.)

→71

→60

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

Poradna pro cizince (Diecézní charita Plzeň)

→72

→61

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Charita Horažďovice)

→73

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

→74

Odborné sociální poradenství (se zaměřením na rodinu)
(Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální,
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.)

→75

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

→76

Odborné sociální poradenství (Tichý svět, o.p.s.)

→77

Vida centrum Plzeň (Vida, z.s.)

→78

Domov se zvláštním režimem
(Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace)

→ bit.ly/dum_sp

Intervenční centra
Intervenční centrum Plzeňského kraje (Diecézní charita Plzeň)

→63

Krizová pomoc
Plus pro lidi v krizové situaci
(Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy)

→65

Terénní krizová služba (Diecézní charita Plzeň)

→66

→67

Odlehčovací služba (CENTRUM HÁJEK, z.ú.)

→79

Odlehčovací služba (Charita Sušice)

→80

Terénní odlehčovací služby
(Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domov sv. Markéty)

→81

Odlehčovací služba
(Diakonie ČCE — Středisko Západní Čechy)
Odlehčovací služba (Sociální služby města Sušice)
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→ bit.ly/mestsky_ustav_ss

Odlehčovací služby

Noclehárny
MěÚSS Strakonice — Noclehárna pro osoby bez přístřeší
(Městský ústav sociálních služeb Strakonice)

Odborné sociální poradenství
(Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace)

→ bit.ly/os_diakonie_cce
→ bit.ly/socsl_susice
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Pečovatelská služba

Sociální rehabilitace

Charitní pečovatelská služba při Charitě Horažďovice
(Charita Horažďovice)

→82

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

→84

Raná péče Diakonie
(Diakonie ČCE — Středisko celostátních programů a služeb)

→86

Raná péče (MOTÝL, z.ú.)

→87

Raná péče Kuk, z.ú.

→88

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služba (CENTRUM HÁJEK, z.ú.)

→89

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

→90

Sociálně aktivizační služby (Domus — centrum pro rodinu, z.s.)

→91

Sociálně aktivizační služba (Občanské sdružení Pro Cit)

→92

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

→ bit.ly/clovekvtisni_sas

Sociální rehabilitace (CENTRUM HÁJEK, z.ú.)

→93

Sociální rehabilitace (FOKUS — Písek, z.ú.)

→94

Sociální rehabilitace — Jdeme dál
(Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy)

→95

Sociální rehabilitace (Tichý svět, o.p.s.)

→96

Sociální rehabilitace (Tyfloservis, o.p.s.)

→97

Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče
Sociální služby (Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.)

→98

Telefonická krizová pomoc
Linka důvěry Ledovec (Ledovec z.s.)

→101

Krizové linky — Linka bezpečí, Linka první psychické pomoci,
Pražská linka důvěry

→11

Terénní programy
Terén pro ohrožené osoby (Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy) →103
Terénní programy (Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.)

Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutická dílna (FOKUS — Písek, z.ú.)
Terapeutické dílny (Motýl, z.ú.)

→99

Terénní programy (Člověk v tísni)

→104

→ bit.ly/clovekvtisni_tp

→100

Tísňová péče
Tísňová péče (Anděl Strážný, z.ú.)

→105

Tlumočnické služby
Tlumočnické služby (Tichý svět, o.p.s.)
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→107
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Další, se sociálními službami související / návazné služby

Náhradní rodinná péče a doprovázení v pěstounství

Domácí zdravotní péče
Charita Horažďovice

→110

Zdravotní domácí péče Advantis Medical s.r.o. Klatovy

→111

Domy s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou Horažďovice (Město Horažďovice)

→119

Náhradní rodinná péče — doprovázení v pěstounství
(LATUS pro rodinu, o.p.s.)

→120

Centrum pomoci Střecha — doprovázení pěstounských rodin
(Salesiánské středisko mládeže)

→121

Potravinová pomoc
→112

Doprava osob
Charita Horažďovice

Náhradní rodinná péče (Domus — Centrum pro rodinu, z.s.)

Materiální a potravinová pomoc (Charita Horažďovice)

→122

Půjčovny kompenzačních pomůcek
→112

Hospicová péče a podpora pozůstalých
Domácí hospicová péče
(Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domácí hospic sv. Markéty)

→113

Hospicová péče — lůžková (Hospic svatého Lazara)

→114

Hospicová péče — ambulantní (Hospic svatého Lazara)

→115

Poradna pro pozůstalé (Plzeňská zastávka, z.s.)

→116

Půjčovna kompenzačních pomůcek (Charita Horažďovice)

→123

Poradna a půjčovna pomůcek
(Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domácí hospic sv. Markéty

→124

Pomoc uprchlíkům
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině —
Plzeňský kraj (KACPU PMK)
(Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině)

→125

Sociální bydlení

Mateřská / rodičovská centra
Hernička a mateřské centrum Dráčkov

→117

Mateřské centrum Horažďovice (Křesťanské společenství)

→118

Sociálně integrační byt (Charita Horažďovice)

→126

Speciální vzdělávání dětí
Speciální třída
(ZŠ Blatenská 540, Horažďovice, příspěvková organizace)
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→127
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Úřady

Ústavní péče
Diagnostický pobyt na základě soudního nařízení
(Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
základní škola a školní jídelna)

→128

Středisko výchovné péče (Středisko výchovné péče Domažlice,
odloučené pracoviště DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň)

→129

Sociální poradenství (Psychiatrická nemocnice v Dobřanech)

→130

Vzdělávání pro seniory
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Aktivizační činnosti (Charita Horažďovice)

→131

Semináře pro seniory Jak na chytrý telefon nebo tablet,
mobilní centrum pro seniory (Moudrá sovička, z.s.)

→132

Univerzita třetího věku (Západočeská univerzita v Plzni)

→133

Sociální práce na obcích
Městský úřad Horažďovice

→14

Úřad práce
Horažďovice

→16

Klatovy

→17
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Přehled dalších
sociálních služeb dle
z.č. 0108 / 2006 sb.

Zákon č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, rozeznává
celkem 33 druhů sociálních služeb. Ne všechny tyto
služby jsou poskytovány v horažďovickém regionu,
většina je poskytována na území Plzeňského kraje.
Na Horažďovicku nejsou poskytovány všechny druhy
sociálních služeb uvedené v Zákoně č. 108 / 2006 Sb.,
o sociálních službách. Řada dalších sociálních služeb
je poskytována na území Plzeňského kraje a informace
o nich jsou k dispozici v Katalogu poskytovatelů
sociálních služeb v Plzeňském kraji (www.socialnisluzby.
plzensky-kraj.cz). Všechny sociální služby v ČR a jejich
poskytovatele, aktuální kontakty a údaje o službě si lze
vyhledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb
MPSV ČR (www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb/).
Níže jsou uvedeny sociální služby, které
se zde v katalogu neobjevily:
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Centra denních služeb
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domy na půl cesty
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let
věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti
a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody
nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních
je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Chráněné bydlení
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění,
včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.
Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě
terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem
služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním
návykových látek.
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby
pro osoby bez přístřeší.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní
služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.
Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim
lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich
nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.
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Osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez
časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech,
které osoba potřebuje.
Průvodcovské a předčitatelské služby
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby
poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo
zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim
osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako
součást jiných služeb.
Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby.
Služby následné péče
Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových
látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly
ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením
ohroženým sociálním vyloučením.
Terapeutické komunity
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro
osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním
onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života.
Týdenní stacionáře
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
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