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Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje:

Sociální e-poradna
aneb Nebojte se zeptat
Cílem poradny je rychlá pomoc občanům města Plzně při řešení jejich
nepříznivého sociálního stavu. Poradna je určena rodinám s dětmi,
seniorům, učitelům, výchovným poradcům a všem, kteří potřebují
pomoci či nasměrovat k optimálnímu řešení zátěžové životní situace.
Máte doma seniora, který nezvládá péči o sebe a svoji domácnost,
potřebujete poradit, jak postupovat? Má Vaše dítě výchovné problémy
a nevíte, na koho se obrátit? Tyto a další dotazy Vám zodpoví erudovaní
sociální pracovníci. Odpověď garantujeme do 36 hodin. Dotazy lze
zasílat prostřednictvím webových stránek:
www.plzen.eu/socialnisluzby/eporadna.

Bezplatná právní poradna
pro seniory
Zajišťujeme bezplatné právní poradenství pro seniory a invalidní
důchodce, kteří mají trvalý pobyt na území města Plzně.
Poradenství probíhá každé úterý od 14.00 do 16.00 v prostorách odboru
v Martinské ul. 2, 1. patro.
Poradnu je možno navštívit jen po předchozím objednání na telefonním
čísle 378 033 355 nebo prostřednictvím e-mailu: socialnisluzby@plzen.eu.
Právní poradna není zaměřena na oblast trestněprávní
a obchodněprávní.

S Vámi a pro Vás...
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   Název poskytovatele:
				
   Adresa: 		
   Kontaktní telefon:
   Kontaktní osoba:
E-mail: 		
   Webové stránky:
   Právní subjektivita:
   IČ:				

Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace
Západní 1315/7, 323 00 Plzeň 1 – Bolevec
378 037 676
Iva Koubová
koubovai@plzen.eu, nemeckovat@plzen.eu
www.plzen.eu/socialnisluzby/muss
příspěvková organizace
00075345

Služby pro seniory

Domov pro seniory
„Kopretina“

Komu je služba určena:
Cílovou skupinou jsou zájemci o sociální službu starší 50 let, kteří mají sníženou míru
soběstačnosti v základních životních dovednostech v rozsahu II., III. a IV. stupně
příspěvku na péči a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Přijímáme i osoby zcela
imobilní, potřebující celodenní komplexní ošetřovatelskou péči, rovněž osoby se
zavedenou sondou PEG a PEJ.
S ohledem na typ Domova se neposkytují služby osobám s agresivními sklony,
s diagnostikovanou demencí, osobám závislým na návykových látkách, se sexuální
deviací či poruchou osobnosti, osobám narušujícím kolektivní soužití či majícím útěkové
tendence. Dále nepřijímáme osoby závislé na podpůrných přístrojích, jejichž zdravotní
stav vyžaduje trvalou péči ve zdravotnickém zařízení, osoby s infekčním onemocněním
a osoby s mentálním postižením.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Poskytování ubytování
• Poskytování stravy
• Pomoc při osobní hygieně
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Komplexní sociální, ošetřovatelské a rehabilitační služby
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Sociálně terapeutické činnosti
• Nabídka volnočasových aktivit – např. trénování paměti, cvičení, muzikoterapie
• Kulturní a společenské akce – přednášky, besedy, výlety
• Pomoc při uplatňování práv a zájmů při obstarávání osobních záležitostí
Praktické informace:
• Cena služby: cca 350 Kč/den		
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: jednolůžkové, dvoulůžkové a trojlůžkové pokoje, okrasná zahrada s grilem
		 a se sportovním zákoutím pro seniory, snadná dostupnost
Otevírací doba:
Služba je uživatelům poskytována denně, v nepřetržitém provozu
(Informace podá sociální pracovnice v pracovní dny od 6.30 do 15.00 hod.).
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Služby pro seniory

Domov se zvláštním režimem
„Petrklíč“
   Název poskytovatele:
			
   Adresa: 		
   Kontaktní telefon:
   Kontaktní osoba:
   E-mail: 		
   Webové stránky:
   Právní subjektivita:
   IČ: 			

Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace
Západní 1315/7, 323 00 Plzeň 1 – Bolevec
378 037 678, 378 037 676
Bc. Libuše Šebestová
sebestova@plzen.eu, nemeckovat@plzen.eu
www.plzen.eu/socialnisluzby/muss
příspěvková organizace
00075345

Komu je služba určena:
Cílovou skupinou jsou osoby starší 50 let, příjemci starobního nebo invalidního důchodu,
kteří mají sníženou míru soběstačnosti v základních životních dovednostech v rozsahu
II., III., nebo IV. stupně příspěvku na péči a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se
o osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci následkem závažného zdravotního stavu,
vyžadující celodenní komplexní ošetřovatelskou péči, rovněž osoby se zavedenou sondou
PEG a PEJ. Přijímáme také osoby zcela imobilní, osoby trpící demencí nebo chronickým
psychickým onemocněním, které jsou plně odkázané na pomoc druhé osoby. Dále i osoby
částečně či plně zbavené způsobilosti k právním úkonům.
S ohledem na typ Domova neposkytujeme služby osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje
trvalou péči ve zdravotnickém zařízení nebo jsou závislé na přístrojích podporujících
a udržujících základní životní funkce, též nepřijímáme osoby závislé na všech návykových
látkách, osoby mentálně postižené, osoby narušující kolektivní soužití, osoby s útěkovými
tendencemi, osoby agresivní, osoby vyžadující celodenní osobní asistenci a osoby
s infekčním onemocněním.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Ubytování
• Poskytnutí stravy
• Pomoc při osobní hygieně
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Sociálně terapeutické činnosti
• Aktivizační činnosti
• Pomoc při uplatňování práv a zájmů při obstarávání osobních záležitostí
Praktické informace:
• Cena služby: 342 – 345 Kč/den			
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, okrasná zahrada se zpevněnými 		
		 cestičkami, zahradní gril, jurta ke společenským akcím, snadná dostupnost MHD
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   Název poskytovatele:
				
   Adresa: 				
				
   Kontaktní telefon: 		
   Kontaktní osoba:		
   E-mail: 				
   Webové stránky: 		
   Právní subjektivita: 		
   IČ: 				

Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace
Klatovská třída 1892/145, 301 00 Plzeň 3
- Jižní Předměstí					
378 037 624, 378 037 623
Mgr. Andrea Pěchoučková, Bc. Lenka Pikrtová
pechouckovaa@plzen.eu, pikrtova@plzen.eu
www.plzen.eu/socialnisluzby/muss
příspěvková organizace
00075345

Služby pro seniory

Domov se zvláštním režimem
„Sněženka“

Komu je služba určena:
Služba je určena seniorům, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci následkem svého zhoršeného
zdravotního či psychického stavu, vyžadujícího celodenní komplexní ošetřovatelskou péči,
a jejichž rodina není schopna sama tuto péči zajistit.
Služba je určena osobám starším 50 let věku:
• které pobírají starobní či invalidní důchod (tzv. přiznaná invalidita třetího stupně);
• jejichž míra závislosti na pomoci jiné fyzické osoby v oblasti péče o vlastní osobu
a soběstačnosti je vyjádřena závislostí ve výši II., III. nebo IV. stupně;
• u nichž byla diagnostikována stařecká či Alzheimerova demence nebo jiný druh demence;
• u nichž bylo diagnostikováno jiné chronické duševní onemocnění (např. schizofrenie).
S ohledem na typ našeho Domova neposkytujeme služby osobám, jejichž zdravotní stav
vyžaduje trvalou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, osobám závislým na přístrojích
podporujících základní životní funkce, osobám závislým na návykových látkách, osobám
mentálně postiženým (s výjimkou mentálního postižení, ke kterému dojde během pobytu
v našem Domově), dále osobám narušujícím kolektivní soužití či osobám s agresivním
jednáním, osobám vyžadujícím celodenní osobní asistenci a osobám s infekčním
onemocněním.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Jednotlivé činnosti jsou blíže popsané v Domácím řádu, který je k nahlédnutí na webových
stránkách nebo přímo v Domově.
Praktické informace:
• Cena služby: od 342 Kč/den
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: kapacita 69 lůžek
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Služby pro seniory

Domov pro seniory
„Sedmikráska“
  Název poskytovatele:
				
   Adresa: 			
   Kontaktní telefon:
   Kontaktní osoba:
				
   E-mail: 			
   Webové stránky:
   Právní subjektivita:
   IČ: 				

Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace
Kotíkovská 649/15, 323 00 Plzeň 1 – Severní Předměstí
378 037 639, 378 037 659
sociální pracovníci: Bc. Iveta Zvoníková,
Jan Zahradník, DiS.
zvonikova@plzen.eu, zahradnikj@plzen.eu
www.plzen.eu/socialnisluzby/muss
příspěvková organizace
00075345

Komu je služba určena:
Cílovou skupinou Domova jsou osoby starší 50 let s přiznaným starobním nebo
plným invalidním důchodem (přiznaná invalidita 3. stupně), které mají sníženou míru
soběstačnosti v základních životních dovednostech a v péči o vlastní osobu v rozsahu
II., III., a IV. stupně závislosti a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Umožňujeme
společné bydlení manželským a družským párům. Přednostně jsou vždy umisťování
žadatelé z města Plzně a z Plzeňského kraje. Přijímáme také osoby, jejichž svéprávnost
byla soudně omezena.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Praktické informace:
• Cena služby: 352/360 Kč denně (dle diety)		
• Bezbariérovost: ano
•	Ostatní: Kapacita 150 uživatelů. Dvoulůžkové pokoje. Úhrada za ubytování a stravu
se snižuje dle výše příjmu uživatele. Velký lesopark u objektu, dobrá dostupnost MHD,
široká nabídka aktivit.
Otevírací doba:
pondělí
6.30 – 17.00 hod.
úterý
6.30 – 15.00 hod.
středa
6.30 – 17.00 hod.
čtvrtek
6.30 – 15.00 hod.
pátek
6.30 – 15.00 hod.
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   Název poskytovatele:
				
   Adresa: 			
   Kontaktní telefon: 		
   Kontaktní osoba: 		
   E-mail: 			
   Webové stránky: 		
   Právní subjektivita: 		
   IČ: 				

Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace
Kotíkovská 649/15, 323 00 Plzeň 1 – Severní Předměstí
378 037 637, 378 037 638
sociální pracovnice Bc. Eva Žípková
zipkova@plzen.eu
www.plzen.eu/socialnisluzby/muss
příspěvková organizace
00075345

Služby pro seniory

Domov se zvláštním režimem
„Čtyřlístek“

Komu je služba určena:
Cílovou skupinou Domova jsou zájemci o sociální službu starší 50 let, jejichž míra
závislosti na pomoci jiné fyzické osoby v oblasti péče o vlastní osobu a soběstačnosti
je vyjádřena závislostí ve výši II., III. nebo IV. stupně závislosti a kteří pobírají starobní
či invalidní důchod (přiznaná invalidita třetího stupně). Jedná se o osoby, které se
ocitly v tíživé sociální situaci následkem závažného zdravotního stavu a které vyžadují
celodenní komplexní ošetřovatelskou péči, pokud rodina není schopna tuto péči zajistit
sama. Přijímáme také osoby zcela imobilní, trpící Alzheimerovou demencí, chronickým
psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí, které jsou plně odkázané na
pomoc druhé osoby. Poskytované služby jsou určeny pro občany z řad obyvatel města
Plzně. V případě nevyužití celkové kapacity Domova mohou být služby nabídnuty
i žadatelům mimo město Plzeň.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Praktické informace:
• Cena služby: 352/360 Kč denně (dle diety)		
• Bezbariérovost: ano
•	Ostatní: Kapacita 134 uživatelů. Dvoulůžkové pokoje. Úhrada za ubytování a stravu
se snižuje dle výše příjmu uživatele. Velký lesopark u objektu, dobrá dostupnost
MHD, široká nabídka aktivit.
Otevírací doba:
pondělí 6.30 – 17.00 hod.
úterý
6.30 – 15.00 hod.
středa
6.30 – 17.00 hod.
čtvrtek
6.30 – 15.00 hod.
pátek
6.30 – 15.00 hod.
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Služby pro seniory

Pečovatelská služba
   Název poskytovatele:
   Adresa:

  
  
  
  
  
  

Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace
Klatovská třída 777/90, 301 00 Plzeň 3
– Jižní Předměstí, 			
(Pečovatelská služba pokrývá svojí působností celé
území města Plzně a přilehlé oblasti: Radobyčice,
Hradiště, Koterov, Zábělá, Valcha atd.)
378 037 613
Mgr. Jaroslava Kaiserová
kaiserovaj@plzen.eu
www.plzen.eu/socialnisluzby/muss
příspěvková organizace
00075345

Komu je služba určena:
Pečovatelská služba je poskytována rodinám s dětmi, osobám se zdravotním postižením
a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Pečovatelské služby je poskytování terénních sociálních služeb seniorům,
rodinám s dětmi, osobám se zdravotním postižením, s ohledem na jejich individuální
potřeby a osobní cíle, při nejvyšší míře zachování dosavadní životní úrovně těchto
uživatelů a oddálení jejich umístění do pobytových zařízení sociálních služeb.
Posláním Pečovatelské služby je zajištění pravidelné pomoci, podpory a péče ve spolupráci
s rodinou a zároveň minimalizování rizika prohlubování závislosti na poskytované službě.
Podpora a pomoc Pečovatelské služby vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých
uživatelů, při činnosti je vždy respektována jejich důstojnost a jejich základní lidská práva.
Praktické informace:
• Cena služby: úhrady stanoveny dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
• Bezbariérovost: služba poskytována ve vlastním prostředí uživatele
Otevírací doba:
pondělí
6.30 – 15.00 hod.
úterý 		
6.30 – 15.00 hod.
středa
6.30 – 15.00 hod.
čtvrtek
6.30 – 15.00 hod.
pátek		
6.30 – 15.00 hod.
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   Název poskytovatele:
Adresa:
  	
  
  
  
  
  
  

Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace
Klatovská třída 777/90, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí
(NZZ HC pokrývá svojí působností celé území města
Plzně a přilehlé oblasti: Radobyčice, Hradiště, Koterov,
Zábělá atd.)
378 037 613, 378 037 617
Mgr. Jaroslava Kaiserová
kaiserovaj@plzen.eu
www.plzen.eu/socialnisluzby/muss
příspěvková organizace
00075345

Služby pro seniory

Domácí ošetřovatelská péče
– NZZ HOME CARE

Komu je služba určena:
NZZ Home Care – Ošetřovatelská služba je druh zdravotní péče poskytované klientovi
v jeho vlastním sociálním prostředí na základě doporučení praktického lékaře. Péče je
poskytována kvalifikovaným zdravotním personálem formou terénní služby.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Cílem NZZ HC je zlepšení péče o nemocné v domácím prostředí, docílení kratšího pobytu
v nemocničním zařízení a zajištění všestranné zdravotní pomoci pro nemocné a jejich rodiny.
Ošetřovatelská služba se poskytuje klientům na základě doporučení praktického lékaře
klienta. Indikaci výkonů ošetřovatelské služby určuje výhradně ošetřující lékař. Zdravotnické
výkony jsou poskytovány středně zdravotnickým personálem s platnou registrací.
NZZ HC zajišťuje na základě indikace lékaře tyto zdravotní úkony:
• Odběry krve v domácím prostředí
• Aplikace injekcí – i.m., s.c. , aplikace inzulínu, aplikace infuzí
• Převazy bércových vředů, převazy pooperačních ran, krmení sondou
• Inhalace léčebných roztoků, podávání léků
• Polohování imobilních pacientů, rekondiční cvičení
Přijetí nového klienta do ošetřovatelské péče navrhuje a schvaluje praktický lékař.
Zdravotní péči a další indikace vždy schvaluje a mění praktický lékař.
Praktické informace:
• Cena služby: ošetřovatelskou péči hradí zdravotní pojišťovna
• Bezbariérovost: služba poskytována ve vlastním prostředí uživatele
Otevírací doba:
pondělí
6.30 – 15.00 hod.
úterý
6.30 – 15.00 hod.
středa
6.30 – 15.00 hod.
čtvrtek
6.30 – 15.00 hod.
pátek
6.30 – 15.00 hod.
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Služby pro seniory

Domov pro seniory sv. Jiří
  
  
  
  
  
  
  
  

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Městská Charita Plzeň
Mohylová 92, 312 00 Plzeň
379 821 111, 731 433 103
Bc. Ludmila Kučerová, DiS.
ddd@mchp.cz
www.mchp.cz
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
Občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro
změny zdravotně-sociální situace potřebují péči sociálního zařízení, která nemůže být
zajištěna v jejich vlastním prostředí, a to bez ohledu na náboženské vyznání a rasu.
Zdravotní stav občana musí odpovídat příspěvku na péči II. – IV. stupně nebo musí
občan dosáhnout věku nad 75 let a být bez příbuzných.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity.
Domov má vlastní kuchyni, kde se připravuje celodenní strava, včetně diet: normální,
diabetické a šetřící. Denně je v provozu prádelna. V Domově je možno využít služeb masérky,
kadeřnice a pedikérky. Funguje místní bufet pro základní nákupy. Dochází praktický lékař
a další specialisté: diabetolog, stomatolog, psychiatr, neurolog. Nabízíme odvoz k lékařům
- specialistům vozidlem DSJ 2x týdně. Duchovní péče je zajištěna pastorační asistentkou
a stálým knězem, který dochází pravidelně sloužit mše, účastní se besed s klienty
a poskytuje individuální duchovní oporu obyvatelům Domova. Sociální pracovnice
kromě jiného zajišťuje pro klienty řadu kulturních vystoupení, besed a přednášek přímo
v Domově. V salónku ve starožitném stylu se odehrávají komorní společenská setkání,
reminiscenční terapie a arteterapie. Klienti mají k dispozici filmovou kavárnu, knihovnu
s PC, infrasaunu, perličkovou bezbariérovou vanu, biofeedback. Po celý rok funguje v Domově
výstavní galerie, kde vystavují svá výtvarná díla známí malíři, fotografové a výtvarníci.
Praktické informace:
• Cena služby: strava: 160 Kč/den
		
ubytování: 200 Kč/den jednolůžkový pokoj
				
180 Kč/den dvoulůžkový pokoj
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: v červenci roku 2013 oslavil Domov 10. výročí svého otevření
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  Název poskytovatele:
   Adresa: 		
   Kontaktní telefon:
   Kontaktní osoba:
   E-mail: 		
   Webové stránky:
   Právní subjektivita:
   IČ: 		

Městská Charita Plzeň
Hradišťská 30, 326 00 Plzeň
731 610 146
Mgr. Lenka Dejmková
dsa@mchp.cz; dejmkova@mchp.cz
www.mchp.cz
církevní právnická osoba
45334692

Služby pro seniory

Domov sv. Aloise
– domov se zvláštním režimem

Komu je služba určena:
Občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, kteří mají
diagnostikovanou poruchu paměti, jejíž projevy již neumožňují další život v domácím prostředí
a potřebují péči sociálního zařízení. Zdravotní stav seniora musí odpovídat stupni příspěvku na
péči II. – IV. stupně.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Domova sv. Aloise je zajištění důstojného, kvalitního a plnohodnotného života
seniorů s poruchami paměti. Základem je profesionální přístup a podpora seniorů s poruchami
paměti, aby co nejdéle mohli užívat běžných společenských aktivit, dle svých přání a potřeb
s individuálními zvyklostmi při zachování lidských práv a svobod.
Ke klientům přistupujeme individuálně, s partnerským respektem a úctou. Pro každého
klienta vytváříme individuální plán na doplnění deficitu potřeb. U klientů podporujeme udržení
samostatnosti. Vytváříme pro klienty bezpečné prostředí. Respektujeme soukromí klientů
a jejich názory. Spolupracujeme s duchovní službou na území své působnosti, s ostatními
složkami MCHP poskytujícími sociální péči, s rodinami klientů i žadatelů. Mezi pravidelné
aktivity patří zejména procvičování paměti, společné čtení, ergoterapie, muzikoterapie a taneční
terapie, petterapie, aromaterapie a reminiscenční terapie. Péče o klienty zahrnuje také nácvik
sebeobsluhy a kondiční cvičení. Využívány jsou moderní přístupy péče jako terapie panenkou
a bazální stimulace. Zdravotní výkony a rehabilitaci zde zajišťují zdravotní sestry dle ordinace
praktického lékaře. Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař a pravidelně dochází psychiatrička,
neurolog, diabetoložka, stomatoložka, příp. urolog. Je možno využít služeb fyzioterapeutky,
kadeřnice a pedikérky. Program pro klienty je rozdělen dle jednotlivých skupin klientů a jejich
individuálních potřeb. Přizpůsobuje se momentální skladbě a zdravotnímu stavu klientů.
V kapli jsou pravidelně slouženy mše svaté, klienti ji mohou využívat i soukromě. Duchovní
péče je zajištěna pastorační pracovnicí a knězem. Kolem budovy je zahrada, kde je za hezkého
počasí možnost posezení a pořádání větších společenských akcí. Na základě auditu České
alzheimerovské společnosti byl 31. 7. 2011 Domovu sv. Aloise udělen Certifikát Vážka.
Praktické informace:
• Cena služby: strava 160 Kč/den; ubytování 200 Kč/den
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: Domov pracuje jako pobočka České alzheimerovské společnosti (ČALS)
a jsou zde pravidelně pořádány „Čaje o páté“, kde se setkávají svépomocné skupiny
pro rodinné pečující. MCHP v rámci pobočky ČALS poskytuje poradenství klientům
s kognitivními poruchami a jejich pečujícím - na adrese chráněného bydlení MCH,
„Domov sv. Zity“, Sladkovského 16, vždy ve středu 13.00 – 17.00 hod., tel. 377 459 159.
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Služby pro seniory

Charitní pečovatelská služba Plzeň

  
  
  
  
  
  

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Městská Charita Plzeň
Polední 11, 312 00 Plzeň
377 462 139, 731 619 720			
Mgr. Ivana Franková
frankova@mchp.cz
www.mchp.cz
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
Služba je určena uživatelům, kteří si v důsledku nemoci, postižení, či stáří nemohou
sami zabezpečit plnohodnotný život a chtějí nadále zůstat ve svém domácím prostředí
a v maximální možné míře si zachovat svůj dosavadní způsob života. Péče se poskytuje
individuálně, dle přání a potřeb uživatele, v souladu se zachováním Listiny základních
práv a svobod a Etickým kodexem Charity České republiky. Cílovou skupinou jsou senioři,
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby
se zdravotním, tělesným, sluchovým a zrakovým postižením, osoby v krizi a rodiny
s dětmi. Služba je zajišťována pro město Plzeň, Třemošná, obec Dýšina a Kyšice.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech uživatelů služby. Služba je
poskytována 7 dní v týdnu od 7:00 do 21:00 hod. Uživatelům poskytujeme pomoc
při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc a podporu při podávání
a přípravě jídla a pití, pomoc při přesunech na lůžko či vozík, pomoc s nákupy,
běžným a celkovým úklidem, zajišťujeme pochůzky (do lékárny, k lékaři, na poštu, atd.).
Rozsah poskytování pečovatelské služby je v souladu se zákonem o sociálních službách
(zákon č.108/2006 Sb.).
Praktické informace:
•	Cena služby: 120 Kč/hod.
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   Název poskytovatele:
  Adresa:
  
   Kontaktní telefon:
   Kontaktní osoba:
   E-mail:
   Webové stránky:
   Právní subjektivita:
   IČ:

Městská Charita Plzeň
Francouzská tř. 40/A, 326 00 Plzeň
Sladkovského 16, 326 00 Plzeň
377 459 157, 731 433 116		
Bc. Alice Průchová
tisnova.pece@mchp.cz
www.mchp.cz
církevní právnická osoba			
45334692

Služby pro seniory

Tísňová péče

Komu je služba určena:
Seniorům, osobám se zdravotním postižením.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba je poskytována v domácím prostředí klienta. Jde o nepřetržitou distanční hlasovou
a elektronickou komunikaci. Uživatel nosí tísňové tlačítko, jehož zmáčknutím si nonstop
může přivolat krizovou pomoc nebo se s ní distančně spojit. Služba je poskytována ve
spolupráci s Městskou policií v Plzni a bezpečnostní službou Tuebor. V případě potřeby
je proveden krizový výjezd k uživateli nebo zprostředkování výjezdu integrovaného
záchranného systému. Součástí služby jsou pravidelné návštěvy pracovníkem služby
a naplňování individuálního plánu klienta.
Praktické informace:
•	Cena služby: 500 Kč/měsíc, krizový výjezd 250 Kč, zavedení služby 300 Kč
		 (pro obyvatele MO Plzeň 3 cena 400 Kč, krizový výjezd je zdarma)		
•	Ostatní: v rámci služby je poskytována fakultativní služba – převozy uživatelů –
1km/10 Kč, 1 hod.čekání/100 Kč – přepočítává se vzhledem ke skutečně strávenému
času. Služba je poskytována v Plzni a okolí do 10 km
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Služby pro seniory

Domov sv. Zity – chráněné bydlení
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Městská Charita Plzeň
Sladkovského 16, 326 00 Plzeň		
377 459 157, 731 433 116		
Bc. Alice Průchová
chranene.bydleni@mchp.cz
www.mchp.cz
církevní právnická osoba			
45334692

Komu je služba určena:
Seniorům, osobám se zdravotním postižením.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Pobytová služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří se z důvodu
zhoršené soběstačnosti nemohou o sebe plně postarat a potřebují pomoc druhé osoby.
K dispozici jsou bytové jednotky (garsoniéry, byt 1+1, byty 2+1), které mají podobu bydlení
v domácím prostředí. Během dne je poskytována pečovatelská služba. Aktivizační,
terapeutické, duchovní činnosti a aktivity se individuálně přizpůsobují uživatelům služby.
V rámci kontaktního místa České alzheimerovské společnosti poskytuje MCHP sociální
poradenství klientům s kognitivními poruchami a jejich pečujícím. Sociální poradenství
probíhá vždy ve středu po předchozí telefonické domluvě, na tel. 377 459 157, 731 433 116,
od 13 – 17 hod.
Praktické informace:
• Cena služby: úhrada dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
				
ubytování: 200 Kč/osoba/den – garsoniéra
			 		
180 Kč/osoba/den – byty 2+1, 1+1
					
130 Kč/1 hod – pečovatelská služba
•		Bezbariérovost: ano
• Ostatní: zajištění celodenní stravy
Otevírací doba:
ubytování – nepřetržitě
pečovatelská služba – denně 7.00 – 21.00 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Diecézní Charita Plzeň
Hlavanova 15 a 17, 326 00 Plzeň
379 209 314, 731 433 004
Eliška Fundová
dpsalzbeta@dchp.cz 		
www.dchp.cz
církevní právnická osoba 		
49774034

Služby pro seniory

Domov pokojného stáří sv. Alžběty

Komu je služba určena:
Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, v níž
se nacházejí pro svůj věk, osamělost, ztrátu soběstačnosti, chronickou chorobu, zdravotní
postižení a neschopnost zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby.
Nepřijímáme osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem
narušovalo kolektivní soužití. Dále nepřijímáme osoby, jejichž stav vyžaduje trvalou
lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení a osoby s infekčním onemocněním.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytujeme ubytování a celodenní stravování. Dle individuálních potřeb klientů poskytujeme
péči (pomoc při hygieně, oblékání, stravování, sebeobsluze apod.) Zdravotní sestry
provádějí zdravotní výkony dle indikace ošetřujících lékařů. Lékařskou péči externě
zajišťuje praktický lékař, psychiatr a zubní lékař. Poskytujeme též základní sociální
poradenství, psychickou a duchovní podporu, aktivizační činnosti, kulturní a společenské
akce (přednášky, besedy, výlety).
Základními principy naší péče jsou:
•	Co nejdéle podporovat klienty v jejich přirozené aktivitě dle jejich přání a potřeb při
zachování lidských práv a svobod
• Poskytnout klientům dostatek soukromí v prostředí, které připomíná domov
• Umožnit klientům důstojný, kvalitní a plnohodnotný způsob života
• Aktivní spolupráce s rodinou, včetně neomezených návštěv
• Ke klientům přistupujeme s respektem a úctou
Praktické informace:
•	Cena služby: ubytování – 210/180 Kč à den za jedno/dvoulůžkový pokoj + 150 Kč
celodenní strava (aktuální cenu služby je možné zjistit na webových stránkách DCHP)
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: jedno a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, snadná dostupnost MHD
Otevírací doba: nepřetržitě
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Služby pro seniory

Domovinka – denní stacionář
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s.
Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň
603 555 835		
Věra Štampachová
stacionar@domovinka.cz
www.domovinka.cz
obecně prospěšná společnost
29123747

Komu je služba určena:
Seniorům, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Zaměstnanci denního stacionáře se snaží individuálním přístupem podporovat
smysluplný, plnohodnotný život klienta, který se co nejvíce přibližuje jejich běžnému
životu, zajišťují stravu a pomoc při jejím podání, pomoc při hygieně, u klientů podporují
udržení samostatnosti. Snažíme se aktivně využívat volný čas klientů – ať už
procházkami, trénováním paměti, cvičením jógy nebo vystoupeními dětí mateřských
a základních škol. Několikrát ročně probíhají akce společné pro naše klienty, jejich
vnoučata a děti našich zaměstnanců – Drakiáda, Mikuláš, Grilování. Sociální
pracovnice může pomoci při jednání s úřady atp. Klienti mají možnost rozhodovat
o tom, jak chtějí využívat nabízenou službu. Je důležité respektovat jejich subjektivní
názor a podporovat je v uplatnění jejich vlastní vůle při řešení své nepříznivé situace.

Praktické informace:
• Cena služby: 128 Kč/hod.
• Bezbariérovost: ano – schodišťová plošina
• Ostatní: kapacita 5 klientů
Otevírací doba:
pondělí 7.00 – 15.00 hod.
úterý		 7.00 – 15.00 hod.
středa 7.00 – 15.00 hod.
čtvrtek 7.00 – 15.00 hod.
pátek 7.00 – 15.00 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s.
Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň
603 555 835		
Věra Štampachová
stacionar@domovinka.cz
www.domovinka.cz
obecně prospěšná společnost		
29123747

Služby pro seniory

Domovinka – týdenní stacionář

Komu je služba určena:
Seniorům, kteří jsou alespoň částečně mobilní.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Zaměstnanci se 24 hodin denně snaží individuálním přístupem ke klientům podporovat
jejich smysluplný, plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu.
Poskytujeme ubytování ve dvoulůžkových pokojích, zajišťujeme celodenní stravu,
pomoc s hygienou, pomoc s nácvikem chůze, pomoc při jídle. U klientů podporujeme
udržení samostatnosti. Všeobecné sestry provádějí zdravotní výkony na základě
indikace praktického lékaře, např. aplikace injekcí, převazy ran, odběry biologického
materiálu, základní rehabilitační péči a další ošetřovatelské činnosti. Snažíme
se aktivně využívat volný čas klientů – ať už procházkami, trénováním paměti,
cvičením jógy nebo vystoupeními dětí mateřských a základních škol. Několikrát ročně
probíhají akce společné pro naše klienty, jejich vnoučata a děti našich zaměstnanců
– Drakiáda, Mikuláš, Grilování. Sociální pracovnice může pomoci při jednání s úřady atp.
Praktické informace:
• Cena služby: 210 Kč ubytování/den, 170 Kč celodenní strava plus pitný režim
		 + 75% příspěvku na péči/měsíc – pokud je přiznán
• Bezbariérovost: ano – schodišťová plošina
• Ostatní: kapacita 28 klientů
Otevírací doba: nepřetržitě
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Služby pro seniory

Domovinka – pečovatelská služba
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s.
Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň
731 142 252		
Štěpánka Hartlová
hartlova@domovinka.cz
www.domovinka.cz
obecně prospěšná společnost
29123747

Komu je služba určena:
Seniorům, osobám se zdravotním postižením (osobám s chronickým duševním postižením,
osobám s kombinovaným postižením, osobám s mentálním postižením, osobám s tělesným
postižením, osobám se sluchovým a zrakovým postižením), rodinám s dětmi.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Pečovatelská služba poskytuje základní sociální služby v přirozeném domácím prostředí
klienta. Zaměstnanci zajišťují pomoc s hygienou, donášku a přípravu stravy, nákupy,
pochůzky na úřady, doprovody k lékaři, běžný domácí úklid, dohled nad klientem v době
nepřítomnosti člena rodiny, ale také procházky. Základem poskytování našich služeb je
individuální přístup zaměstnanců ke klientům. Důležitý je laskavý, citlivý a ohleduplný
postoj ke klientovi a respektování jeho soukromí. Je důležité respektovat jeho subjektivní
názor a podporovat ho v uplatnění vlastní vůle při řešení nepříznivé životní situace.
Praktické informace:
• Cena služby: 120 Kč/hod.		
• Bezbariérovost: pracujeme v domácnosti klienta
Otevírací doba: denně od 7.00 do 19.00 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s.
Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň
733 677 099		
Bc. Martina Anýžová
anyzova@domovinka.cz
www.domovinka.cz
obecně prospěšná společnost		
29123747

Služby pro seniory

Domovinka – krizová pomoc

Komu je služba určena:
Krizová pomoc poskytuje poradenské služby osobám starším 50 let věku trvale žijícím
v domácím prostředí a osobám jim blízkým, které jsou ohroženy jakoukoli formou týrání
a zneužívání se zaměřením především na ekonomické zneužívání vedoucí k zadluženosti,
chudobě a sociálnímu vyloučení.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Nabízíme podporu, sdílení a provázení osobám nad 50 let věku v obtížné životní situaci,
kdy už si samy nevědí rady a potřebují pomoc při hledání řešení. Zaměřujeme se
především na pomoc a podporu v situacích, kdy dochází k nějaké formě zneužívání nebo
týrání seniora trvale žijícího v domácím prostředí. Služby jsou poskytovány ANONYMNĚ,
ZDARMA, DISKRÉTNĚ, v terénu – v domácnosti klienta nebo v provozovně Domovinky
(vždy po předchozí domluvě).
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: ano
		
Otevírací doba:
úterý až pátek 11.00 – 15.00 hod.
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Služby pro seniory

Domácí ošetřovatelská péče
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

DOMOVINKA ADP s.r.o.
Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň		
603 527 976		
vrchní sestra Bc. Jitka Kopčilová
vrchnisestra@domovinka.cz
www.domovinka.cz
společnost s ručením omezeným
29125481

Komu je služba určena:
Domácí zdravotní péče je určena pacientům, u kterých není nutná hospitalizace
ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav přesto vyžaduje pravidelnou, dlouhodobou
a kvalifikovanou zdravotní péči v jejich vlastním sociálním prostředí.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba je hrazena ze zdravotního pojištění pacienta a je poskytována na základě
doporučení registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře po hospitalizaci.
Zajišťují ji kvalifikované všeobecné sestry, které při ošetřování vychází z koncepce
ošetřovatelství a zaměřují se na udržení, podporu a navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti,
zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.
V rámci domácí péče lze zajistit například aplikace injekcí, převazy ran, odběry biologického
materiálu, základní rehabilitační péči a další ošetřovatelské činnosti.
Praktické informace:
• Cena služby: hrazena ze zdravotního pojištění			
• Bezbariérovost: pracujeme v domácnosti klienta
• Ostatní: služba je poskytována denně od 7.00 do 19.00 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Senior residence Terasy z.ú.
Sokolovská 1099/ 80, 323 00 Plzeň
373 302 300
Mgr. Barbora Kubišová – sociální pracovnice
socialni@residenceterasy.cz
www.residenceterasy.cz
ústav
26517621

Služby pro seniory

Senior residence Terasy
– Domov pro seniory

Komu je služba určena:
Služba je určena pro mobilní a imobilní seniory, kteří potřebují komplexní péči nebo vyšší
stupeň pomoci, zejména z důvodu věku, ale i z důvodu trvale nepříznivého zdravotního
stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, kteří vyčerpali dostupné
možnosti sociálních služeb poskytovaných v terénu a jsou osamělí nebo rodinná péče
nedokáže jejich potřeby zabezpečit.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytujeme registrovanou sociální službu.
Do domova pravidelně dochází praktický lékař a internista, ve stejném areálu je zubní
a oční lékař. Smluvně je zajištěn dohled ostatních odborných lékařů. Domov poskytuje
celodenní stravu, má vlastní moderní kuchyni, koupelnu s vanou pro vozíčkáře, sprchovací
box pro ležící klienty a vanu s hydromasáží, dále klubovnu pro zájmovou, sociálně
terapeutickou a aktivizační činnost. Ubytování je převážně ve velkých dvoulůžkových
pokojích s předsíní a vlastním sociálním zařízením. Čtyři pokoje jsou jednolůžkové,
obsazované přednostně z řad stávajících klientů, kteří mají o jednolůžkový pokoj zájem.
Každý pokoj je vybaven základním nábytkem a nadstandardními polohovacími lůžky,
které jsou vhodné pro dlouhodobý pobyt klienta na lůžku. Umožňujeme klientům přinést
si s sebou vlastní drobné věci, které jim budou připomínat domov a pomohou lépe si
zvyknout na nové prostředí. U každého lůžka a v koupelně je nainstalováno zařízení pro
okamžité přivolání pomoci.
Praktické informace:
•	Cena služby: celodenní stravování 160 Kč/den, ubytování 200 Kč/den, příspěvek na
péči v přiznané výši
• Bezbariérovost: objekt je zcela bezbariérový, včetně vstupů na venkovní terasy
•	Ostatní: jsme soukromé zařízení, máme možnost pružně reagovat na přání a tvůrčí
náměty našich obyvatel a jejich rodinných příslušníků
Otevírací doba:
Nepřetržitý provoz zajišťují registrované zdravotní sestry a pracovníci v sociálních
službách.
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Služby pro seniory

Domov poklidného stáří Vejprnice
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Baculus, o.p.s.
Tylova 999, 330 27 Vejprnice
377 815 111		
Mgr. Markéta Zahálková
info@baculus.cz			
www.baculus.cz
obecně prospěšná společnost		
26997355

Komu je služba určena:
V Domově poskytujeme sociální služby a péči seniorům, kteří vzhledem ke snížené
soběstačnosti či dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou
pomoc, podporu nebo dohled při péči o vlastní osobu.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Základními činnostmi je poskytování ubytování a celodenního stravování. Dále pomoc při
zvládání běžných úkonů péče, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a související fakultativní
činnosti.
Praktické informace:
• Cena služby: ubytování 200 Kč/den 1L pokoj (170 Kč/den 2L), stravování 160 Kč/den
• Bezbariérovost: ano
•	Ostatní: Domov poskytuje služby v nově postavené dvoupodlažní budově v obci
Vejprnice (dostupná autobusem i vlakem). Budova je členěna do bezbariérových
ubytovacích bloků v přízemí, I. a II. nadzemním podlaží, pro celkový počet
44 klientů.
Z tohoto počtu je možno ubytovat 32 klientů v jednolůžkových a 12 klientů
v 6 dvoulůžkových apartmá, k nimž náleží 2 pokoje a šatna. Každé apartmá dále
sestává z předsíně, kuchyňského koutu, včetně linky, koupelny s bezbariérovým
sprchovým koutem a WC. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, skříněmi, židlemi, stolem
a nočním stolkem, komodou a dalším vybavením. Dle domluvy lze apartmá
dovybavit vlastním nábytkem, TV, příp. dalšími spotřebiči či osobními věcmi
uživatele. Kromě apartmá mohou uživatelé využívat společenské místnosti,
terasy, zahradu a další běžně dostupné společné prostory.
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Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Webové stránky:
E-mail:
Právní subjektivita:
IČ:

Longevita Senio, s.r.o.
1) Na Jíkalce 5 a 7, 301 00 Plzeň
2) Plzeňská 95/61, 322 00 Plzeň Křimice
3) Ke Kamenici 990, 330 11 Třemošná
MUDr. Martina Zdařilová, tel. 724 733 524
Mgr. Miroslava Marešová, tel. 725 574 784
Ing. Jan Mácha, tel. 724 331 332
www.longevita.cz
longevita@longevita.cz
společnost s ručením omezeným
26393743

Služby pro seniory

Longevita Senio, s.r.o. – 24 hodinová
terénní pečovatelská služba

Komu je služba určena:
Dospělým (27 - 64 let); mladším seniorům (65-80 let); starším seniorům (nad 80 let).
Stručná charakteristika poskytované služby:
24 hodinová terénní pečovatelská služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Praktické informace:
• Cena služby: od 12 000 Kč 		
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: individuální péče
Otevírací doba: non stop
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Služby pro seniory

Sociálně aktivizační služba pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

TOTEM – regionální dobrovolnické centrum
Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň		
373 312 374, 736 489 754		
Bc. Veronika Máslová
maslova@totem-rdc.cz
www.totem-rdc.cz
spolek
69966303

Komu je služba určena:
Seniorům od 55 let a osobám se zdravotním postižením.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Sociálně aktivizační služba (SAS) zahrnuje sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, základní sociální poradenství a pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nabízíme pohybové aktivity
(jóga, rehabilitační cvičení, tanec), hudební kluby, trénování paměti, bubnování, jazykové
kurzy, počítačové kurzy, jazykové konverzace s rodilými mluvčími, tvůrčí aktivity (rukodělné
práce, dobroty z kuchyně), divadelní klub, internetový klub, klidovou muzikoterapií. Cílem
služby je zprostředkovat, rozvíjet a upevňovat kontakty klientů se společenským prostředím,
vytvářet a rozvíjet dovednosti, schopnosti, vědomosti a kompetence a udržovat a rozvíjet
fyzické síly se záměrem co nejdéle udržet mobilitu a samostatnost.
Praktické informace:
•	Cena služby: základní aktivity – zdarma, fakultativní aktivity – cena dle zvolené činnosti
(viz webové stránky)
• Bezbariérovost: ano
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8.00 – 15.00 hod., dále dle domluvy
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Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

TOTEM – regionální dobrovolnické centrum
Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň		
373 312 374, 777 980 462		
Bc. Veronika Máslová, Mgr. Jana Pittnerová
maslova@totem-rdc.cz, pittnerova@totem-rdc.cz
www.totem-rdc.cz
spolek		
69966303

Služby pro seniory

Akademie třetího věku

Komu je služba určena:
Seniorům od 55 let a osobám se zdravotním postižením.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Akademie třetího věku je zaměřena na občany, kteří již opustili aktivní povolání a chtějí
se dále udržovat v psychické i fyzické kondici, rozvíjet své zájmy i tvořivost, získávat nové
informace z různých oblastí lidského života a být členem skupiny lidí podobného věku
i zájmů. Hlavní aktivitou projektu jsou pravidelné, tematicky různorodé vzdělávací kurzy,
které jsou uskutečňované v rámci 4 studijních oborů: Nauka o člověku, Historie a místopis,
Člověk ve společnosti, Věda a technika. Pro každý z těchto oborů jsou v daném roce
vybrána zpravidla 2-3 témata, která s oborem tematicky souvisejí, kurzy jednoho tématu
probíhají jedenkrát do měsíce a jejich délka je zpravidla 2,5 – 3 hodiny.
Velký důraz klademe na malé studijní skupiny, individuální přístup, aktivní zapojení
účastníků do kurzů – aktivní formy vzdělávání (interaktivní skupiny, zážitkové programy,
exkurze, tvořivé dílny…), kontaktní a společenské akce v průběhu roku.
Praktické informace:
• Cena služby: 150 Kč za 1 obor a semestr			
• Bezbariérovost: ano
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8.00 – 15.00 hod., dále dle domluvy
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Služby
Služby pro
pro zdravotně
zdravotně postižené
postižené

Služby pro
zdravotně postižené
xxxxxxxxxxxx
Názevpro
poskytovatele:
TO
Domov
osoby se zdravotním
postižením „Nováček“
Adresa: 			

Ka

35

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Denní stacionář „Jitřenka“ 						

36

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Osobní asistence Plzeň – Městská Charita Plzeň			

37

Denní stacionář							

38

Komu je služba určena:
Seniorům oím postižením.

Stručná charakteristika
Centrum
pobytovýchposkytované
a terénníchslužby:
sociálních

služeb Zbůch

Domov pro osoby se zdravotním postižením			
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Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
Chráněné bydlení							

40

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby			

42

se zdravotním postižením – Centrum pro zdravotně postižené
Plzeňského kraje
Stacionář Človíček pro osoby s postižením			

43

(pro děti a mládež) – Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Stacionář Človíček pro osoby s postižením 			
(pro mládež a dospělé) – Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
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44

45

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Můj 1+0 pro osoby s postižením Plzeň – chráněné bydlení

46

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Můj 1+0 pro osoby s postižením – podpora samostatného

47

bydlení – Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Stacionář Soběkury pro osoby s postižením			

48

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Odlehčovací služba Pírko pro osoby s postižením v Merklíně

49

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Domov Radost pro osoby s postižením v Merklíně		

Služby pro zdravotně postižené

Jdeme dál pro osoby s postižením 				

50

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Můj 1+0 pro osoby s postižením Merklín 				

51

– chráněné bydlení – Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Můj 1+0 pro osoby s postižením Přeštice				

52

– chráněné bydlení – Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Denní stacionář Ledovec – Ledovec, o.s.				

53

Chráněné bydlení Ledovec pro osoby 				

54

s duševním onemocněním – Ledovec, o.s.
Odborné sociální poradenství Ledovec pro osoby		

55

s duševním onemocněním – Ledovec, o.s.
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Služby pro zdravotně postižené

Podporované vzdělávání Ledovec – Ledovec, o.s.		

56

Sociální rehabilitace Ledovec pro osoby 				

57

s duševním onemocněním – Ledovec, o.s.
VIDA centrum Plzeň – VIDA o.s.					

58

Raná péče – MOTÝL o.s.						

59

Terapeutické dílny – Terapeutické dílny				

60

Osobní asistence – terénní služba – HEWER			

61

Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj				

62

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Odborné sociální poradenství 					

63

SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň
Sociálně aktivizační služby pro seniory a ZP			

64

SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň
Tlumočnická služba – SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň

65

Raná péče – Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.			

66

Odborné sociální poradenství – TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

67

Průvodcovské a předčitatelské služby				

68

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
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69

se zdravotním postižením – TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Sociální rehabilitace – TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.			

70

Sociální rehabilitace zrakově postižených – Tyfloservis, o.p.s.

71

Rehabilitace zraku pro zrakově postižené – Tyfloservis, o.p.s.

72

Dopolední klub – Občanské sdružení Ty a Já			

73

Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem			

74

Občanské sdružení Ty a Já
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi			

75

Služby pro zdravotně postižené

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 			

Občanské sdružení ProCit
Odborné sociální poradenství – APPN, o. p. s.			

76

Sociální rehabilitace – APPN, o. p. s.				

77

Klubové centrum pro děti a lidi s postižením			

78

Občanské sdružení Tak pojď s náma
Mamma Help poradenství – Mamma HELP centrum Plzeň

79

Centrum klubové a svazové činnosti postižených		

80

civilizačními chorobami a seniorů
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
Poradenské centrum pro zdravotně postižené – stomiky

81

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
33

Služby pro zdravotně postižené
34

Sociálně aktivizační služby v klubovém centru CK KID		

82

Cestovní klub KID, o.s.
Vozíčkáři Plzeňska - integrace osob 				

83

se zdravotním postižením do společnosti
Svaz tělesně postižených v ČR, m.o. Vozíčkáři Plzeňska
Denní stacionář Exodus pro osoby s psychickým, tělesným

84

a kombinovaným onemocněním – Sdružení občanů Exodus
Sociální rehabilitace Exodus – Sdružení občanů Exodus		

85

Odlehčovací služba Exodus – Sdružení občanů Exodus		

86

Hipoterapie – Jezdecká stáj Radčice				

87

Název poskytovatele:
			
Adresa: 			
Kontaktní telefon:		
			
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ:			

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, 		
příspěvková organizace
Rabštejnská 1618/29, 323 00 Plzeň 1 – Bolevec
378 037 680, 725 072 053 – vedoucí útvaru
378 037 681, 724 251 184 – sociální pracovnice
Mgr. Věra Kotrbatá – vedoucí
kotrbata@plzen.eu
www.plzen.eu/socialnisluzby/muss
příspěvková organizace
00075345

Komu je služba určena:
Mentálně postiženým osobám ve věku od 3 do 35 let (střední, těžká a hluboká mentální
retardace); mentálně postiženým osobám ve věku od 3 do 35 let (střední, těžká a hluboká
mentální retardace) s přidruženým tělesným postižením.

Služby pro zdravotně postižené

Domov pro osoby se zdravotním
postižením „Nováček“

Stručná charakteristika poskytované služby:
• Poskytnutí ubytování
• Poskytnutí stravy
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Sociálně terapeutické činnosti
•	Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• Poskytování zdravotní, rehabilitační a ergoterapeutické péče
Praktické informace:
• Cena služby: dle platných úhradníků (viz webové stránky)		
• Bezbariérovost: ano
•	Ostatní: základní škola speciální v Plzni, ergoterapeutické dílny, relaxační místnost,
zahrada s herními a sportovními prvky
Otevírací doba:
Služba je uživatelům poskytována denně v nepřetržitém provozu. Pro zájemce
o informace o poskytované službě je v pracovní dny k dispozici sociální pracovnice, a to
od 6.30 do 15.00 hod.
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Služby pro zdravotně postižené

Denní stacionář „Jitřenka“
Název poskytovatele:
			
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, 		
příspěvková organizace
Zábělská 5/4,3, 312 00 Plzeň 4 – Doubravka
724 055 993, 377 462 310
Vendula Peštová
pestovav@plzen.eu			
www.plzen.eu/socialnisluzby/muss
příspěvková organizace
0075345

Komu je služba určena:
•	Dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním postižením ve věku od 7 let do
64 let (střední mentální retardace)
•	Dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním postižením ve věku od 7 let do
64 let (střední mentální retardace) s přidruženým lehkým tělesným nebo smyslovým
postižením
•	Předpokladem pro přijetí je zvládání základních sebeobslužných dovedností
s částečnou dopomocí (používání WC, přijímání stravy)
•	DS není bezbariérový, není možno přijmout uživatele, kteří nezvládají chůzi
po schodech
•	Poskytování sociální služby v DS není možné osobám s psychiatrickým
onemocněním (např. agresivita), které by narušovalo kolektivní soužití s uživateli
denního stacionáře
Stručná charakteristika poskytované služby:
Zajišťujeme ambulantní sociální služby, pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, potřebnou ošetřovatelskou
péči a další služby pro cílovou skupinu uživatelů.
Praktické informace:
• Cena služby: dle výše příspěvku na péči		
• Bezbariérovost: ne
•	Ostatní: zajištění povinné školní docházky uživatelům DS „Jitřenka“ v Základní škole
speciální, jejíž elokované pracoviště se nachází přímo v budově
Otevírací doba:
pondělí 6.00 – 16.00 hod.
úterý
6.00 – 16.00 hod.
středa 6.00 – 16.00 hod.
čtvrtek 6.00 – 16.00 hod.
pátek
6.00 – 16.00 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Městská Charita Plzeň
Polední 11, 312 00 Plzeň		
377 537 700, 731 619 740
Dana Levorová
osobniasistence@mchp.cz		
www.mchp.cz
církevní právnická osoba		
45334692

Komu je služba určena:
Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku,
chronického onemocnění nebo tělesného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služby je možné získat osobním přihlášením klienta nebo nás může kontaktovat někdo
z jeho blízkých/příbuzných osob. Klient je poté osloven vedoucí služby, následuje
zorganizování konkrétní podoby služby (sepsání smlouvy, časový harmonogram, počet
asistenčních hodin). Služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta (v domácím
prostředí, prostřednictvím doprovodů – např. do školy, zaměstnání, při cestování nebo
vyřizování osobních záležitostí například na úřadech, při návštěvě kulturních
a společenských akcí nebo třeba návštěvou bohoslužeb v kostele). Průběh a způsob
služby určuje klient sám. Služby osobní asistence mají klientovi zabezpečit základní
životní potřeby, a to jak biologické (např. příjem potravy, toaletu, polohování, hygienu,
dále dopomoc při obstarání domácnosti, při nákupech), tak společenské.
V případě volné kapacity jsme schopni nabídnout i jednorázovou osobní asistenci, např.
doprovod k lékaři apod. i pro zájemce, kteří pravidelně služby osobní asistence nečerpají.
Osobní asistenci poskytujeme s více než patnáctiletou tradicí.

Služby pro zdravotně postižené

Osobní asistence Plzeň

Praktické informace:
• Cena služby: 100 Kč/hod			
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: služba je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
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Služby pro zdravotně postižené

Denní stacionář
Název poskytovatele:
			
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba: 		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb
Zbůch
V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
377 830 611
PaedDr. Petr Štainigl
info@centrumzbuch.cz
www.centrumzbuch.cz
státní příspěvková organizace řízená MPSV ČR
00411949

Komu je služba určena:
Cílovou skupinou jsou osoby s kombinovaným postižením, s tělesným nebo zdravotním
postižením, které se připravují na budoucí povolání formou docházky do akreditovaných
kurzů nebo docházejí do chráněné dílny. Věková struktura cílové skupiny je 16 – 64 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb – Denní stacionář – vytváří podmínky
pro nácvik pracovních dovedností uživatelů – zabezpečuje profesní přípravu uživatelů
formou kurzů profesní kvalifikace akreditovaných MŠMT dle vyhlášky č. 179/2009 Sb.:
• Kurzy v oborech zahradnických prací
• Kurzy v oborech šití a úpravy
• Kurz pro práci v prádelně
• Kurz pro práci v keramické dílně
• Kurz pro práci v košíkářské dílně
Dále podporujeme uživatele při uplatnění v běžném životě a na trhu práce ve spolupráci
s Úřadem práce v rámci pracovní rehabilitace a zácvikem na jednoduchou manuální práci
na chráněném pracovním místě.
Programy jsou vhodné pro osoby se zdravotním postižením s bydlištěm v Plzni a okolí,
které mohou využívat bezbariérovou autobusovou dopravu Plzeň – Zbůch, finančně
podporovanou Statutárním městem Plzeň.
Praktické informace:
• Cena služby: 50 Kč/hodinu; cena stravy: 71 Kč/den 			
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: celkem 30 míst ve službě denní stacionář
Otevírací doba:
pondělí 7.00 – 17.00 hod.
úterý		 7.00 – 17.00 hod.
středa 7.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 7.00 – 17.00 hod.
pátek		 7.00 – 17.00 hod.
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Název poskytovatele:
			
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba: 		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb
Zbůch
V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
377 830 611
PaedDr. Petr Štainigl
info@centrumzbuch.cz
www.centrumzbuch.cz
státní příspěvková organizace řízená MPSV ČR
00411949

Komu je služba určena:
Osobám s kombinovaným postižením, s tělesným nebo zdravotním postižením, které
jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují zajistit péči a podporu, která jim nemůže být
zajištěna členy rodiny nebo jinými službami. Věková struktura cílové skupiny je 1 – 64 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Ubytování pro pobytové služby v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích
vybavených manipulačním zařízením
• Stravování dle vlastního výběru, včetně dietního stravování
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygieně
• Zdravotní péče - ošetřovatelská péče dle indikace lékaře, podávání léků
•	Rehabilitační péče - fyzioterapie, ergoterapie, hydroterapie, hipoterapie, canisterapie,
elektroléčba, magnetoterapie atd.
• Sociální poradenství – přispívá k řešení nepříznivé sociální situace
•	Výchovně vzdělávací činnosti – vedou k rozvoji osobnosti a získání dovedností
uplatnitelných v běžném životě i v zaměstnání – vzdělávacích programů v rámci
speciálních škol – základního vzdělání, středního vzdělání nebo profesního vzdělávání
v akreditovaných vzdělávacích programech
• Sociálně terapeutické činnosti – vedou k rozvoji a udržení sociálních kompetencí
•	Zájmové, aktivizační a volnočasové činnosti – umožňují seberealizaci – sportovní
aktivity, muzikoterapie, návštěva ateliérů
•	Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – směřuje k zapojení
do běžného společenského prostředí dle zájmu uživatele
•	Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí – spočívá především v pomoci při komunikaci, zajištění doprovodu
• Fakultativní služby – rekreační pobyty, internetové připojení
CPTS Zbůch zabezpečuje výkon ústavní výchovy nebo předběžného opatření pro děti
a mládež s tělesným nebo kombinovaným postižením podle platných legislativních norem
ve spolupráci s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
Služba je poskytována i krátkodobě. CPTS Zbůch plánuje zavedení odlehčovací služby.

Služby pro zdravotně postižené

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Praktické informace:
• Cena služby: ubytování 110 – 150 Kč; strava 140 Kč/den 		
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: celkem 130 míst ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením.
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Služby pro zdravotně postižené

Chráněné bydlení
Název poskytovatele:
			
Adresa: 			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb
Zbůch
Výcvikové chráněné bydlení Zbůch, V sídlišti 347, Zbůch
Chráněné bydlení s provozovnou Chotěšov,
Plzeňská 213, Chotěšov
Chráněné bydlení Dopravní 2, Plzeň - Nová Hospoda
Chráněné bydlení Plachého 10, Plzeň
Chráněné bydlení Tachovská 87, Plzeň
Chráněné bydlení Sokolovská 88, Plzeň
Chráněné bydlení Českých Bratří 7, Plzeň
Chráněné bydlení Puškinova 8, Plzeň
Chráněné bydlení Dobrovského 4, Plzeň
Chráněné bydlení Plzeňská 93, Zbůch
377 830 611, 377 830 612, 377 830 601
PaedDr. Petr Štainigl
info@centrumzbuch.cz
www.centrumzbuch.cz
státní příspěvková organizace řízená MPSV ČR
00411949

Komu je služba určena:
Cílovou skupinou jsou osoby s kombinovaným postižením, s tělesným postižením nebo
zdravotním postižením, které ukončily povinnou školní docházku, připravují se na budoucí
povolání nebo jsou již v pracovním poměru. Věková struktura cílové skupiny je 16 – 64 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
•	Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových garsoniérách s možností vlastního
vybavení
•	Stravování dle vlastního výběru, včetně dietního stravování nebo možnost
samostatného vaření za podpory pracovníka sociálních služeb
• Pomoc – nácvik zcela samostatné péče o vlastní osobu a osobní hygienu
• Zdravotní péče - ošetřovatelská péče dle indikace lékaře
•	Rehabilitační péče - fyzioterapie, ergoterapie, hydroterapie, hipoterapie, canisterapie,
elektroléčba, magnetoterapie atd.
•	Sociální poradenství – přispívá k řešení nepříznivé sociální situace, řešení
konkrétních problémů vztahových, dluhové problematiky atd.
•	Výchovně vzdělávací činnosti – vedou k rozvoji osobnosti a získání dovedností
uplatnitelných v běžném životě i v zaměstnání – kurzy profesní přípravy, pracovní
rehabilitace, individuální zácvik na konkrétní pracovní pozici
•	Sociálně terapeutické činnosti – vedou k rozvoji a udržení sociálních kompetencí
– zvyšování sociální a finanční gramotnosti
•	Zájmové, aktivizační a volnočasové činnosti – umožňují seberealizaci – sportovní
aktivity, muzikoterapie, návštěva ateliérů
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Cílem je naučit uživatele služby v maximální možné míře:
• Samostatnému rozhodování – umět se rozhodnout pro vhodnou sociální službu
s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti, vědět, jak službu dojednat
• Samostatnosti – základní sebeobsluha a péče o svou osobu, vedení domácnosti
samostatně nebo s vhodnou podporou, hospodaření s penězi, nakupování
• Mobilitě – vědět, jak využívat pomoc při cestování, nácvik cestování s eliminací rizik
• Vyřizování osobních záležitostí – využití podpory při vyřizování osobních záležitostí
před úřady, soudy, lékaři
• Uplatnění práva - vědět, kde a jak uplatňovat svoje právo, koho požádat o pomoc
Praktické informace:
• Cena služby: ubytování 150 – 200 Kč, strava 140 Kč/den 		
• Bezbariérovost: ano – individuální dle jednotlivých bytů
• Ostatní: celkem 54 míst ve službě chráněné bydlení

Služby pro zdravotně postižené

•	Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – směřuje k zapojení do
běžného společenského prostředí dle zájmu uživatele
•	Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí – spočívá především v pomoci při komunikaci, zajištění doprovodu
•	Fakultativní služby - rekreační pobyty, internetové připojení
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Služby pro zdravotně postižené

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Koterovská 134, 326 00 Plzeň		
377 440 854, 775 786 001		
Václav Franče
plzen@czppk.cz		
www.czppk.cz
obecně prospěšná společnost
26594382

Komu je služba určena:
Osobám se zdravotním postižením a seniorům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• kurzy PC (i individuální výuka) - učebna disponuje pouze 5 místy, lektor má dostatek
času pro všechny klienty
• ergodílna – Kroužek ručních prací
• tréninky paměti
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Bezbariérovost: bezbariérové prostředí, včetně WC
• Ostatní: PC učebna je vybavena i indukční smyčkou
Otevírací doba:
pondělí 8.00 – 12.00 hod.
úterý		 8.00 – 13.00 hod.
středa 8.00 – 12.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 13.00 hod.

42

12.30 – 16.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.

Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Kralovická 156/35, 323 00 Plzeň 1 – Bolevec
377 531 710
Eva Čermáková
dsplzen.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
církevní právnická osoba			
45331154

Komu je služba určena:
Dětem a mládeži s těžkým kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Část denního stacionáře pro děti a mládež v Plzni poskytuje komplexní služby uživatelům
s těžkým kombinovaným postižením.
Nabízí denní péči, prohlubování a rozvoj znalostí, motoriky, komunikačních schopností
a sociálních vztahů.
Cílem je všestranný rozvoj osobnosti uživatele tak, aby kvalita jeho života ve všech oblastech
dosahovala té nejvyšší možné úrovně.
Tohoto dosahuje pomocí dílčích cílů:
• Udržováním a zlepšováním tělesného a duševního rozvoje
• Podporou a zdokonalováním prvků komunikace
• Vytvářením a upevňováním hygienických a stravovacích návyků
• Navazováním sociálních kontaktů
Principy poskytování služby:
• Názor a volbu uživatelů přijímáme s respektem a porozuměním
• Dodržujeme lidská práva a zachováváme lidskou důstojnost
•	Ke každému uživateli přistupujeme s ohledem na jeho individuální potřeby
•	Potřeby uživatelů vnímáme v širších souvislostech, a proto při řešení dílčích potřeb
spolupracujeme s rodinou a dalšími organizacemi v navazující péči
• Prostředí i atmosféra přátelská uživatelům

Služby pro zdravotně postižené

Stacionář Človíček
pro osoby s postižením
(pro děti a mládež)

Praktické informace:
•	Cena služby: 75 – 250 Kč/den
Otevírací doba:
pondělí 7.00 – 17.00 hod.
úterý		 7.00 – 17.00 hod.
středa 7.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 7.00 – 17.00 hod.
pátek		 7.00 – 17.00 hod.
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Služby pro zdravotně postižené

Stacionář Človíček
pro osoby s postižením
(pro mládež a dospělé)
Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Kralovická 156/35, 323 00 Plzeň 1 – Bolevec
377 549 207
Jiří Pavlík
dsplzen.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
církevní právnická osoba		
45331154

Komu je služba určena:
Mužům a ženám s mentálním postižením, s kombinací mentálního a tělesného postižení
ve věku 20 – 40 let, kteří ukončili povinnou školní docházku, nemohou se již dál vzdělávat
a zaujme je nabídka našich služeb.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Část denního stacionáře určená pro mládež a dospělé nabízí lidem s mentálním postižením
ve věku od 20 do 40 let z Plzně a okolí možnost získat sociální návyky a tím otevřít cestu
k začlenění do společnosti s ohledem na jejich přání, možnosti a schopnosti.
Obecným cílem služby je umožnit uživatelům, aby se za pomoci pracovníků zamýšleli
nad svojí budoucnosti – tím, co si přejí, čemu se chtějí věnovat. A na základě toho měli
možnost naučit se nebo zdokonalit ty sociální dovednosti a návyky, které potřebují
k tomu, aby svá přání mohli realizovat.
Zásady poskytování služby:
• Rozvoj nezávislosti uživatele při uskutečňování jím zvolených a vybraných cílů
• Podpora vlastní osobnosti uživatele s ohledem na soužití se skupinou
• Získávání a udržení důvěry uživatelů a jejich rodin
• Týmová spolupráce
Praktické informace:
• Cena služby: 82 – 266 Kč/den
• Bezbariérovost: ano
Otevírací doba:
pondělí 6.30 – 16.00 hod.
úterý		 6.30 – 16.00 hod.
středa 6.30 – 16.00 hod.
čtvrtek 6.30 – 16.00 hod.
pátek		 6.30 – 14.00 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Rodinná 965/39, 312 00 Plzeň 4 – Lobzy
739 244 714			
Veronika Pavlíková
srplzen.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
církevní právnická osoba		
45331154

Komu je služba určena:
Lidem se zdravotním postižením (zejména mentálním a kombinovaným); v případě
kombinovaného postižení pouze v kombinaci mentálního a tělesného postižení. Vycházíme
ze zkušeností se zájemci o službu ve věku 18 až 50 let, kteří mají zájem o nácvik činností
na území Plzně. Uživatel má zřejmou potřebu k získávání a rozvíjení sociálních návyků
a dovedností nutných pro úspěšné zapojení do společnosti.

Služby pro zdravotně postižené

Jdeme dál
pro osoby s postižením

Stručná charakteristika poskytované služby:
Uživatelé našich služeb se učí činnostem, které jim pomohou začlenit se do přirozeného
prostředí dle jejich potřeb a přání.
Službu naplňujeme prostřednictvím konkrétní činnosti, kterou si zájemce vybere:
• nácvik cestování
• nácvik nakupování
• komunikace s úřady
• seznamování s PC a internetem
• dovednosti potřebné pro hledání si zaměstnání
• nácvik poznávání hodin, orientace v čase
• nácvik telefonování a zvládání krizových situací
• společenské chování a základní znalosti etiky
• nácvik orientace a hospodaření s penězi
• nácvik dovedností souvisejících s péčí o domácnost
• nácvik komunikace v cizím jazyce – angličtina
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Ostatní: služba je poskytována terénní i ambulantní formou
Otevírací doba:
pondělí 8 – 16.30 hod.
úterý		 8 – 16.30 hod.
středa 8 – 16.30 hod.
čtvrtek 8 – 16.30 hod.
pátek		 8 – 16.30 hod.
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Služby pro zdravotně postižené

Můj 1+0 pro osoby s postižením
Plzeň – chráněné bydlení
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 		
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Klatovská třída 131/ 26, 301 00 Plzeň		
603 512 284
Bc. Pavel Šefl
chbplzen.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Tato pobytová služba je určena lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením,
ve věku od 18 – 45 let (v době uzavření smlouvy). Maximální délka poskytované služby
je do 60 let věku.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením takovou podporu
v jejich individuálních potřebách, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít ve skupinovém či
individuálním (párovém) bydlení, s co nejmenší mírou asistence.
Cílem služby je podpořit osoby s mentálním postižením při získávání, rozvíjení a upevňování
jejich schopností a dovedností tak, aby v oblasti bydlení potřebovali co nejmenší asistenci
a jejich život byl podobný vrstevníkům.
Praktické informace:
•	Cena služby: cca 8 300 Kč/měsíc (za ubytování, stravu, energie, čistící prostředky
a asistenční služby)
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: služba je vhodná pro osoby preferující život ve městě
Otevírací doba: nepřetržitá provozní doba
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Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Klatovská třída 131/ 26, 301 00 Plzeň
603 512 284
Bc. Pavel Šefl
psb.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
církevní právnická osoba		
45331154

Komu je služba určena:
Dospělým lidem se zdravotním postižením od 19 do 64 let (při uzavření smlouvy).
Stručná charakteristika poskytované služby:
Podpora samostatného bydlení Můj 1+0 poskytuje dospělým lidem se zdravotním
postižením dle jejich individuálních potřeb takovou podporu, kterou potřebují k tomu, aby
mohli žít s co nejnižší mírou asistence.
Naším cílem je podporovat soběstačnost uživatelek a uživatelů služby v oblasti bydlení
tak, aby se stali co nejméně závislí na poskytované službě a naučili se využívat své
schopnosti – posilovat jejich nezávislost, zodpovědnost a schopnost rozhodování.

Služby pro zdravotně postižené

Můj 1+0 pro osoby
s postižením – podpora
samostatného bydlení

Nabízíme:
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí (doprovod na úřad, k lékaři, do zaměstnání
či školy)
• podporu při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěva
kulturních akcí, pomoc při využití veřejných služeb v Plzni)
• pomoc se získáváním nových znalostí a dovedností
• pomoc se zajištěním chodu domácnosti
• podporu při hospodaření s financemi
• podporu při hledání zaměstnání
• podporu ve smysluplném trávení volného času
• podporu při prosazování práv a zájmů
Praktické informace:
•	Cena služby: v rozmezí 3 – 30 hodin za měsíc ZDARMA (pokud tento rozsah přesahuje,
je částka stanovena dle aktuálního ceníku na 25 Kč za hodinu asistence)
• Bezbariérovost: zajištěna u kanceláře
Otevírací doba:
Služba je poskytována terénní formou na území města Plzně od pondělí do pátku, v čase
8.00 – 16.00 hod. O víkendech a svátcích dle individuální domluvy.
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Služby pro zdravotně postižené

Stacionář Soběkury
pro osoby s postižením
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Soběkury 63, 334 01 Přeštice
377 912 250, 773 683 189			
Eliška Cibulková
dssobekury.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Nabízíme službu lidem ve věku 18 – 50 s těžšími formami poruch autistického spektra
a těžšími stupni mentálního postižení, kteří jsou v důsledku svého postižení ohroženi
sociální izolací. Předpokladem je, že má zájemce o službu ukončenou povinnou školní
docházku a nemá možnost dále se vzdělávat.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Cílem je udržet u uživatelů dosažené úrovně v oblasti sociálních, sebeobslužných
a pracovních dovedností, které jim umožňují pobyt i v jiném, než domácím prostředí, co
nejdéle je možné. Snažíme se rozvinout ty dovednosti a schopnosti uživatelů, které jim
umožňují se seberealizovat, přispívají k naplňování jejich potřeb a napomáhají sociálnímu
kontaktu.
V rámci sociálně terapeutických služeb nabízíme:
•	tkaní na stavu, výrobu ručního papíru a další výrobu z něj, drobné práce v truhlářské
dílně, malování tašek, navlékání korálků a výrobu šperků či výrobu papírových
briket.
Relaxační aktivity:
•	zpívání s kytarou, poslech hudby, plavání, návštěvy solné jeskyně, výlety po okolí,
letní tábory a zimní pobyty na horách;
• s ohledem na specifické potřeby s uživateli pracujeme individuálně i ve skupinách.
Praktické informace:
• Cena služby: 24 až 322 Kč/den
•	Ostatní: služba je poskytována v obci Soběkury v patrové bezbariérové budově
se zahradou, která nabízí možnost relaxace
Otevírací doba:
pondělí 7.00 – 15.30 hod.
úterý		 7.00 – 15.30 hod.
středa 7.00 – 15.30 hod.
čtvrtek 7.00 – 15.30 hod.
pátek		 7.00 – 13.30 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail:			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Merklín 194, 334 52 Merklín
773 683 191		
Irena Krobová – vedoucí zařízení
os.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Nabízíme časově omezené pobyty lidem s postižením ve věku 15 – 60 let a umožňujeme
tak o ně pečujícím osobám bez obav načerpat nové síly nebo si v klidu vyřešit osobní
záležitosti.
Cílovou skupinou jsou: lidé s těžším mentálním postižením nebo s poruchou autistického
spektra ve věku od 15 do 60 let, kteří v důsledku svého postižení potřebují zajistit
24hodinovou péči druhé fyzické osoby, protože jejich blízká pečující osoba ji na omezenou
dobu potřebuje zajistit pobytovou formou.

Služby pro zdravotně postižené

Odlehčovací služba Pírko pro osoby
s postižením v Merklíně

Stručná charakteristika poskytované služby:
Odlehčovací služba je poskytována pobytovou formou v prostorách Domova Radost.
Uživatelé této služby na čas sdílí domácnost se stálými obyvateli domova a využívají
nabídky stejných aktivit.
Praktické informace:
•	Cena služby: cca od 10 400 Kč/měsíc (za ubytování, stravu, energie, čisticí
prostředky a služby péče)
• Bezbariérovost: není zcela zajištěna
• Ostatní: kapacita služby jsou 4 lůžka
Otevírací doba: nepřetržitá provozní doba
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Služby pro zdravotně postižené

Domov Radost pro osoby
s postižením v Merklíně
Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Merklín 194, 334 52 Merklín
773 683 191		
Irena Krobová – vedoucí zařízení
dozpradost.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
církevní právnická osoba			
45331154

Komu je služba určena:
Dospělým lidem s poruchou autistického spektra (PAS) nebo mentálním postižením bez
kombinace se smyslovým postižením, kteří nemohou nebo již nechtějí zůstat ve svém
stávajícím prostředí, a z důvodu snížení soběstačnosti v důsledku svého postižení
potřebují k naplňování životních potřeb a zvyšování životních dovedností pravidelnou
pomoc druhé osoby.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Domova Radost pro osoby s postižením je poskytovat dospělým lidem s autismem
a mentálním postižením nejen ubytování, stravu a nezbytnou pomoc při zajišťování
základních životních potřeb, ale zároveň jim umožnit prožití aktivního a smysluplného života,
který vychází z běžných potřeb vrstevníků a zohledňuje osobitost uživatelů našich služeb.
Hlavním sledovaným cílem je, že uživatelé našich služeb žijí životem, co nejvíce podobnému
běžnému životu vrstevníků, tzn. v průběhu dne se věnují jak pracovním a seberozvojovým
aktivitám, tak i svým zájmům, udržují kontakt s veřejným a společenským životem, vztahy
s rodinou i místní komunitou a využívají v co nejvyšší možné míře veřejně dostupných
služeb.
Praktické informace:
•	Cena služby: od 9 000 Kč/měsíc (za ubytování, stravu, energie, služby, čistící
prostředky a služby péče)
• Bezbariérovost: není zcela zajištěna
•	Ostatní: služba je vhodná pro osoby upřednostňující klidné venkovské prostředí
Otevírací doba: nepřetržitá provozní doba
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Název poskytovatele:
Adresa: 		
			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Kostelní 9, 334 52 Merklín
Husova ulice 1043, 334 01 Přeštice
773 683 199, 773 683 190		
Bc. Štěpánka Nozarová
chbmerklin.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
církevní právnická osoba			
45331154

Komu je služba určena:
Dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením ve věku od 18 – 45 let
(v době uzavření smlouvy). Maximální délka poskytované služby je do 60 let věku.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Chráněné bydlení umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít běžným způsobem
života, při poskytnutí takové míry pomoci a podpory, aby mohli žít podle svých potřeb,
představ a přání, a zároveň podpory k maximální možné samostatnosti, nezávislosti
a individuálnímu rozvoji.

Služby pro zdravotně postižené

Můj 1+0 pro osoby s postižením
Merklín – chráněné bydlení

Praktické informace:
•	Cena služby: cca od 9 300 Kč/měsíc (za ubytování, stravu, energie, čisticí prostředky
a asistenční služby)		
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: služba je vhodná pro osoby preferující život v menším městě
Otevírací doba: nepřetržitá provozní doba
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Služby pro zdravotně postižené

Můj 1+0 pro osoby s postižením Přeštice
– chráněné bydlení
Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Třída 1. máje 525, 339 01 Přeštice		
773 683 199, 773 683 190		
Bc. Štěpánka Nozarová
chbprestice@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
církevní právnická osoba			
45331154

Komu je služba určena:
Dospělým lidem s mentálním postižením, případně v kombinaci s vysokofunkčním
autismem, kteří chtějí žít samostatněji a vzhledem ke sníženým schopnostem
v základních životních dovednostech k tomu potřebují bydlení s asistencí – v nočních
hodinách bez zajištění – ve věkovém rozpětí 18 – 45 let (v době uzavření smlouvy)
a upřednostňující bydlení na malém městě. Maximální délka poskytované služby je do 60 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním chráněného bydlení Můj 1 + 0 pro osoby s postižením v Přešticích je poskytnout
dospělým lidem s mentálním postižením bydlení ve skupinové domácnosti s pomocí
a podporou, především v oblastech péče o domácnost, řešení osobních záležitostí
a udržování a navazování sociálních vztahů, aby mohli žít samostatněji, obdobně jako
jejich vrstevníci.
Cílem chráněného bydlení je umožnit klientům žít běžným způsobem života dospělého
člověka. Klienti jsou vedeni a motivováni k maximální možné samostatnosti a k rozhodování
o vlastních záležitostech.
Praktické informace:
• Cena služby: cca od 9 300 Kč/měsíc (za ubytování, stravu, energie, služby, čistící
		 prostředky a asistenční služby)			
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: služba je vhodná pro osoby preferující život v menším městě
Otevírací doba:
nepřetržitá provozní doba
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Název poskytovatele:
Adresa:			
			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Ledovec, o.s.
Terapeutické centrum Ledovec, Ledce 1, 330 14
Ledce u Plzně
775 725 337, 377 958 256		
Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková
tc@ledovec.cz
www.ledovec.cz
spolek 						
26517051

Komu je služba určena:
Lidem s mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s psychickým onemocněním
od 18 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Ve službě směřujeme k nejsamostatnějšímu způsobu života klienta, jakého je schopen,
a zároveň k vnitřní spokojenosti klienta tak, jak je. Pracujeme v první řadě se vztahem
ke klientovi, otevřenosti k jeho životnímu příběhu, s úctou k jedinečnosti klienta. Při práci
využíváme nestranný přístup ke klientovi v konkrétních situacích „tady a teď“. Klienti se
zapojují do společné odpovědnosti za chod tréninkové domácnosti venkovského typu,
zahrady a hospodářství se zvířaty, případně se dle zájmu mohou účastnit i dalších
programů.

Služby pro zdravotně postižené

Denní stacionář Ledovec

Praktické informace:
• Cena služby: za úhradu (dle aktuálního ceníku viz www.ledovec.cz)		
• Bezbariérovost: ne
•	Ostatní: místem poskytování je Dům Ledce v Ledcích u Plzně, výtvarná dílna „U Jam“
v Plzni a další místa dle specifického určení programu (konkretizováno vždy pro
kalendářní měsíc).
Otevírací doba:
pondělí 8.30 – 15.30 hod.
úterý
specifická – dle charakteru konkrétního programu
středa 8.30 – 13.00 hod.
čtvrtek 8.30 – 11.30 hod.
pátek
8.30 – 15.30 hod.
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Služby pro zdravotně postižené

Chráněné bydlení Ledovec
pro osoby s duševním onemocněním
Název poskytovatele:
Adresa:			
			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Ledovec, o.s.
Poradenské centrum Ledovec, Karoliny Světlé 13,
323 00 Plzeň
775 725 334, 775 725 336, 377 429 616		
Mgr. Jana Nouzecká
pc@ledovec.cz
www.ledovec.cz
spolek
26517051

Komu je služba určena:
Lidem od 18 do 64 let s duševním onemocněním, především z okruhu psychotických
onemocnění:
•	kteří v důsledku tohoto onemocnění nebo dlouhodobé hospitalizace nemají
dostatečné schopnosti, dovednosti či podmínky potřebné k samostatnému životu
v běžném prostředí;
•	jsou ochotni spolupracovat a řešit svou nepříznivou situaci s podporou služby
chráněného bydlení;
• jsou ochotni dodržovat pravidla služby;
•	jejichž situace nevyžaduje celodenní podporu pracovníka – pracovníci nejsou ve
službě trvale přítomni
a při vstupu do služby splňují tyto další podmínky (indikace):
• spolupracují s psychiatrem;
• jsou v kompenzovaném psychickém stavu;
•	nejsou fyzicky agresivní, nejsou aktuálně závislí na psychoaktivních látkách nebo
alkoholu, netrpí akutním infekčním onemocněním.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je poskytovat po časově omezenou dobu (maximálně 4 let) uživateli
s duševním onemocněním podporu v zázemí chráněného bydlení v Plzni a okolí s cílem
umožnit mu získat co nejvyšší míru samostatnosti a nacvičovat dovednosti spojené s životem
v přirozených podmínkách.
Praktické informace:
•	Cena služby: úhrada, za bydlení a péči (cca 3500 Kč/měsíc, viz aktuální ceník na
www.ledovec.cz) 		
• Bezbariérovost: jeden z bytů je bezbariérový
• Ostatní: služba je poskytována v bytech běžné zástavby v Plzni
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Název poskytovatele:
Adresa:			
			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Ledovec, o.s.
Poradenské centrum Ledovec, Karoliny Světlé 13,
323 00 Plzeň
776 100 101, 377 429 616		
Mgr. Martina Hanzlíčková
pc@ledovec.cz
www.ledovec.cz
spolek 						
26517051

Komu je služba určena:
Lidem starším 18 let, v případě poradenství v oblasti vzdělávání lidem starším 16 let
s duševním onemocněním:
• kteří mají zájem aktivně se podílet na řešení své situace;
• kteří nemohou řešit svoji situaci sami nebo s přispěním běžně sociální sítě.
Lidem, kteří mají ve svém okolí osobu s duševním onemocněním nebo kteří se o tuto
problematiku zajímají.

Služby pro zdravotně postižené

Odborné sociální poradenství Ledovec
pro osoby s duševním onemocněním

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je poskytnout základní podporu a odborné informace lidem s duševním
onemocněním tak, aby mohli řešit svoji situaci s maximální mírou samostatnosti
a v běžných podmínkách společnosti. Zpravidla se jedná o krátkodobou podporu,
s možností zachování anonymity.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma 		
• Bezbariérovost: ne, ale služba může být poskytnutá i terénní formou
•	Ostatní: v rámci služby jsou také poskytovány informace o ostatních službách
Ledovce (tzv. prvokontakt)
Otevírací doba:
pondělí 8.30 – 12.30 hod. 13.00 – 17.00 hod.
úterý		 dle předchozí domluvy
středa dle předchozí domluvy
čtvrtek 8.30 – 12.30 hod. 13.00 – 17.00 hod.
pátek		 dle předchozí domluvy

55

Služby pro zdravotně postižené

Podporované vzdělávání Ledovec
Název poskytovatele:
Adresa:			
			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Ledovec, o.s.
Poradenské centrum Ledovec, Karoliny Světlé 13,
323 00 Plzeň
377 429 616		
Mgr. Klára Bratršovská
normalnestuduju@volny.cz
www.normalnestuduju.cz
spolek 						
26517051

Komu je služba určena:
Mladým lidem s psychickou poruchou nebo duševním onemocněním starším 16 let, kteří
by rádi začali studovat, vracejí se ke studiu nebo studují a potřebují podporu ve studiu.
Rodině a blízkým. Pedagogickým pracovníkům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Cílem služby je, aby žák/student dostal rychlou a efektivní podporu, která mu umožní
dosáhnout maximálního možného vzdělání a nemusel předčasně opustit systém vzdělávání.
Služba zahrnuje podporu žáka/studenta v dosažení studijních cílů před zahájením nebo
v průběhu studia, zajišťuje podporu rodině a blízkým studenta a pedagogickým pracovníkům.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma 		
• Bezbariérovost: ne, ale služba může být poskytnuta i terénní formou
•	Ostatní: podporované vzdělávání není registrovaná sociální služba, částečně
podporované vzdělávání poskytujeme v rámci služby odborného sociálního
poradenství a sociální rehabilitace
Otevírací doba:
Není určena. Dle předchozí (nejlépe telefonické či emailové) domluvy.
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Název poskytovatele:
Adresa:			
			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Ledovec, o.s.
Poradenské centrum Ledovec, Karoliny Světlé 13,
323 00 Plzeň
776 100 101, 377 429 616		
Mgr. Martina Hanzlíčková
pc@ledovec.cz
www.ledovec.cz
spolek 						
26517051

Komu je služba určena:
Lidem od 18 let, v případě podpory v oblasti vzdělávání lidem od 16 let:
• s duševním onemocněním z okruhu psychotických onemocnění;
•	z Plzeňského kraje, terénní formu služby poskytujeme lidem z území obcí s rozšířenou
působností: Blovice, Kralovice, Rokycany, Nýřany, Stod, Přeštice;
• přicházejícím dobrovolně a ochotným spolupracovat;
• spolupracujícím s odborníkem z oblasti psychiatrie, psychologie nebo neurologie;
•	v kompenzovaném stavu, kteří nejsou agresivní a nejsou pod vlivem návykových
látek (při vstupu do služby).

Služby pro zdravotně postižené

Sociální rehabilitace Ledovec
pro osoby s duševním onemocněním

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je podporovat rozvoj takových schopností a dovedností lidí s duševním
onemocněním, které potřebují k zvládání nároků samostatného a soběstačného života
v běžných podmínkách společnosti.
V rámci služby nabízíme individuální schůzky s pracovníkem služby, nácviky praktických
a sociálních dovedností v terapeutických dílnách (svíčkařská, tkalcovská, ergoterapeutická),
při volnočasových a vzdělávacích aktivitách (jazyky, jóga, výtvarný ateliér, počítače aj.)
a podpůrné skupiny. Službu poskytujeme ambulantní i terénní formou, i v době hospitalizace.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma 		
• Bezbariérovost: ne, služba je poskytována i terénní formou
• Ostatní: kapacita 90 osob
Otevírací doba:
pondělí 8.30 – 12.30 hod. 13.00 – 17.00 hod.
úterý		 dle předchozí domluvy
středa dle předchozí domluvy
čtvrtek 8.30 – 12.30 hod. 13.00 – 17.00 hod
pátek
dle předchozí domluvy
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Služby pro zdravotně postižené

VIDA centrum Plzeň
Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

VIDA o.s.
Tylova 1, 301 00 Plzeň		
775 585 159		
Bc. Romana Wolfová
wolfova@vidacentrum.cz, plzen@vidacentrum.cz
www.vidacr.cz
spolek			
26636654

Komu je služba určena:
Lidem s duševním onemocněním, příbuzným a blízkým uživatelů psychiatrických služeb,
odborníkům z oblasti péče o duševní zdraví a široké veřejnosti.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služby ve VIDA centru poskytuje tým tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty
s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
Služby jsou poskytovány přímo v terénu (tj. v psychiatrických zařízeních) i v konzultačních
hodinách v kanceláři VIDA centra.
Nabízíme:
• Odborné sociální poradenství
• Poradenství na základě vlastní zkušenosti s duševním onemocněním
• Dluhové poradenství
• Besedy k finanční gramotnosti
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: ne
•	Ostatní: možnost výjezdů mobilního týmu do Fakultní nemocnice Lochotín,
Psychiatrické léčebny Dobřany a psychiatrického oddělení v Klatovech.
Otevírací doba:
pondělí 8.00 – 12.00 hod.
čtvrtek 12.00 – 16.00 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

MOTÝL o.s.
Žlutická 2, 323 00 Plzeň
724 822 985		
Mgr. Markéta Berešová, DiS.
ranapece.motyl@centrum.cz
www.motyl-plzen.cz
spolek
26674157

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi od 0 do 7 let se zdravotním postižením (mentálním, tělesným
a kombinovaným), s poruchami autistického spektra, s opožděným psychomotorickým
vývojem nebo rodinám s dětmi s ohroženým vývojem.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Raná péče probíhá formou individuálních konzultací s poradcem. Nabízíme specializované
poradenství v oblasti sociální, fyzioterapeutické a v oblasti speciální pedagogiky. Poradce
1x za 4 až 6 týdnů dojíždí do domácnosti rodiny nebo může být ke konzultaci využita
ambulantní místnost Rané péče v MOTÝL o.s. S rodinou se pracuje na základě
individuálního plánu. Konkrétními činnostmi je např. podpora psychomotorického
vývoje, řešení problémového chování, pomoc při výběru školského zařízení, poskytnutí
kontaktu na další odborníky, podpora v náročných životních situacích, zapůjčování
literatury a speciálních pomůcek apod. Za rodinami se vyjíždí do celého Plzeňského kraje.
Poradkyně Rané péče nabízejí také Nácviky sociálních dovedností pro děti s poruchou
autistického spektra. Jedná se o kurz 10 lekcí. Děti jsou do jednotlivých kurzů rozděleny
podle jejich věku a schopností a společně se učí, jak reagovat v běžných sociálních
situacích. Konkrétně jde např. o komunikaci s vrstevníky, rozeznávání emocí, vyjadřování
vlastních potřeb apod. V kurzu jsou využívány speciální učebnice, hry, aplikace na iPad
a velmi důležitým prvkem je spolupráce mezi dětmi ve skupince.
Cílem Rané péče je zmírnit důsledky zdravotního postižení dítěte a jeho dopad na rodinu.
Poradci se zároveň snaží zabránit společenské izolaci rodiny.
Specifikem naší služby je začleňování dětí se zdravotním postižením do zájmových aktivit
Rodičovského centra Vlnka.

Služby pro zdravotně postižené

Raná péče

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma, Nácviky sociálních dovedností se hradí částečně
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: parkoviště přímo v areálu, dostupnost z MHD
Otevírací doba: individuální domluva mezi klientem a poradcem
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Služby pro zdravotně postižené

Terapeutické dílny
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba: 		
E-mail:			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Motýl o.s.
Žlutická 2, 323 00 Plzeň
723 158 470		
Eva Kepková
dilny.motyl@centrum.cz
www.motyl-plzen.cz
spolek					
26674157

Komu je služba určena:
Mládeži a dospělým s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením (mentální
a tělesné) ve věku od 16 do 64 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
•	Postupné zdokonalování pracovních i sociálních návyků a dovedností při týmové
práci s výhledem pozdějšího uplatnění v chráněném zaměstnání
•	Jednoduchá činnost se simulací běžných pracovních podmínek s přihlédnutím
k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta a k jeho potřebám (rukodělná výroba
drobných dárkových předmětů, zahradnické práce, práce v kuchyni)
•	Sociální hry – skupinová podpora klientů při řešení otázek z oblasti společenské,
sociální a vzdělávací
• Účast na kulturních a prezentačních akcí sdružení (hudebně-taneční vystoupení)
•	Nabídka odpoledních volnočasových aktivit pro mládež a dospělé se ZP (Keramika,
Sportovní hry a Boccia, Klub, Veselá dílna, Vaření, Zábavná ergoterapie)
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma, poplatek za stravu dle docházky				
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: parkoviště v areálu, snadná dostupnost MHD
Otevírací doba:
pondělí 7.00 – 15.00 hod., Keramika 15.00 – 16.00, Sportovní hry 17.00 – 18.00 hod.
úterý		 7.00 – 15.00 hod., Klub 15.00 – 16.00, Zábavná ergoterapie 16.15 – 17.15 hod.
středa 7.00 – 15.00 hod., Veselá dílna 15.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 7.00 – 15.00 hod., Vaření 15.00 – 16.30 hod.
pátek		 7.00 – 13.00 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

HEWER, z.s.
Guldenerova 3, 326 00 Plzeň		
736 505 558
Jana Červánková – vedoucí střediska
plzensko@pecovatel.cz
www.pecovatel.cz
spolek
66000653

Komu je služba určena:
Seniorům a klientům s mentálním, tělesným nebo smyslovým znevýhodněním. Službu
zároveň poskytujeme dlouhodobě nemocným lidem (vč. péče při rekonvalescenci po
nehodě).
Služba je poskytována i mimo bydliště klientů – v nemocnicích, pobytových zařízeních
sociálních služeb atd.

Služby pro zdravotně postižené

Osobní asistence – terénní služba

Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytujeme nepřetržité služby v domácím prostředí (u klientů doma), kdykoliv během
24 hodin denně (i o víkendech a svátcích). Obsahem služby je zejména péče o klienta
(pomoc s oblékáním, česáním a podobně), osobní hygiena (mytí, přebalování, přesazování
na WC), vaření a podání jídla, péče o domácnost, nákupy, doprovody k lékaři, na úřady,
na procházku. Rozsah služeb, počet hodin a dnů určuje klient dle svých potřeb (objednat
je možné krátkodobé i dlouhodobé služby).
Osobní asistence Hewer je poskytována co nejkomplexněji, součástí služby je proto
i péče sociálního terapeuta. Klientům a jejich rodinám nabízíme psychologický doprovod
a pomoc při řešení složitých situací souvisejících se službou a klientovou bezmocí.
Terénní službou osobní asistence se organizace Hewer zabývá již 17. rokem. V Plzni je
služba Hewer nabízena od roku 2009.
Praktické informace:
•	Cena služby: asistenční služba v délce1 hodiny: 120 Kč/hod.
				
asistenční služba v rozsahu od 2 do 70 hodin měsíčně: 95 Kč/hod.
			
asistenční služba v rozsahu nad 70 hodin měsíčně: 90 Kč/hod.
•	Bezbariérovost: ano (dle bydliště klientů), kancelář organizace bezbariérová není
•	Ostatní: informace o službě (včetně objednávání služby) poskytujeme telefonicky
pouze v pracovních dnech od 8 do 16.30 hod. (číslo telefonu je uvedeno výše)
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Služby pro zdravotně postižené

Poradna NRZP ČR
pro Plzeňský kraj
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba: 		
E-mail:			
Webovéstránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
náměstí Republiky 28, 301 00 Plzeň
377 224 879, 736 751 204
PhDr. Jana Petrová
poradnaplzen@nrzp.cz
www.nrzp.cz
spolek
70856478

Komu je služba určena:
Osobám se zdravotním postižením; seniorům; rodičům dětí se zdravotním postižením;
opatrovníkům osob omezených či zbavených ve způsobilosti k právním úkonům; rodinným
příslušníkům uživatelů sociálních služeb a dalším skupinám uživatelů sociálních služeb.
Stručná charakteristika poskytované služby:
•	Sociální a sociálně právní poradenství – dávky pro osoby se zdravotním postižením,
dávky státní sociální podpory, problematika příspěvků, včetně příspěvku na péči,
důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, průkazy OZP, zaměstnávání osob
se zdravotním postižením aj.
•	Vzdělávání – výběr vhodné vzdělávací instituce pro děti a mládež se zdravotním
postižením
• Poradenství týkající se rehabilitačních, kompenzačních a reedukačních pomůcek
•	Zprostředkování další odborné pomoci a spolupráce s pomáhajícími organizacemi,
např. vyhledání vhodného poskytovatele nabízejícího žádanou službu
•	Pomoc při uplatňování a formulaci práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí klienta, např. podpora a provázení uživatele v jednání
s poskytovatelem služby, pomoc při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální
služby
•	Poradenství v oblasti odstraňování bariér a bezbariérových úprav bytů a bytových
domů
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Bezbariérovost: ano
Otevírací doba:
pondělí 8.00 – 12.00 hod.
úterý
8.00 – 12.00 hod.
středa 8.00 – 12.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 12.00 hod.
pátek
8.00 – 12.00 hod.
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13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň
Tylova 405/14, 301 00 Plzeň
602 616 785		
Mgr. Kristýna Voříšková
spolek@snplzen.cz; voriskova@snplzen.cz
www.snplzen.cz
pobočný spolek				
70950431

Komu je služba určena:
Osobám s kombinovaným postižením – bez omezení věku, osobám se sluchovým
postižením – bez omezení věku a seniorům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Zprostředkování navazujících služeb
•	Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, včetně zaměstnávání

Služby pro zdravotně postižené

Odborné sociální poradenství

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: ambulantní služba
Otevírací doba:
pondělí 7.30 – 16.00 hod.
úterý		 7.30 – 16.00 hod.
středa 7.30 – 16.00 hod. (v případě přednášek do 17.30 hod.)
čtvrtek 7.30 – 16.00 hod.
pátek		 7.30 – 16.00 hod.
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Služby pro zdravotně postižené

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a ZP
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň
Tylova 405/14, 301 00 Plzeň
602 616 785		
Mgr. Kristýna Voříšková
spolek@snplzen.cz; voriskova@snplzen.cz
www.snplzen.cz
pobočný spolek				
70950431

Komu je služba určena:
Osobám s kombinovaným postižením – bez omezení věku, osobám se sluchovým
postižením – bez omezení věku a seniorům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
•	Projekty: „Snažme se“ – trénování paměti, „PřeSPo“ – přednášková činnost, „Poznej
svůj kraj“ – zájezdy v rámci Plzeňského kraje
• Akce pro děti: Mikulášská nadílka, Den dětí
• Sportovní kluby: Joker a Šipky
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•	Zprostředkování navazujících služeb, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při vyřizování běžných
záležitostí a při zajištění pracovního uplatnění.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: ambulantní služba
Otevírací doba:
pondělí 7.30 – 16.00 hod.
úterý		 7.30 – 16.00 hod.
středa 7.30 – 16.00 hod. (v případě přednášek do 17.30 hod.)
čtvrtek 7.30 – 16.00 hod.
pátek		 7.30 – 16.00 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň
Tylova 405/14, 301 00 Plzeň
731 147 645; 602 616 785		
Mgr. Miroslav Hanzlíček
spolek@snplzen.cz; mhanzlicek@snplzen.cz
www.snplzen.cz
pobočný spolek				
70950431

Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým postižením – bez omezení věku.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Tlumočení do a ze znakového jazyka
•	Pomoc při zajišťování pracovního uplatnění formou tlumočení u potencionálních
zaměstnavatelů
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•	Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
• Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
• Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Služby pro zdravotně postižené

Tlumočnická služba

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ne
•	Ostatní: tlumočení při styku s veřejnými i soukromými institucemi, tlumočení regionálních
televizních zpráv, tlumočení veřejných akcí, zájezdů, výletů, sportovní akcí atd.
Otevírací doba:
ambulantní:
středa 14.00 – 16.00 hod. (v případě přednášek do 17.30 hod.)
čtvrtek 14.00 – 16.00 hod.
(terénní dle předchozí domluvy)
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Služby pro zdravotně postižené

Raná péče
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň		
377 420 035, 724 400 815		
Mgr. Miroslava Bartošová
plzen@ranapece.eu
www.ranapece.eu/plzen
obecně prospěšná společnost
29109663

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let na území
Plzeňského a Karlovarského kraje.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• terénní služby – pravidelné návštěvy klientských rodin, odborné konzultace pro
rodiče, stimulace vývoje dítěte v domácím prostředí rodiny
• konzultace ve středisku – posouzení zrakových funkcí a konzultace k rozvoji
zrakového vnímání
• půjčování speciálních hraček a kompenzačních pomůcek
• Telefonické poradenství, zasílání materiálů
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: ano
Otevírací doba: info viz kontaktní telefon
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Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
377 420 481,732 306 775
Mgr. Simona Kurcová
info@tc-plzen.cz
www.tc-plzen.cz
obecně prospěšná společnost
25248421

Komu je služba určena:
Lidem se zrakovým a kombinovaným postižením od 15 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Bezplatné poskytnutí informací ze sociálně právní oblasti a pomoc se zajištěním průkazů
pro zdravotně postižené, příspěvků, sociálních dávek nebo invalidních důchodů pro
zrakově postižené. Informace o nových vyhláškách a zákonech týkajících se zrakově
postižených. Součástí služby je půjčovna kompenzačních pomůcek.

Služby pro zdravotně postižené

Odborné sociální poradenství

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: ambulantní a terénní služby, je nutné se vždy předem objednat
Otevírací doba:
pondělí 7.30 – 12.00
úterý		 7.30 – 12.00
středa 7.30 – 12.00
čtvrtek 7.30 – 12.00
pátek		 7.30 – 12.00

12.30 – 16.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
12.30 – 18.00 hod.
12.30 – 14.00 hod.
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Služby pro zdravotně postižené

Průvodcovské
a předčitatelské služby
Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
377 420 481, 732 306 775
Mgr. Hana Dostálová
info@tc-plzen.cz
www.tc-plzen.cz
obecně prospěšná společnost
25248421

Komu je služba určena:
Lidem se zrakovým a kombinovaným postižením od 15 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
V rámci průvodcovské služby se jedná o zajištění bezpečného doprovodu klienta na
úřady, k lékaři, na nákupy a další místa a instituce, a to se zárukou maximální diskrétnosti.
V rámci předčitatelské služby se jedná o předčítání textů dle zakázky klienta.
Praktické informace:
• Cena služby: 100 Kč/hod.			
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: ambulantní a terénní služba, je nutné se vždy předem objednat
Otevírací doba:
pondělí 7.30 – 12.00 hod.
úterý		 7.30 – 12.00 hod.
středa 7.30 – 12.00 hod.
čtvrtek 7.30 – 12.00 hod.
pátek		 7.30 – 12.00 hod.

68

12.30 – 16.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
12.30 – 18.00 hod.
12.30 – 14.00 hod.

Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
377 420 481
Mgr. Hana Dostálová
info@tc-plzen.cz
www.tc-plzen.cz
obecně prospěšná společnost
25248421

Komu je služba určena:
Lidem se zrakovým a kombinovaným postižením od 15 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Cílem je poskytnout klientovi smysluplné využití volného času se zaměřením na jeho
zrakový handicap, podporovat navazování sociálních kontaktů a získávání nových
dovedností a poznatků.
Jedná se o pravidelné zájmové a vzdělávací kluby (jazykové kurzy Aj, Nj, Fj, simulovaná
zvuková střelba, bowling, internetová kavárna, ruční práce…) a jednorázové akce (výlety,
exkurze, besedy, koncerty, kulturní a sportovní akce).

Služby pro zdravotně postižené

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: ambulantní a terénní služby
Otevírací doba:
pondělí 7.30 – 12.00 hod.
úterý		 7.30 – 12.00 hod.
středa 7.30 – 12.00 hod.
čtvrtek 7.30 – 12.00 hod.
pátek		 7.30 – 12.00 hod.

12.30 – 16.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
12.30 – 18.00 hod.
12.30 – 14.00 hod.
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Služby pro zdravotně postižené

Sociální rehabilitace
Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 		
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
377 420 481, 604 434 855
Mgr. Lenka Rýdlová
info@tc-plzen.cz
www.tc-plzen.cz
obecně prospěšná společnost
25248421

Komu je služba určena:
Lidem se zrakovým a kombinovaným postižením od 9 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Cílem je naučit klienta základním dovednostem a práci s PC a zlepšit tím jeho společenské
uplatnění, samostatnost a nezávislost. Zdokonalit získané dovednosti a zvýšit tak možnost
společenského a pracovního uplatnění zrakově postiženého uživatele. Umožnit samostatný
přístup k informacím a samostatnou komunikaci.
Jedná se převážně o výuku na počítačích se speciálními programy pro zrakově postižené
– odečítací a zvětšovací software, asistenční programy. Součástí služby je i drobná
servisní výpomoc a konzultační činnost v oblasti speciální výukové techniky, mobilních
telefonů a dotykových zařízení.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: ambulantní a terénní služba, je nutné se vždy objednat
Otevírací doba:
pondělí 7.30 – 12.00 hod.
úterý		 7.30 – 12.00 hod.
středa 7.30 – 12.00 hod.
čtvrtek 7.30 – 12.00 hod.
pátek		 7.30 – 12.00 hod.
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12.30 – 16.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
12.30 – 18.00 hod.
12.30 – 14.00 hod.

Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Tyfloservis, o.p.s.
Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň		
377 423 596		
Hana Cmarová, DiS.
plzen@tyfloservis.cz
www.tyfloservis.cz
obecně prospěšná společnost			
26200481

Komu je služba určena:
Osobám se zrakovým postižením a osobám s kombinovaným postižením (z nichž jedno
je zrakové), starším 15 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Tyfloservis se věnuje systematické práci se slabozrakými a nevidomými lidmi. Služby
poskytujeme v rámci jednorázových setkání nebo v dlouhodobých kurzech. Rehabilitační
kurzy jsou zaměřeny na prostorovou orientaci a chůzi s bílou holí, výuku čtení a psaní
Braillova bodového písma, na nácvik sebeobsluhy (vaření, úklid, drobné domácí práce…),
na nácvik psaní „všemi deseti“ na klávesnici PC a vlastnoručního podpisu. V našem
středisku si klienti mohou vyzkoušet dostupné kompenzační pomůcky, samozřejmostí je
proškolení práce s nimi. Služby poskytujeme ambulantně nebo terénně na území celého
Plzeňského kraje. Cílem práce je co největší samostatnost a soběstačnost klienta.

Služby pro zdravotně postižené

Sociální rehabilitace
zrakově postižených

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
•	Bezbariérovost: pro tělesně postižené osoby – ano (kromě WC); specifické úpravy
pro slabozraké osoby s důrazem na světlo, kontrasty, velikost, specifické úpravy pro
nevidomé osoby s důrazem na hmatové a sluchové vnímání; v budově je k dispozici
výtah
•	Ostatní: vchod do budovy je opatřen akustickým majáčkem
Otevírací doba:
Pro ambulantní návštěvy: čtvrtek 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 18.00 hod.
Nutno se vždy telefonicky objednat.
Práce v terénu vždy po předchozí domluvě, a to v pondělí až pátek.
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Služby pro zdravotně postižené

Rehabilitace zraku
pro zrakově postižené
Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 		
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Tyfloservis, o.p.s.
Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň		
377 423 596		
Hana Cmarová, DiS.
plzen@tyfloservis.cz
www.tyfloservis.cz
obecně prospěšná společnost			
26200481

Komu je služba určena:
Osobám se zrakovým postižením a osobám s kombinovaným postižením (z nichž jedno
je zrakové), starším 15 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Tyfloservis se věnuje systematické práci se slabozrakými a nevidomými lidmi.
V plzeňském středisku nabízíme k vyzkoušení tzv. těžkou optiku (lupy do ruky, lupy
s osvětlením, kamerové lupy atd.). Jedná se o optické pomůcky, které jsou určeny lidem
s takovým zrakovým postižením, kdy již běžná brýlová korekce nestačí; nemohou číst,
luštit, podepsat se… V Tyfloservisu si mohou vybrat vhodnou optickou/optoelektronickou
pomůcku. Služby jsou poskytovány ambulantně nebo terénně na území celého Plzeňského
kraje. Cílem práce je co největší samostatnost a soběstačnost klienta.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
•	Bezbariérovost: pro tělesně postižené osoby – ano (kromě WC); specifické úpravy
pro slabozraké osoby s důrazem na světlo, kontrasty, velikost, specifické úpravy pro
nevidomé osoby s důrazem na hmatové a sluchové vnímání; v budově je k dispozici
výtah
• Ostatní: vchod do budovy je opatřen akustickým majáčkem
Otevírací doba:
Pro ambulantní návštěvy: čtvrtek 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 18.00 hod.
Nutno se vždy telefonicky objednat.
Práce v terénu vždy po předchozí domluvě, a to v pondělí až pátek.
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Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Občanské sdružení Ty a Já
Resslova 14, 301 00 Plzeň
776 488 008
Jitka Malafová
sdruzenityaja@seznam.cz
www.sdruzenityaja.cz
spolek			
27007278

Komu je služba určena:
Lidem s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením (od 15 let).
Stručná charakteristika poskytované služby:
Klubové centrum nabízí dopolední volnočasové aktivity pro mladé lidi s různým typem
zdravotního postižení. Náplní klubu jsou rukodělné aktivity, výlety po okolí, návštěvy
muzeí, výstav, učení praktickým dovednostem – vaření, nakupování, procvičování
školních znalostí aj.

Služby pro zdravotně postižené

Dopolední klub

Praktické informace:
• Cena služby: služba zpoplatněna
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: provoz klubu od září 2014 (info na uvedeném kontaktu)
Otevírací doba:
pondělí až čtvrtek 9.00 – 14.00 hod.
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Služby pro zdravotně postižené

Klubové centrum pro mladé
lidi s handicapem
Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Občanské sdružení Ty a Já
Resslova 14, 301 00 Plzeň
776 488 008
Jitka Malafová
sdruzenityaja@seznam.cz
www.sdruzenityaja.cz
spolek			
27007278

Komu je služba určena:
Lidem s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením (od 15 let).
Stručná charakteristika poskytované služby:
Klubové centrum nabízí volnočasové aktivity pro mladé lidi s různým typem zdravotního
postižení. Od roku 2014 nabízíme tyto zájmové kroužky: Hudební laboratoř, cvičení,
keramika, výtvarný ateliér, tancování a multimediální kroužek.
Kromě pravidelných kurzů pořádáme také jednorázové semináře zaměřené na rukodělné
práce. Během roku uskutečňujeme řadu kulturních a sportovních akcí, výletů a pobytů.
Praktické informace:
• Cena služby: 700 Kč za školní rok		
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: přesné časy kroužků na www.sdruzenityaja.cz
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Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Občanské sdružení ProCit, z.s.
Macháčkova 906/47, 318 00 Plzeň
777 700 768			
Irena Vítovcová, Mgr. Hana Marková
procit@centrum.cz
www.autismusprocit.cz
spolek				
22909486

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra nebo podobnými vývojovými problémy,
které jsou charakteristickými problémy v oblasti sociálních vztahů a komunikace (děti od
1 do 15 let).
Stručná charakteristika poskytované služby:
Terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby, odborné poradenství, péče speciálního
pedagoga, množství vzdělávacích i volnočasových aktivit pro rodiny dětí s handicapem,
nácviky sociálních dovedností.

Služby pro zdravotně postižené

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Bezbariérovost: ano
Otevírací doba:
čtvrtek		
9.00 – 12.00 hod. (ambulance)
středa a pátek
15.00 – 19.00 hod. (terénní služby dle dohody)
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Služby pro zdravotně postižené

Odborné sociální poradenství
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba: 		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

APPN, o. p. s.
Kovářská 1253/4, 301 00 Plzeň
607 048 579
Mgr. Olga Blahovcová
olga.blahovcova.plk@appn.cz
www.appn.cz
obecně prospěšná společnost		
26611716

Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým postižením, osobám s kombinovaným postižením, bez věkového
omezení.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Odborné sociální poradenství (sociální, profesní, právní) pro uživatele sociálních služeb
je specializovaná služba, která pomáhá klientovi lépe se orientovat v náročné životní
situaci (např. ztráta zaměstnání) a podporuje klienta v nalezení strategie ke zlepšení
stávající situace. Smyslem poradenství pro uživatele sociálních služeb je orientovat
klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací, pomoci
mu při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení daného problému;
v některých případech přímo i s řešením problému.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: ano
Otevírací doba:
pondělí dle domluvy s klientem
úterý		 8.00 – 15.30 hod.
středa dle domluvy s klientem
čtvrtek 8.00 – 15.30 hod.
pátek		 8.00 – 12.30 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba: 		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

APPN, o. p. s.
Kovářská 1253/4, 301 00 Plzeň
607 048 579
Mgr. Olga Blahovcová
olga.blahovcova.plk@appn.cz
www.appn.cz
obecně prospěšná společnost		
26611716

Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým postižením, osobám s kombinovaným postižením ve věku od 16
do 64 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Sociální rehabilitace, tj. zejména podpora znevýhodněných osob na trhu práce, vyhledáváním
a vytvářením pracovních míst.

Služby pro zdravotně postižené

Sociální rehabilitace

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: ano
Otevírací doba:
pondělí dle domluvy s klientem
úterý		 8.00 – 15.30 hod.
středa dle domluvy s klientem
čtvrtek 8.00 – 15.30 hod.
pátek
8.00 – 15.30 hod.
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Služby pro zdravotně postižené

Klubové centrum pro děti
a lidi s postižením
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba: 		
E-mail:			
Webovéstránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Občanské sdružení Tak pojď s náma
Úslavská 29, 326 00 Plzeň		
777 593 893		
Zdeňka Uriková
takpojdsnama@seznam.cz
www.takpojdsnama.cz
spolek
22874577

Komu je služba určena:
Lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, dětem.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Nabízíme volnočasové aktivity – vzdělávací dopoledne, zájmové odpoledne – kroužky.
Praktické informace:
• Cena služby: 200 – 800 Kč kroužek/rok			
• Bezbariérovost: částečně, přístup pouze na mechanickém vozíku
Otevírací doba:
Klubové centrum: pondělí až středa 9.00 – 17.00 hod.
Jednorázové akce dle konkrétních požadavků.
1x měsíčně taneční večery spojené s výukou tance.
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Mamma HELP centrum Plzeň
Žlutická 1694/2, 323 00 Plzeň
377 917 395		
Marcela Špánková
plzen@mammahelp.cz
www.mammahelp.cz
spolek					
70099880

Komu je služba určena:
Onkologickým pacientkám s diagnózou karcinom prsu a jejich blízkým, kteří se v souvislosti
s onemocněním ocitli v psychicky náročné situaci.
Stručná charakteristika poskytované služby:
•	Poskytování užitečných informací a rad, kontakty na odborníky i poskytovatele
speciálních služeb potřebných pro pacientky s rakovinou prsu
•	Bezpečné zázemí a psychická podpora pacientek i jejich blízkých – laické terapeutky
jako chápající přítelkyně s osobní zkušeností s nemocí v prostředí vhodném pro
intimní rozhovory
•	Setkávání stejně handicapovaných žen při rozmanitých volnočasových aktivitách,
arteterapeutická dílna, rehabilitační cvičení, výlety
• Ozdravné a rekondiční pobyty pro pacientky po operaci prsu

Služby pro zdravotně postižené

Mamma Help poradenství

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: ano
Otevírací doba:
pondělí 10.00 – 15.00 hod.
úterý		 10.00 – 15.00 hod.
středa 10.00 – 15.00 hod.
čtvrtek 10.00 – 15.00 hod.
pátek		 zavřeno
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Služby pro zdravotně postižené

Centrum klubové
a svazové činnosti postižených
civilizačními chorobami a seniorů
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba: 		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.
Koperníkova 772/15, 301 00 Plzeň
373 543 472		
Ing. Adolf Kotásek
centrumsl.stom@seznam.cz
stomik.webnode.cz
pobočný spolek			
64353125

Komu je služba určena:
Osobám zdravotně postiženým, osobám trpícím civilizačními chorobami, seniorům
a všem, kteří projeví zájem se s touto problematikou seznámit a zapojit se do činnosti
SPCCH.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Kontaktní místo pro všechny plzeňské občany, kde mají možnost získat informace
o civilizačních chorobách. Jak žít s rakovinou tlustého střeva (s vývodem), s rakovinou
prsu nebo děložního čípku, jak žít jako diabetik, astmatik a kardiak.
Pro začlenění se do plnohodnotného života pořádáme cvičení, plavání, vycházky,
rekondiční pobyty, víkendové pobyty, výuku angličtiny, výuku základů práce na PC i práce
s internetem.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ne
Otevírací doba:
Po dohodě na telefonním čísle 373 543 472, po – pá 10.00 – 15.00 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba: 		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.
Koperníkova 772/15, 301 00 Plzeň
373 543 472		
Ing. Adolf Kotásek
centrumsl.stom@seznam.cz
stomik.webnode.cz
pobočný spolek			
64353125

Komu je služba určena:
Osobám zdravotně postiženým, osobám žijícím s vývodem (stomikům), občanům zvaným
na preventivní prohlídky rakoviny tlustého střeva a osobám, kteří projeví zájem o uvedenou
problematiku a hledají potřebné informace.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Kontaktní místo pro stomiky, kde se mohou setkávat a získávat potřebné informace
• Vysvětlení průběhu kolonoskopického vyšetření, včetně ukázkového videa
• Rady a informace o problémech života se stomií
• Informace o dostupných pomůckách a informace, jak pomůcky získat
•	Všem, kteří chtějí vědět, jak se s vývodem žije, nabízíme rozhovor se zkušeným
stomikem
• Přednášky a besedy s odborníky
• Setkání stomiků a pořádání společenských akcí
• Kontakty na stomasestry a distributory pomůcek

Služby pro zdravotně postižené

Poradenské centrum
pro zdravotně postižené – stomiky

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ne
Otevírací doba:
úterý 10.00 – 15.00 hod.
V případě potřeby si můžete domluvit i jiný termín na telefonním čísle 373 543 472
nebo emailu: centrumsl.stom@seznam.cz.
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Služby pro zdravotně postižené

Sociálně aktivizační služby
v klubovém centru CK KID
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Cestovní klub KID, o.s.
U Jam 23, 323 00 Plzeň
608 708 726			
Oldřich Netrval
netrval.olda@seznam.cz
www.ckkid.cz
spolek			
22851020

Komu je služba určena:
Osobám se zdravotním postižením, seniorům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Cestovní klub KID (Klub invalidních dobrodruhů), o.s. ve své bezbariérové klubovně
pořádá pro členy (ale i nečleny) klubu pravidelné klubové večery (besedy, promítání, čtení,
workshopy) a klubová setkání. Především tu však provozuje činnost několik zájmových
kroužků (kroužek deskových her, hudební kroužek, kroužek ručních prací „Šikovné
tlapky“).
Praktické informace:
• Cena služby: informace na uvedeném kontaktu		
• Bezbariérovost: ano
•	Ostatní: informace o připravovaných akcích a zájmových kroužcích lze najít na webu
a na facebookové stránce klubu
Otevírací doba:
úterý		 16.00 – 19.00 hod. (kroužek deskových her)
středa 15.00 – 19.00 hod. (kroužek ručních prací)
čtvrtek 16.00 – 19.00 hod. (hudební kroužek)
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Název poskytovatele:
			
Adresa: 			
			
		
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoby: 		
			
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Svaz tělesně postižených v ČR,
m.o. Vozíčkáři Plzeňska
Koterovská 134, 326 00 Plzeň
- osobní kontakt po předchozí telefonické domluvě
poštovní adresa - Kaznějovská 43, 323 00 Plzeň
724 293 581, 608 524 177, 603 824 156
Mgr. Olga Puflerová, Jaroslava Mossóczyová,
Ing. Jaroslav Vyskočil
vozickari@volny.cz
www.vozickari.estranky.cz
spolek
64355934

Komu je služba určena:
Osobám s tělesným postižením, zejména vozíčkářům.

Služby pro zdravotně postižené

Vozíčkáři Plzeňska - integrace osob
se zdravotním postižením do společnosti

Stručná charakteristika poskytované služby:
Základní sociální poradenství, volnočasové aktivity a spolupráce při odstraňování bariér.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Bezbariérovost: ano
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Služby pro zdravotně postižené

Denní stacionář Exodus
pro osoby s psychickým, tělesným
a kombinovaným onemocněním
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Sdružení občanů Exodus
Hlavanova 12, 326 00 Plzeň - Slovany		
777 656 204
Jindřiška Rajzlová
TJindriska@seznam.cz
www.exodus.cz
spolek
45331081

Komu je služba určena:
Osobám s psychickým, tělesným a/nebo kombinovaným postižením.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Při využívání zařízení klient zůstává součástí svého přirozeného společenství, žije
běžným způsobem. Posilování sebedůvěry, podpora a upevňování získaných dovedností
a znalostí. Podpora socializace a uplatňování klientovy vůle jednat na základě vlastního
rozhodnutí. Osobní rozvoj. Posilování samostatnosti a sebeobslužnosti. Zapojení do
pracovní činnosti, zvládnutí dovedností a technik, případná příprava na vstup na trh práce
(včetně forem chráněného a podporovaného zaměstnávání).
Praktické informace:
• Cena služby: 50 Kč/den		
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: kapacita zařízení 14 klientů
Otevírací doba:
pondělí 8.00 – 15.00 hod.
úterý
8.00 – 15.00 hod.
středa 8.00 – 15.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 15.00 hod.
pátek
8.00 – 14.30 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Sdružení občanů Exodus
U Zvonu 51, 330 11 Třemošná		
605 053 226
Petra Pacáková
pacakova@exodus.cz
www.exodus.cz
spolek
45331081

Komu je služba určena:
Lidem se zdravotním postižením z celého Česka ve věku od 18 let do seniorského věku.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním sociální služby je socializace klientů, podpora, integrace do kolektivu, případné
zvýšení schopností a dovedností, které mohou následně uplatnit na trhu práce. Sociální
rehabilitace je poskytována formou týdenních pobytů s různým zaměřením. Cílem je
posilování co možná nejvyšší úrovně sebevědomí, návratu do běžného života a dalšího
pokroku v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje.

Služby pro zdravotně postižené

Sociální rehabilitace Exodus

Praktické informace:
• Cena služby: 2 200 Kč/ týden		
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: kapacita pobytové formy je 26 lůžek
Otevírací doba:
Probíhá po dobu jednoho týdne, pondělí až neděle nepřetržitě (po předchozí domluvě
s klientem).
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Služby pro zdravotně postižené

Odlehčovací služba Exodus
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Sdružení občanů Exodus
U Zvonu 51, 330 11 Třemošná
605 053 226		
Petra Pacáková
pacakova@exodus.cz
www.exodus.cz
spolek
45331081

Komu je služba určena:
Rodinám, které pečují o dítě či mládež do 26 let s chronickým onemocněním nebo
zdravotním postižením. Cílem je zabezpečit pečující osobě nezbytný odpočinek a klientům
služby zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti pro zlepšení jejich schopností a dovedností.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Odlehčovací služba probíhá každé úterý v čase od 12.00 do 18.00 hod. Klienty do Domu
Exodus dopravujeme speciálním mikrobusem s plošinou přímo z místa jejich bydliště
(popř. školy). Po příjezdu je v případě zájmu zajištěn oběd. Poté je pro ně připraven
program, který se skládá ze zájmových aktivit (keramika, studená kuchyně, deskové hry,
výtvarný kroužek, PC, atd.). Jednotlivé aktivity si klienti vyberou dle svých individuálních
zájmů a dovedností. Jedenkrát měsíčně pořádáme výlety (minigolf, kino, divadlo, zoo,
bowling, parník Hracholusky, atd.) a dále kulturní akce, které probíhají prostřednictvím
zájmového střediska (drakiáda, maškarní bál, sportovní a jiné soutěže, pěší výlety,
mikulášská nadílka, atd.). U jednotlivých činností pomáhají klientům lektoři, dobrovolníci
a asistenti. Klienti se účastní různých soutěží a každoročně také Abilympiády v Praze.
Cena služby je na celý školní rok stanovena ve výši 1 200 Kč (včetně programu a aktivit),
obědy si klienti hradí zvlášť. Případní zájemci o službu mají možnost se nezávazně
zúčastnit programu a poté se rozhodnout, zda je pro ně vhodná.
Praktické informace:
• Cena služby: 1 200 Kč/školní rok		
• Bezbariérovost: ano (bezbariérový mikrobus + celý Dům Exodus)
• Ostatní: kapacita služby je 15 klientů
Otevírací doba:
úterý 12.00 – 18.00 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Jezdecká stáj Radčice
Družstevníků 6, 322 00 Plzeň-Radčice
605 731 978		
Mgr. Lucie Klánová, DiS.
lu.kl@centrum.cz
www.jsradcice.cz
spolek
22907211

Komu je služba určena:
Klientům od kojeneckého do dospělého věku s tělesným, mentálním, smyslovým nebo
kombinovaným postižením.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Při terapeutické jednotce dochází k aktivaci posturálního systému, klient sedí na koni
osedlaném dekou a madly, je doprovázen terapeutem.

Služby pro zdravotně postižené

Hipoterapie

Praktické informace:
•	Cena služby: 200 Kč za jednu terapeutickou jednotku nebo permanentka
na 10 lekcí (1800 Kč)		
• Bezbariérovost: ano
Otevírací doba:
pondělí 16.00 – 18.00 hod.
úterý		 11.00 – 12.00 hod.
čtvrtek 16.00 – 18.00 hod.
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Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Služby pro rodiny, děti a mladistvé
Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené děti a rodiny

92

Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené děti a rodiny

93

Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „ŠNEČEK“

94

Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy		

95

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – azylový dům

96

Městská Charita Plzeň
Bludiště – nízkoprahové zařízení pro děti				

97

a mládež NADĚJE Plzeň – NADĚJE
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi			

98

– středisko NADĚJE Železniční – NADĚJE
Fond ohrožených dětí – pobočka Plzeň				

99

Fond ohrožených dětí
Azylový dům MáTa (azylový dům FOD Plzeň)			

100

Fond ohrožených dětí
Intervenční centrum Plzeňského kraje				
– služba sociální prevence – Diecézní Charita Plzeň
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102

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené děti a rodiny
Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Ambulantní služby pro rodiče, mládež, děti, 			

103

pedagogické a sociální pracovníky – Dětský diagnostický ústav,
středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Plzeň
Terénní služby pro základní a střední školy 			

104

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola
a školní jídelna, Plzeň
Celodenní pobyt pro děti od 1. do 9. ročníku základní školy

104

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola
a školní jídelna, Plzeň
Poradna náhradní rodinné péče – Sdružení pěstounských rodin

105

Rodičovské centrum Vlnka (RC Vlnka) – MOTÝL o.s.		

106

Motýlí miniškolka – MOTÝL o.s.					

107

CENTRUM DĚTÍ A RODIČŮ – CENTRUM DĚTÍ A RODIČŮ

108

Mateřské centrum Plzeňské panenky				

109

Mateřské centrum Plzeňské panenky
Mateřské a rodinné centrum „JABLÍČKO“			

110

MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY
Mateřské centrum Barvínek – Mateřské centrum BARVÍNEK

111

Program Sanace rodiny – DOMUS – Centrum pro rodinu		

112

89
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Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Program Náhradní rodinná péče					

113

DOMUS – Centrum pro rodinu
Dům vzdělání STUDNICE – STUDNICE			

114

BRÁNA do života – Občanské sdružení Brána			

115

Archa pro rodiny s dětmi						

116

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Klub Atom pro děti a mládež (nízkoprahové zařízení 		

117

pro děti a mládež) – Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Mentoringové preventivní programy 				

118

pro podporu rodin a dětí – TOTEM-RDC
Centrum pomoci Střecha 						 119
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň
Otevřený klub Balón							

120

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň
Vzducholoď – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež		

121

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň
Zájmové kroužky							

122

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň
Program včasné péče Klubíčko – Ponton, občanské sdružení

123

NZDM Pixla (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)		

124

Ponton, občanské sdružení
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Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Jsem Ready!								
Ponton, občanské sdružení
Terénní program COM.PASS					

126

Ponton, občanské sdružení
Předškolní klub							

127

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.
Mentoring – SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s.			

128

Podpora vzdělávání – SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

129

Poradna pro ženy a dívky – Plzeň 					130
Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky
Nemocnice u Sv. Jiří, s.r.o. – krizové lůžko 			

131

Nemocnice u Sv. Jiří, s.r.o.
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Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Sociálně zdravotní služba,
péče o ohrožené děti a rodiny
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Na Chmelnicích 617/6, 323 00 Plzeň		
378 037 823, 378 037 821, 724 888 807
Bc. Markéta Šiplová, MUDr. Jana Tytlová
siplova@plzen.eu, tytlova@plzen.eu
www.detskecentrumplzen.cz
příspěvková organizace				
40526666

Komu je služba určena:
Dětem od narození zpravidla do 1 roku věku (u dětí s postižením posunutí věkové hranice).
Matkám s malými dětmi. Rodinám původním a náhradním.
Stručná charakteristika poskytované služby:
•	Komplexní péče o děti (zdravotní, ošetřovatelská, rehabilitační, sociální, psychologická,
výchovná)
•	Příjem matek k péči o dítě (zácvik, adaptace, kojící)
•	Příprava dětí před realizací náhradní rodinné péče
•	Podíl na přípravě žadatelů o náhradní rodinnou péči
•	Poradenská péče (náhradním a původním rodinám, rodinám s dětmi v tísni)
•	Krizová pomoc matce a dítěti
Praktické informace:
•	Cena služby: příspěvek na úhradu zaopatření za den pobytu dítěte max. 45 Kč
(dle příjmu domácnosti), za den pobytu průvodce 150 Kč		
• Bezbariérovost: bezbariérový přístup do zařízení
• Ostatní: nepřetržitý provoz, odborný zdravotnický personál
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Sociálně zdravotní služba,
péče o ohrožené děti a rodiny
Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Partyzánská 759/55, 312 00 Plzeň		
378 037 811, 378 037 823, 724 888 807
Bc. Markéta Šiplová, MUDr. JanaTytlová
siplova@plzen.eu, tytlova@plzen.eu
www.detskecentrumplzen.cz
příspěvková organizace				
40526666

Komu je služba určena:
Dětem od 1 do 3 let věku, u dětí s postižením a sourozeneckých skupin posunutí věkové
hranice.
Stručná charakteristika poskytované služby:
•	Poskytování komplexní péče dětem se specifickými zdravotními potřebami,
dětem zanedbávaným, týraným, s postižením
•	Péče o děti ohrožené nevhodným sociálním prostředím (péče zdravotní,
ošetřovatelská, výchovná, psychologická, sociální)
•	Příprava dětí před umístěním do náhradních rodin
•	Poradenská péče (původním, náhradním rodinám, rodinám dětí s postižením)
Praktické informace:
•	Cena služby: příspěvek na zaopatření max. 50 Kč/den pobytu dítěte (dle příjmu
domácnosti)		
• Bezbariérovost: do přízemí
• Ostatní: nepřetržitý provoz, rodinné buňky, odborný personál
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Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc „ŠNEČEK“
Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Na Chmelnicích 617/6, 323 00 Plzeň		
722 441 212, 378 037 823, 724 888 807
Bc. Markéta Šiplová, MUDr. Jana Tytlová
siplova@plzen.eu; tytlova@plzen.eu
www.detskecentrumplzen.cz
příspěvková organizace					
40526666

Komu je služba určena:
Dětem ve věku 0-3 roky, u sourozeneckých skupin posunutí věkové hranice.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Okamžitá pomoc a ochrana dětem v tísni
• Pomoc rodinám, které se na přechodnou dobu nemohou o dítě postarat
• Pomoc dětem zanedbávaným, týraným, zneužívaným
• Přímé zaopatření, péče výchovná, zdravotní, psychologická, sociální
• Poradenská péče pro celou rodinu
• Přijetí na základě žádosti rodičů, obecního úřadu, rozhodnutí soudu
• Rodinné buňky s kapacitou 4 lůžka v budově Na Chmelnicích, 4 lůžka v budově
		 Partyzánská
• očasný pobyt do vyřešení situace
Praktické informace:
• Cena služby: příspěvek na úhradu pobytu a péče (dle § 42, zákona č. 359/1999 Sb.),
		 při hmotné nouzi péče bezplatná
• Bezbariérovost: do přízemí
• Ostatní: nepřetržitý provoz, odborný personál
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Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ:			

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.
Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň		
377 331 255, 377 331 254, 775 263 426
Mgr. Ivana Jirková
info@poradnaplzen.cz		
www.poradnaplzen.cz
obecně prospěšná společnost 		
28020529

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi, osobám v krizi, obětem domácího násilí, osobám ohroženým závislostí,
všem dospělým, seniorům a mladistvým od 16 let, osobám ohroženým dlouhodobou
nezaměstnaností, osobám v tíživé finanční situaci nebo s problémy s dluhy.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytovat bezplatně manželům, snoubencům, partnerům, rodinám i jednotlivcům
odborné i základní sociální i právní poradenské služby, pomoc při řešení partnerských,
rodinných a mezilidských vztahů a všestranně přispívat k tomu, aby manželství, rodina
a jednotlivec plnili optimálně svou funkci a roli ve společnosti a životě. Odborné sociální
a sociálně-právní poradenství, pomoc lidem v náročných životních situacích, podpora
a provázení při řešení osobní problematiky, pomoc při řešení těžkostí v partnerském
a rodinném soužití, případně v širších mezilidských vztazích.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: ano
•	Ostatní: kapacita služby 3000 konzultací ročně (30 minut konzultace, domluva
návštěvy – viz kontaktní telefony)
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Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Domov sv. Zdislavy pro matky
s dětmi v tísni – azylový dům
Název poskytovatele:
Adresa:			
		
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Městská Charita Plzeň
1) Čermákova 29, 301 00 Plzeň
2) Do Štěnovic 2, 301 00 Plzeň-Radobyčice		
377 423 159, 731 433 106		
Mgr. Markéta Štychová
dmd@mchp.cz
www.mchp.cz
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
Matky s dětmi a těhotné ženy s nezaopatřenými dětmi do 26 let, 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 a hrozící odloučení matky a dítěte nebo ztráta vlastního bydlení.
Stručná charakteristika poskytované služby:
•	Pomoc při zajištění stravy (vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy)
•	Poskytnutí ubytování (poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok;
umožnění celkové hygieny těla; vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní
a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla)
•	Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních
plánů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování
zákonných nároků a pohledávek)
•	Základní sociální poradenství (poskytování potřebných informací přispívajících k řešení
nepříznivé sociální situace)
Praktické informace:
• Cena služby: těhotná žena 120 Kč/den, matka 90 Kč/den, dítě 40-60 Kč/den
• Bezbariérovost: 1 garsoniéra
• Ostatní: služba je poskytována nepřetržitě
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 18.00 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Bludiště – nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež NADĚJE Plzeň
NADĚJE
Železniční 36, 326 00 Plzeň		
377 456 912		
sociální pracovnice
bludiste.plzen@nadeje.cz
www.nadeje.cz/plzen
spolek
00570931

Komu je služba určena:
Dětem ve věku 6 do 15 let, převážně ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Pomoc dětem se zvládáním učiva a domácími úkoly. Smysluplné trávení volného
času ve společnosti kamarádek a kamarádů. Výtvarné, rukodělné, hudební
a sportovní aktivity. Přístup k počítači a internetu. Kulečník, stolní fotbal, společenské hry.
Společné výlety, příměstský tábor.
Pomoc a podpora v krizových a složitých životních situacích.
Děti mohou chodit nepravidelně podle vlastního uvážení. Je chráněno jejich soukromí,
služba může být poskytována anonymně.
Praktické informace:
• Cena služby: bezplatně			
• Bezbariérovost: ne
Otevírací doba:
pondělí 13.00 – 16.00 hod.
úterý		 13.00 – 16.00 hod.
středa 13.00 – 16.00 hod.
čtvrtek 13.00 – 17.00 hod.
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Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi – středisko NADĚJE Železniční
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

NADĚJE
Železniční 36, 326 00 Plzeň		
377 456 912, 608 782 323		
sociální pracovnice
sas.plzen@nadeje.cz
www.nadeje.cz/plzen
spolek
00570931

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Pomoc, podpora a poradenská činnost rodinám s dětmi při řešení jejich nepříznivé nebo
krizové situace, v oblastech bydlení, zadluženosti, vzdělávání dětí, hledání a udržení
zaměstnání a při dalších složitých životních situacích.
Předškolní klub Slunečnice připravuje děti ve věku od 3 do 6 let na vstup do prvního
ročníku základní školy. Provozní doba klubu je pondělí až čtvrtek od 8.00 do 13.00 hod.
Klub je určen pro děti z rodin v nepříznivé sociální situaci. Rodiče, kteří mají zájem
o umístění dítěte do klubu, musí podat předem žádost.
Středisko Železniční nabízí pro rodiny s dětmi službu ubytování. Ubytovací kapacita je 13
jednopokojových a 3 dvoupokojové byty. Zájemce o ubytování musí podat předem žádost.
O výsledku vyhodnocení žádosti je žadatel informován.
Praktické informace:
•	Cena služby: zdarma; v případě ubytování se cena stanovuje dle počtu osob
		 a výměry bytu			
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: ubytovací služby pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci
Otevírací doba:
pondělí 9.00 – 15.00 hod.
úterý		 9.00 – 15.00 hod.
středa 9.00 – 15.00 hod.
čtvrtek 9.00 – 15.00 hod.
pátek		 9.00 – 11.00 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Fond ohrožených dětí
– pobočka Plzeň
Fond ohrožených dětí, z.s.
Barrandova 8, 326 00 Plzeň
377 455 132, 724 667 663
Bc. Vojtěch Touš
fod.plzen@fod.cz
www.fod.cz
spolek					
00499277

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi, dětem a mládeži do věku 18 let, kteří se ocitají v situaci, kterou nejsou
schopni řešit vlastními silami.
Pomoc a podpora je poskytována se zvláštním zřetelem na zájem dětí v situacích týrání,
zanedbávání, zneužívání a v jiných krizových situacích v rodině (osoby bez přístřeší, oběti
domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
etnické menšiny).
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba je poskytovaná rodinám s dětmi, u kterých existují rizika ohrožení vývoje nebo je
vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobě obtížné sociální situace, obsahuje výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služby v oblasti rozvodových/rozchodových sporů obsahují službu asistence u předání
dítěte mezi rodiči a službu asistovaných styků dítěte s rodičem, a to v prostorách dětské
herny na adrese sídla FOD Plzeň nebo v přirozeném prostředí.
Služba rodinné mediace pro samotné rodiče, ale případně i pro členy širší rodiny.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: FOD úzce spolupracuje s dalšími subjekty v oboru
Otevírací doba:
pondělí 8.30 – 12.00 hod a 12.30 – 18.00 hod.
(další dny dle objednání)
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Azylový dům MáTa
(azylový dům FOD Plzeň)
Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Fond ohrožených dětí, z.s.
Lochotínská 37, 323 00 Plzeň
377 541 226, 724 667 638
Simona Jeremiášová
azylovydum.plzen@fod.cz 		
www.fod.cz
spolek
00499277

Komu je služba určena:
• rodiči nebo osobě starší 18 let, které jsou děti svěřeny do péče, a jejím dětem;
• těhotným ženám starším 18 let;
•	rodinám s dětmi – s ohledem na počet členů rodiny a vzhledem k zachování důstojného
bydlení a soukromí všech klientů ubytováváme tyto rodiny pouze v případě, že je volný
byt, který má vlastní sociální příslušenství.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Doba poskytování sociální služby slouží po dobu překlenutí krizové situace rodiny
a zpravidla nepřesahuje 1 rok.
Cílem pracovníků Azylového domu MáTa je:
•	Poskytnout základní sociální poradenství, pomoc při orientaci ve vzniklé situaci
• Zajistit bezpečí a zázemí na dobu nezbytně nutnou, během které má klient sociální
služby možnost řešit svoji nepříznivou sociální situaci a uspořádat své životní
podmínky
•	Poskytnout pomoc při prosazování práv a zájmů klientů, pomoc při řešení jejich
problémů, popř. zprostředkovat pomoc dalších odborníků (lékaře, psychologa,
právníka, atd.)
•	Podporovat rozvoj a získávání nových schopností a dovedností klientů k posílení jejich
soběstačnosti a samostatnosti tak, aby se dokázali postarat o své děti, vrátit se do
běžného života a vedli svůj život nezávisle na službách
• Vytvářet podmínky pro obnovení a upevnění kontaktu s vlastní rodinou
• Získání vlastního vhodného bydlení mimo síť azylových domů
Praktické informace:
• Cena služby: 90 Kč až 100 Kč dospělá osoba/den; 30 Kč dítě/den			
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: nepřetržitý provoz
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Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Diecézní Charita Plzeň
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
777 167 004
Mgr. Jan Jung
ic@dchp.cz 				
www.dchp.cz
církevní právnická osoba
49774034

Komu je služba určena:
Intervenční centrum poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím.
Stejnou službu poskytuje i jejich rodinám a lidem, kteří je podporují v řešení situace
spojené s domácím násilím.
Pomoc intervenčního centra je také poskytována v souvislosti s institutem vykázání Policie
České republiky.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Intervenční centrum pomáhá lidem ohroženým domácím násilím s orientací v situaci,
informují o možnostech jejího dalšího řešení, nabízí základní sociálně-právní poradenství,
zprostředkování návazné odborné služby, např. psychologické, právní, lékařské nebo
v případě potřeby zajistí azylové ubytování nebo doprovodí při jednání s úřady. Nedílnou
součástí práce IC je psychická podpora a krizová intervence, která směřuje k posílení
ohrožených osob, aby byly schopné se rozhodovat, jak situaci řešit.

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Intervenční centrum Plzeňského kraje
– služba sociální prevence

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Bezbariérovost: lze zajistit
• Ostatní: poskytujeme ambulantní a terénní pomoc
Otevírací doba:
Ambulantní forma:
pondělí 9.00 – 12.00 hod.
úterý
9.00 – 12.00 hod.		
středa 9.00 – 12.00 hod.		
čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.		
pátek
9.00 – 12.00 hod.		
Terénní forma:
pondělí 8.00 – 12.00 hod.		
úterý
8.00 – 12.00 hod.		
středa 8.00 – 12.00 hod.		
čtvrtek 8.00 – 16.00 hod.
pátek
8.00 – 16.00 hod.

13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
13.30 – 17.30 hod.
13.30 – 17.30 hod.
13.30 – 17.30 hod.
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Ambulantní služby pro rodiče, mládež,
děti, pedagogické a sociální pracovníky
Název poskytovatele:
			
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
základní škola a školní jídelna, Plzeň
Karlovarská 67, 323 00 Plzeň
377 538 185, 377 532 733, 744 715 262, 777 722 329
sociální pracovnice – Lenka Marková, Ivana Králová
svpplzen@dduplzen.cz 				
www.dduplzen.cz
příspěvková organizace
49778129

Komu je služba určena:
Rodičům, dětem, mládeži, pedagogickým a sociálním pracovníkům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Jednorázové konzultace, krátkodobé i dlouhodobé vedení klienta
• terapeutické vedení klienta
• rodinná terapie
• výchovné poradenství
• nedirektivní terapie pro děti předškolního a mladšího školního věku
• terapeuticky zaměřené pravidelné odpolední aktivity ve skupině dětí
a mládeže (od mladšího školního věku po mládež)
• kontaktní schůzky na školách s rodiči žáků s výchovnými problémy
• metodické konzultace ohledně poruch chování
•	případové konference
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Bezbariérovost: částečná (k dispozici není bezbariérové WC)
Otevírací doba:
pondělí – čtvrtek 7.00 – 18.00 hod.
pátek 		
7.00 – 15.00 hod.
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Název poskytovatele: 	Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
základní škola a školní jídelna, Plzeň
Adresa: 			
Karlovarská 67, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon:
377 538 185, 377 532 733, 744 715 262
Kontaktní osoba: 		
sociální pracovnice – Lenka Marková, Ivana Králová
E-mail: 			
svpplzen@dduplzen.cz
Webové stránky: 		
www.dduplzen.cz
Právní subjektivita:
příspěvková organizace
IČ: 			
49778129

Komu je služba určena:
Terénní služby pro základní a střední školy.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Standardizovaná sociometrická měření třídních kolektivů
• Intervenční programy ve třídách
•	Řešení krizových situací ve třídě
		 (např. šikana, hromadný výskyt sebepoškozování apod.)
•	Metodické konzultace pro učitele a vedení školy v rámci práce s třídními kolektivy
• Metodické vedení při vytváření školního plánu prevence proti šikanování

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Terénní služby pro základní a střední školy

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Ostatní: spádovost není určena, po domluvě možnost návštěvy ve škole
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Celodenní pobyt pro děti
od 1. do 9. ročníku základní školy
Název poskytovatele:
			
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
			
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 		
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
základní škola a školní jídelna, Plzeň
Karlovarská 67, 323 00 Plzeň
377 538 185, 377 532 733, 744 715 262, 777 722 329,
377 510 233
sociální pracovnice – Lenka Marková, Ivana Králová
svpplzen@dduplzen.cz
www.dduplzen.cz
příspěvková organizace
49778129

Komu je služba určena:
Dětem od 1. do 9. ročníku základní školy:
• s rizikem poruchy chování
• s negativními jevy v sociálním vývoji
• s problémy v rodinném prostředí
• s osobnostní problematikou
• s projevy poruchy chování
Stručná charakteristika poskytované služby:
Celodenní pobyt ve středisku – od pondělí do pátku – zpravidla od 7.30 do 15.30 hod.
(max. do 19.00 hod.). Dítě se ve středisku účastní školní výuky, odpoledních terapeutických,
výchovných a zájmových činností.
Praktické informace:
•	Cena služby: placená služba – strava podle věku dítěte, počtu dní na pobytu
a stravovací normy k věku dítěte (např. střední věk 11-14 let cca 1 400 Kč na 4 týdny)
• Bezbariérovost: ne
•	Ostatní: výuka ve středisku probíhá podle učebního plánu, který pro dobu pobytu
sestaví kmenová základní škola
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Sdružení pěstounských rodin
Houškova 25, 326 00 Plzeň
733 534 466, 731 440 527, 730 895 848		
Mgr. Daria Tolknerová
plzen@pestouni.cz		
www.pestouni.cz
spolek
64326471

Komu je služba určena:
Dětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči, rodinám s přijatými dětmi, biologickým
rodinám těchto dětí, žadatelům a zájemcům o náhradní rodinnou péči.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• poskytuje sociální poradenství a odborné psychologické konzultace, rodinnou
a individuální psychoterapii pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči a zájemce o tuto
oblast
• pořádá vzdělávací aktivity a setkání v Poradně (tzv. Kulaté stoly) zaměřené na
specifika náhradní rodinné péče
•	pořádá rekreačně – vzdělávací pobyt a volnočasové akce pro rodiny s dětmi
v náhradní rodinné péči
• uzavírá Dohody o výkonu pěstounské péče
• propaguje náhradní rodinnou péči

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Poradna náhradní rodinné péče

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: ne
Otevírací doba:
pondělí 8.00 – 14.00 hod.
úterý		 8.00 – 14.00 hod.
středa 8.00 – 14.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
pátek		 8.00 – 14.00 hod.
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Rodičovské centrum Vlnka
(RC Vlnka)
Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ:			

MOTÝL o.s.
Žlutická 2, 323 00 Plzeň
774 855 133, 774 855 134		
Bc. Hana Breníková
vlnka.motyl@centrum.cz		
www.rcvlnka-plzen.cz
spolek						
26674157

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi ve věku 0 – 10 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Rodičovské centrum Vlnka nabízí rodinám s malými dětmi smysluplné využití volného času.
Společné aktivity rodičů s dětmi:
•	cvičení rodičů s kojenci a batolaty – odborně vedené cvičení pro rozvoj
psychomotorického vývoje dítěte
• Veselá školička – program pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 3-4 let
• Hudební školička – písničky, rytmika, tanečky pro rodiče s dětmi od 15 měsíců
• Kroužek Keramiky pro rodiče s dětmi od 4 let
•	Tematicky zaměřené jednorázové akce pro celé rodiny (Karneval, Velikonoční
jarmark, Rej čarodějnic, Tátohrátky, Pohádková zahrada, Mikulášská nadílka)
• Pobyty pro rodiny (ve školním roce – víkendové, o letních prázdninách – týdenní)
Aktivity pro děti:
•	Zájmové kroužky (Sporťáček, Keramika, Předškoláček, Šikulka, Flétna, Taneční,
Angličtina, Dramaťák)
• Zájmové kroužky jen pro děti se ZP (Plavání, Jóga)
•	Letní příměstské tábory pro děti od 6 let RC Vlnka umožňuje při výše uvedených
činnostech přirozenou integraci dětí se zdravotním postižením do kolektivu zdravých
vrstevníků (děti se ZP mají k dispozici asistenty)
Aktivity pro rodiče:
• Vzdělávací kurzy a semináře
• Jóga
• Rodičovské skupiny
Praktické informace:
• Cena služby: dle programu, ceník na webových stránkách
• Bezbariérovost: částečně
• Ostatní: parkoviště přímo v areálu, dostupnost z MHD
Otevírací doba:
pondělí – čtvrtek 8.30 – 17.00 hod.
pátek
8.30 – 13.30 hod. dle rozvrhu

106

Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

MOTÝL o.s.
Žlutická 2, 323 00 Plzeň
774 855 133		
Bc. Hana Breníková
motyl.plzen@centrum.cz		
www.rcvlnka-plzen.cz
spolek						
26674157

Komu je služba určena:
Dětem ve věku 2 – 5 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Motýlí miniškolka nabízí denně 12 míst pro děti ve věku 2-5 let rodičům, kteří potřebují
zajistit odborné hlídání svých dětí. Docházka dítěte je plánována individuálně, je možné si
zvolit dopolední, odpolední nebo celodenní pobyt i jednotlivé dny v týdnu.
Miniškolku je možné využít i jako krátkodobé hodinové hlídání.
Program miniškolky:
•	po příchodu dítěte následuje volná hra a činnosti dle zájmu dětí, povídání
s dětmi
• v 9.00 hod. je svačina, po které přichází vedený skupinový program (výtvarná
činnost, cvičení, hudební a dramatická výchova)
• od 10.15 do 11.30 hod. je pobyt venku (procházka, prolézačky, hry venku)
• následuje oběd, čtení pohádky, spaní, svačina
• od 15.00 hod. do odchodu dítěte probíhají hry a zájmové činnosti + individuální
		 práce
• do 16.00 hod. děti odchází nebo je možné děti předat na zájmový kroužek RC Vlnka

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Motýlí miniškolka

Praktické informace:
•	Cena služby: dle délky pobytu, ceník na webových stránkách
• Bezbariérovost: částečně
• Ostatní: parkoviště přímo v areálu, dostupnost z MHD
Otevírací doba:
pondělí – čtvrtek 7.30 – 16.00 hod.
pátek
7.30 – 15.00 hod.
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CENTRUM DĚTÍ A RODIČŮ
Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 		
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ:			

CENTRUM DĚTÍ A RODIČŮ
Západní 18, 323 26 Plzeň
777 036 704		
Ing. Hana Pudelská
info@cedrplzen.cz
www.cedrplzen.cz
spolek
64354547

Komu je služba určena:
Rodičům s dětmi od narození až do mladšího školního věku z Plzně a okolí.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Centra dětí a rodičů je vytvářet prostor, kde si rodiče spolu se svými dětmi
mohou užít svoje rodičovství, získat poznatky pro jeho prohloubení a osvojit si dovednosti
k převzetí sociální zodpovědnosti v místní komunitě.
Programy:
•	Kluby pro rodiče s dětmi a pro děti probíhají ve všední den dopoledne a odpoledne dle
rozvrhu, jsou zaměřeny na hudební, výtvarnou, dramatickou, pohybovou a výchovu,
výuku jazyků
•	Zážitkové rodinné programy (kulturní a sportovní akce, divadelní odpoledne s programem)
• Pobytové programy pro rodiny
• Výtvarné dílny pro rodiče s dětmi
• Vzdělávací a poradenské aktivity pro rodiče
• Dobrovolnický program pro rodiče
• Příměstské tábory pro děti
Praktické informace:
• Cena služby: dle druhu služby – viz webové stránky		
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: CeDR = průvodce rodičovstvím
Otevírací doba:
5 dní v týdnu dle rozvrhu, dále víkendové akce a pobytové programy
– naleznete na našich webových stránkách.
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Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Mateřské centrum Plzeňské panenky
sady 5. května 8, 301 00 Plzeň		
728 930 030		
Marie Lachmanová
plzenske.panenky@volny.cz
www.plzenskepanenky.cz
spolek						
26630664

Komu je služba určena:
Ženám (bezdětným i s dětmi), rodičům, prarodičům, rodinám s dětmi.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• služby zaměřené na podporu a celostní rozvoj rodičů v každém období života
(programy tvůrčí, vzdělávací, kulturní a duchovní)
• aktivity pro rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti
• jednorázové akce pro širokou veřejnost (tvůrčí dílny, kulturní, sportovní a pobytové
akce)
• Plzeňské panenky… s chutí a spolu

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Mateřské centrum Plzeňské panenky

Praktické informace:
• Cena služby: vstupné 50 Kč za dospělého, dítě zdarma			
• Bezbariérovost: překonatelná bariéra
•	Ostatní: útulné a vlídné prostředí; možnost přijít na jakýkoli program bez přihlášení
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8.30 – 12.00 hod., odpoledne (viz program na příslušný měsíc)
Jednorázové akce – datum a čas viz www.plzenskepanenky.cz
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Mateřské a rodinné centrum
„JABLÍČKO“
Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY
Čelakovského 10, 301 00 Plzeň
776 040 503
Mgr. Jitka Gerlická
mcslovany@centrum.cz
www.jablicko-plzen.cz
spolek						
26615088

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi, rodičům, dětem.
Stručná charakteristika poskytované služby:
MC pořádá pod odborným vedením pravidelné i občasné volnočasové a výchovně-vzdělávací
aktivity, kurzy a semináře pro rodiny s dětmi od narození po mladší školní věk, včetně
pobytových akcí. Dále provozuje jesle pro děti od 1 roku a školku, nabízí i hlídání dětí.
Rodičům je k dispozici také rodinná sociální a výchovná poradna (i formou internetové
poradny), také se mohou zapojit do podpůrné rodičovské skupiny nebo pravidelných
vzdělávacích programů.
Pro širokou veřejnost je otevřena dětská herna MC se zázemím pro rodiče, kterou je
možné využít i pro soukromé akce v souladu s činností sdružení.
Praktické informace:
•	Cena služby: zdarma (služby sociálního charakteru) nebo s finanční spoluúčastí
klientů (volnočasové aktivity, jesle, školka, hlídání, kurzy) 		
• Bezbariérovost: ne
•	Ostatní: některé aktivity probíhají i mimo sídlo centra – informace na webových
stránkách
Otevírací doba:
denně 7.00 – 19.00 hod. (po objednání)
Pravidelné kurzy dle pololetního rozvrhu uveřejněného na webových stránkách
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Mateřské centrum BARVÍNEK
Ruská 16, 326 00 Plzeň		
606 909 633, 602 157 772, 777 952 117		
Bc. Erika Mádrová
mcbarvinek@centrum.cz
www.mc-barvinek.cz
spolek						
27038017

Komu je služba určena:
Rodičům s dětmi na rodičovské dovolené, dětem předškolního i školního věku, ženám
všech věkových kategorií.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Dopolední programy pro rodiče s dětmi plné her, cvičení a zpěvu.
Odpolední výtvarné a hudební činnosti pro děti. Tvořivé kurzy pro ženy.
Praktické informace:
• Bezbariérovost: ne

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Mateřské centrum Barvínek

Otevírací doba: viz internetové stránky – jednotlivé programy
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Program Sanace rodiny
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

DOMUS – Centrum pro rodinu
Černická 887/9, 301 00 Plzeň
734 754 049, 733 733 061		
Bc. Veronika Hanušová, DiS.
domus@domus-cpr.cz
http://domus-cpr.cz
spolek				
22842250

Komu je služba určena:
• rodičům a jejich dětem ve věku 0–18 let
•	rodičům s dítětem, jehož chování a/nebo sociální situace svědčí o různých formách
zanedbávání
• rodičům s dítětem, kterému úřad či soud uložil některé z výchovných opatření
(úřední/soudní dohled, ústavní výchova) nebo o něm jedná
• rodičům, jejichž dítě bylo svěřeno na základě předběžného opatření do zařízení pro
výkon ústavní výchovy či zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
• rodiče s dítětem, kteří jsou před nebo v rozvodovém řízení a svým jednáním ohrožují
zdravý vývoj a výchovu dítěte
•	prarodičům nebo dalším členům rodiny, kteří mají v péči dítě nebo chtějí řešit situaci
rodiny, která má negativní vliv na zdravý vývoj dítěte
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytujeme poradenství v oblasti výchovy, výživy apod., nácvik konkrétních rodičovských
dovedností, nácvik chování v zátěžových situacích, doprovázení do institucí, úřadů,
zdravotnických zařízení apod., sociální práci s rodinou v rozvodu (práce s rodiči i dítětem),
zprostředkování právního poradenství a advokátních a psychologických služeb, koordinaci
a management sociálních, pedagogických, psychologických a zdravotnických služeb
(multidisciplinární spolupráce).
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: po domluvě ano
•	Ostatní: služba je poskytována převážně terénní formou, ambulantně každé pondělí
a středu od 9.00 – 12.00 hod. na jednotlivých pobočkách (po domluvě možno i jindy)
Otevírací doba:
pondělí – čtvrtek 8.30 – 18.00 hod.
pátek 		
8.00 – 14.30 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

DOMUS – Centrum pro rodinu
Černická 887/9, 301 00 Plzeň
733 733 063, 733 733 061		
Bc. Radka Musilová
domus@domus-cpr.cz
www.domus-cpr.cz
spolek				
22842250

Komu je služba určena:
Náhradním rodičům, zájemcům o náhradní rodinnou péči, profesionálům, kteří v rámci
své profese přicházejí do kontaktu s dítětem v náhradní rodinné péči.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Informace o procesu zprostředkování dítěte do náhradní rodinné péče.
Podpora a odborné poradenství pro zájemce, kteří se chtějí stát pěstouny.
Doprovázení v průběhu procesu přípravy na přijetí dítěte.
Doprovázení náhradních rodičů v rámci dohody o výkonu pěstounské péče – zajištění
práv a povinností – respitní péče, vzdělávání, asistované kontakty dítěte a rodiče, zajištění
péče v době, kdy péči není schopen zajistit pěstoun. Vzdělávání pěstounů.
Služby poskytované v rámci dohody o výkonu pěstounské péče:
•		 Právní poradenství
•		 Psychologické poradenství
•		 Rodinná terapie, Kognitivně behaviorální terapie
•		 Filiální terapie, Terapie dětských dovedností KidśSkills
•		 Etopedické poradenství v oblasti výchovných problémů
•		 Vzdělávání v rámci odpoledních skupin, víkendové nebo týdenní vzdělávání

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Program Náhradní rodinná péče

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: po domluvě ano
• Ostatní: je nutné si vždy schůzku telefonicky domluvit
Otevírací doba:
pondělí – čtvrtek 8.30 – 18.00 hod.
pátek
8.00 – 14.30 hod.
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Dům vzdělání STUDNICE
Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

STUDNICE
Skvrňanská 12, 301 00 Plzeň		
378 229 465, 602 255 786		
Eva Sýkorová
info@studnice-os.cz
www.studnice-os.cz
spolek
69980934

Komu je služba určena:
Ženám, rodičům s dětmi, osobám znevýhodněným na trhu práce (nezaměstnaní, absolventi,
50+, azylanti, zdravotně postižení atd.).
Stručná charakteristika poskytované služby:
•	Motivační kurzy (jak hledat práci, příprava na výběrové řízení, komunikace na pracovišti)
• Kurzy IT dovedností (MS Office, internet, digitální fotografie)
• Rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT (základy práce na PC)
•	Podnikatelské dovednosti (tvorba podnikatelských záměrů, management, marketing,
účetnictví, finance a investice)
• Poradenství – trh práce, podnikání
• Přidružené služby – hlídání dětí v dětském centru, knihovna
Praktické informace:
• Cena služby: dle konkrétního programu (viz kontaktní údaje)		
• Bezbariérovost: ne (osazen nájezd pro kočárky)
•	Ostatní: návaznost na „Jabloň – scéna malých forem“ (zaměřeno na mládež
a minority, podpora netradičních kulturních forem a vzdělávání v oblasti kultury)
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Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:			

Občanské sdružení Brána
Františkánská 11, 301 00 Plzeň		
377 381 757
Mgr. et Mgr. Petr Blažek
dcmplzen@volny.cz
www.brana.signaly.cz
spolek
66360579

Komu je služba určena:
Dětem a mládeži, pracovníkům s dětmi a mládeží, vedoucím táborů.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Zkvalitnění, podpora a rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež.
• Pořádání akcí se zaměřením na aktivní využití volného času
• podpora výchovy dětí a mládeže
• výchova a formace vedoucích dobrovolně pracujících s mládeží
• zajišťování materiální pomoci, dotací a kontaktů pro děti a mládež a pro práci
s dětmi a mládeží
•	podpora přátelského soužití různých etnik na území ČR a rozvíjení dobrých vztahů
s příslušníky ostatních národů, zejména s ohledem na členství ČR v EU

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

BRÁNA do života

Praktické informace:
• Cena služby: závisí na typu konkrétní akce
• Bezbariérovost: závisí na typu konkrétní akce
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Archa pro rodiny s dětmi
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
733 614 645			
Mgr. Irena Macháčková
archa.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
církevní právnická osoba		
45331154

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Podpora rodinám s dětmi v obtížné životní situaci, která může být ohrožující pro potřeby
a vývoj dětí a rodiče ji nedokážou sami překonat.
Za situace ohrožující dítě v rodině považujeme:
• vztahy v rodině (konflikty, rozvod či rozchod rodičů, problematický vztah s rodičem)
• nevhodný výchovný styl rodičů, poruchy chování u dětí
• ekonomicky nepříznivou situaci rodiny (nezaměstnanost, dluhy)
• nepříznivé podmínky v bydlení (způsob a kvalitu bydlení, čistotu a uspořádanost)
• traumatickou událost v rodině (úmrtí v rodině)
• zdravotní situaci v rodině (dlouhodobé onemocnění, zdravotní postižení)
• rizikové chování v rodině (užívání návykových látek, alkoholismus, patologické
hráčství, trestnou činnost, domácí násilí)
Cílem je stabilní život rodiny, kdy rodina žije podle svých nastavených pravidel, která
jí vyhovují a která jednotlivé členy rodiny neohrožují ve zdravém sociálním, psychickém
a tělesném vývoji; zároveň je rodina schopna fungovat samostatně bez soustavného
využívání podpůrných služeb.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
•	Ostatní: služba ambulantní (dle otevíracích hodin) a terénní pro oblast Plzně a okolí
do 30 km, dále Sušicko, Horažďovicko, Domažlicko, Rokycansko a Dobřansko
Otevírací doba:
pondělí 9.00 – 19.00 hod.
úterý
9.00 – 16.30 hod.
středa
9.00 – 16.30 hod.
čtvrtek 12.00 – 18.30 hod.
pátek
9.00 – 15.30 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:			
			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Sokolovská 74, 323 00 Plzeň 1 - Bolevec
(v areálu OC Atom)
739 244 795
Bc. Jana Baťková – vedoucí zařízení
atom.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
církevní právnická osoba		
45331154

Komu je služba určena:
Dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let žijícím v lokalitě Plzeň 1 a okolí, které:
•	se ocitají ve složitých životních podmínkách či situacích ohrožujících jejich zdravý
vývoj, mezilidské vztahy, společenské či profesní uplatnění;
•	se ocitají v situacích vedoucích ke konfliktu se společenskými normami a hodnotami;
•	se ocitají v ohrožení vyloučení ze společnosti vlivem chudoby, nízké úrovně vzdělání,
místa bydlení a etnického nebo národnostního původu;
• hledají základnu pro realizaci svých vlastních aktivit.

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Klub Atom pro děti a mládež
(nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež)

Stručná charakteristika poskytované služby:
Klub Atom pro děti a mládež doprovází a podporuje děti a mládež v lokalitě Plzeň 1 a okolí při
řešení obtížných i každodenních situací a zvyšuje jejich šance uspět v dalším životě.
Poskytujeme:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (besedy, workshopy, doučování, sportovní
a volnočasové programy)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. veřejná vystoupení,
výlety, výjezdy, exkurze, setkávání, besedy)
• sociálně terapeutické činnosti (individuální práce s klientem, situační intervence, práce
se skupinou, preventivní programy)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
(např. poradenství, informační servis, kontakt s institucemi, doprovod)
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: zařízení je členem České asociace streetwork
Otevírací doba
pondělí 14.30 – 19.00 hod. (mládež 13 – 20 let)
úterý		 14.30 – 19.00 hod. (mládež 13 – 20 let)
středa 13.00 – 15.00 hod. (děti 6 – 12 let); 15.30 – 18.00 hod. (mládež 13 – 20 let)
čtvrtek 13.00 – 17.00 hod. (děti 6 – 12 let)
pátek
zavřeno
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Mentoringové preventivní programy
pro podporu rodin a dětí
Název poskytovatele:
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail: 		
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Komu je služba určena:
Rodinám a dětem v obtížných životních situacích.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba nabízí mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí Pět P a KOMPAS.
Program Pět P je postaven na principu dobrovolného vztahu mezi dítětem a vyškoleným
dobrovolníkem – průvodcem. Vytvořená dvojice dítě – dobrovolník se setkává 1x týdně na
2-3 hodiny po dobu minimálně jednoho školního roku. Pro práci dobrovolníka s dítětem
je ve spolupráci s odborníky a rodinou postaven individuální plán, který zohledňuje
volnočasový prostor dítěte i problém, s kterým do programu vstupuje. V průběhu setkávání
je dobrovolník pravidelně podporován odbornou supervizí.
Program KOMPAS® je dobrovolnický sociálně preventivní volnočasový program pro
malé skupinky dětí. Jeho název je vytvořen z počátečních písmen slov KOMunikace,
PArtnerství, Spolupráce. Po dobu minimálně čtyř až pěti měsíců se scházejí pravidelně
jedno odpoledne v týdnu na 2-3 hodiny skupinky šesti dětí a dvou dobrovolníků. Program
vytváří bezpečný tréninkový prostor pro rozvoj a posilování sociálních dovedností dětí
a navázání zdravých vrstevnických vztahů.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ano
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TOTEM-regionální dobrovolnické centrum
Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
736 489 755
Bc. Vlastimila Faiferlíková
faiferlikova@totem-rdc.cz
www.totem-rdc.cz
spolek				
69966303

Název poskytovatele:
			
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Salesiánské středisko mládeže
– dům dětí a mládeže Plzeň
Revoluční 98, 312 00 Plzeň
774 184 944, 377 266 953
Vladimír Gaier
strecha@sdbplzen.cz
www.sdbplzen.cz
školská právnická osoba		
00519740

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi s výchovnými obtížemi, dětem a mládeži od 6 do 26 let ohroženým
sociálně patologickými jevy, osobám ohroženým závislostí, osobám v krizi. Dále také
rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči.
Stručná charakteristika poskytované služby:
•	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Jedná se o dlouhodobou komplexní pomoc dětem a jejich rodinám, individuální
výchovné a sociálně terapeutické poradenství, skupinové aktivity pro děti a mládež,
při kterých se děti učí komunikaci a sociálním dovednostem. Dále nabízíme metody
efektivního učení (doučování trochu jinak) a FIE – instrumentální obohacování.
Cílem programu je podpora dlouhodobého potenciálu a vytváření bezpečného
přirozeného prostředí dítěte. Cíl je naplňován prostřednictvím výchovného poradenství,
partnerským modelem práce s rodinou a společným hledáním podstaty problémů
a dostupných zdrojů k řešení. Služby pro rodinu mají formu ambulantní i terénní.
•	Dohody o výkonu pěstounské péče, poradenství a další návazné služby
Pěstounům poskytujeme výchovné poradenství, povinné vzdělávání a širokou nabídku
volnočasových aktivit pro děti v návaznosti na další programy Salesiánského střediska.
• Odborné sociální poradenství
Je doplňkovou službou, v jejímž rámci poskytujeme krátkodobé výchovné a sociální
poradenství pro rodiče a další dospělé, kteří se podílí na výchově.

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Centrum pomoci
Střecha

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Bezbariérovost: ano
•	Ostatní: služby mají návaznost v dalších programech Salesiánského střediska
(nízkoprahový a otevřený klub, zájmové kroužky), které je pověřeno k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí
Otevírací doba:
pondělí 8.00 – 18.00 hod.
úterý
8.00 – 13.00 hod.
středa 8.00 – 18.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 18.00 hod.
pátek
8.00 – 13.00 hod.
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Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Otevřený klub
Balón
Název poskytovatele:
			
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Salesiánské středisko mládeže
– dům dětí a mládeže Plzeň
Revoluční 98, 312 00 Plzeň
377 266 953
Mgr. Martin Bohata
balon@sdbplzen.cz
www.sdbplzen.cz
školská právnická osoba		
00519740

Komu je služba určena:
Dětem a mladým lidem ve věkovém rozmezí 8 až 15 let pocházejícím zejména ze sociálně
a ekonomicky znevýhodněného prostředí.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Cílem klubu Balón je přispívat k celostnímu rozvoji dětí skrze pestrou nabídku aktivit,
doučování, podnětů do života či cílenému vedení k odpovědnosti za sebe a druhé.
V klubu je vytvářeno prostředí, které je otevřené, bezpečné a finančně dostupné všem.
Základem strukturované nabídky klubu jsou pravidelné aktivity (stolní hry, vaření, tvoření,
práce s počítačem, organizované sportovní aktivity a hudební aktivity), sportovní turnaje,
taneční soutěže, karaoke či nepravidelné workshopy interní či externí.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Bezbariérovost: ano
•	Ostatní: kromě standardního provozu pořádáme řadu akcí s přespáním a příměstské
tábory
Otevírací doba:
pondělí 14.30 – 17.30 hod.
středa 14.30 – 17.30 hod.
čtvrtek 14.30 – 17.30 hod.
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Název poskytovatele:
			
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Salesiánské středisko mládeže
– dům dětí a mládeže Plzeň
Revoluční 98, 312 00 Plzeň
377 266 953, 732 656 165
Mgr. Jiří Baláš
vzducholod@sdbplzen.cz
www.sdbplzen.cz
školská právnická osoba		
00519740

Komu je služba určena:
Mladým lidem ve věku 15 – 26 let, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, žijí především v lokalitě
Plzeň 4, Plzeň 3 a Plzeň 2, řeší náročné životní situace vyplývající z dospívání (komunikace
a konflikty ve vrstevnické skupině, s rodiči a společností), nechtějí nebo nemohou se účastnit
běžných forem využívání volného času a ani jiné institucionalizované formy pomoci a péče,
dávají přednost pasivnímu využívání volného času, mají vyhraněný životní styl vedoucí ke
konfliktu se společností či zákonem.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: standardní volnočasové aktivity, kontaktní
práce, práce se skupinou, situační intervence, doučování
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: turnaje, workshopy, besedy
• Sociálně terapeutické činnosti: individuální plánování, pomoc v krizi, poradenství,
duchovní poradenství
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí: poskytnutí informačního servisu klientovi, zprostředkování kontaktu
s institucemi ve prospěch klienta, zprostředkování dalších služeb, doprovázení
Fakultativní činnosti:
• Nadstandardní volnočasové aktivity: posilovna, hudebna
• Výjezdové akce: víkendové akce, brigády, výlety, mezistřediskové akce

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Vzducholoď
– nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma (fakultativní činnosti s finanční spoluúčastí)		
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: NZDM Vzducholoď je členem České asociace streetwork
Otevírací doba:
pondělí 18.00 – 21.00 hod.		
úterý		 18.00 – 21.00 hod.
středa 18.00 – 21.00 hod.
čtvrtek 13.30 – 17.30 hod. (kontaktní místnost)
pátek		 15.00 – 18.00 hod.
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Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Zájmové kroužky
Název poskytovatele:
			
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail:			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ: 			

Salesiánské středisko mládeže
– dům dětí a mládeže Plzeň
Revoluční 98, 312 00 Plzeň
736 635 736, 377 266 953
Bc. Lenka Stulíková
sdbplzen@sdbplzen.cz
www.sdbplzen.cz
školská právnická osoba
00519740

Komu je služba určena:
Dětem a mladým lidem ve věku 3 – 26 let, případně rodičům s dětmi předškolního věku.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Pro děti a mládež:
• zájmové kroužky hudební (flétna, kytara, Orffovy nástroje)
•	jazykové kroužky (AJ, NJ, ŠJ)
• Sportovní (horolezení, florbal, rybaření, tanec, Xbox, jóga, stolní tenis)
•	Tvořivé a výtvarné kroužky (keramika, modeláři)
•	Kroužky pro další znalosti a dovednosti (filatelisté, šachy a základy křesťanství)
• Pro rodiče s dětmi: K
 lub maminek Brouček, Keramika a kroužek Veselá tamburínka
		 (hudebně-pohybový kroužek)
Praktické informace:
• Cena služby: 400 – 700 Kč/školní rok
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: aktuální informace naleznete na webových stránkách střediska
Otevírací doba:
Ve všední dny dle rozvrhu jednotlivých kroužků.
O letních prázdninách probíhají tábory některých kroužků a příměstské tábory.
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba: 		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Ponton, občanské sdružení
Podmostní 1, 301 12 Plzeň
773 664 363		
Bc. Ivana Konášová
klubicko@ponton.cz
www.ponton.cz
spolek		
64355756

Komu je služba určena:
Rodinám s malými dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, které nenavštěvují
z různých důvodů běžnou mateřskou školu.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Program včasné péče Klubíčko nabízí dětem a rodinám ze sociálně znevýhodněného
prostředí bezpečnou alternativu předškolního zařízení. Reaguje na nejrůznější důvody
rodin, které vedou k nezařazení dětí do mateřských škol.
Pro děti jsou připravené pravidelné tematické činnosti předškolní výchovy, vzdělávací
a doprovodné akce.
Pravidelnou účastí v předškolním programu Klubíčko si děti osvojí základní sociálněkulturní návyky, předškolní dovednosti a další znalosti nezbytné pro bezproblémový vstup
do první třídy a úspěšné fungování v základní škole. V rámci projektu se klade důraz i na
zapojení rodičů do výchovně vzdělávacích aktivit.
Kapacita zařízení je 19 dětí a provozní doba kopíruje školní rok.

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Program včasné péče
Klubíčko

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ne
Otevírací doba:					
pondělí 7.30 – 15.00 hod.						
úterý		 7.30 – 15.00 hod.						
středa 7.30 – 15.00 hod.					
čtvrtek 7.30 – 15.00 hod.		
pátek		 7.30 – 15.00 hod.		
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Služby pro rodiny, děti a mladistvé

NZDM Pixla
(nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež)
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Ponton, občanské sdružení
Podmostní 1, 301 12 Plzeň
732 182 887		
Bc. Kateřina Matasová
pixla@ponton.cz
www.ponton.cz
spolek		
64355756

Komu je služba určena:
Neorganizovaným dětem a mládeži, zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí,
od počátku školní docházky do 20 let včetně, z Plzně a blízkého okolí.
Stručná charakteristika poskytované služby:
NZDM Pixla usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu způsobu života dětí a mládeže
ze sociálně problematického prostředí. Nabízí dětem a mladým lidem smysluplné trávení
času v bezpečném prostředí klubu. Pomáhá jim se školou, s hledáním práce nebo bydlení,
řeší s nimi různé situace, se kterými si sami nevědí rady.
Cílem služby je především předcházet rizikovému chování dětí a mládeže a formou
každodenních programů a volnočasových aktivit rozvíjet jejich kompetence a dovednosti.
V rámci klubu funguje také posilovna, hudebna a pravidelné doučování.
Během roku se pro děti a mládež pořádají různé akce i mimo klub – hudebně-taneční akce,
sportovní turnaje nebo výlety, také probíhají zážitkové a vzdělávací pobyty.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ne
•	Ostatní: projekt má platné osvědčení kvality poskytovaných služeb od České
asociace streetwork (registrovaná sociální služba dle zákona)
Otevírací doba:
Kontaktní místnost				
pondělí 11.00 – 14.00 hod.			
úterý		 11.00 – 14.00 hod.			
středa 11.00 – 14.00 hod.			
čtvrtek 11.00 – 14.00 hod.			
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Klub
14.00 – 19.00 hod.
14.00 – 19.00 hod.
14.00 – 19.00 hod.
14.00 – 19.00 hod.

Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Ponton, občanské sdružení
Podmostní 1, 301 12 Plzeň
777 179 017		
Bc. Pavla Pohlreichová - koordinátorka projektu
pohlreichova@ponton.cz
www.ponton.cz
spolek		
64355756

Komu je služba určena:
Mladým lidem (15 – 26 let) z dětských domovů a výchovných ústavů Plzeňského kraje.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Projekt Jsem Ready! podporuje mladé lidi při odchodu z dětských domovů a výchovných
ústavů tak, aby se co nejlépe zapojili do běžného života. Pracuje s nimi v rámci víkendových
pobytů i pomocí individuální práce v terénu, tedy před i po opuštění výchovných ústavů
a dětských domovů. Jde zejména o podporu při hledání zaměstnání, bydlení, sebe sama
a své budoucnosti.

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Jsem Ready!

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
•	Ostatní: jedná se o terénní službu poskytovanou na území Plzeňského kraje,
		 místo a čas konzultací jsou určeny po telefonické domluvě s klientem
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Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Terénní program
COM.PASS
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Ponton, občanské sdružení
Podmostní 1, 301 12 Plzeň
739 353 362		
Mgr. Adéla Trdličková
teren@ponton.cz
www.ponton.cz
spolek		
64355756

Komu je služba určena:
Dětem a mládeži, zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí, ve věku od 11 do 25
let z Plzně a blízkého okolí.
Stručná charakteristika poskytované služby:
TP COM.PASS je nízkoprahovou službou pro děti a mládež, zaměřenou na
systematickou práci s neorganizovanými dětmi a mládeží. Služba je nabízena v přirozeném
prostředí uživatelů, kam terénní sociální pracovníci docházejí.
Terénní pracovníci podporují děti a mladé lidi při jejich trávení volného času a při řešení
nepříznivých životních situací. Pomáhají jim při jednání s úřady a se školou, při hledání
práce a bydlení. Cílem projektu je umožnit jim trávit smysluplně volný čas tam, kde by ho
jinak mohli trávit rizikově a pomáhat jim, aby se samostatně uplatnili v běžné společnosti.
Projekt pravidelně organizuje také taneční soutěže s názvem Street Battle Jam, letní
turnaje ve fotbale a letní tábory.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: terénní služba
•	Ostatní: projekt má platné osvědčení kvality poskytovaných služeb od České
asociace streetwork (registrovaná sociální služba).
Otevírací doba:
květen – říjen
kontaktní místnost:
pondělí 12.00 – 15.00 hod.
úterý		
12.00 – 15.00 hod.
středa
10.00 – 18.00 hod.
čtvrtek
13.00 – 16.00 hod.

v terénu:
pondělí
úterý

15.00 – 20.00 hod.
15.00 – 20.00 hod.

čtvrtek

16.00 – 21.00 hod.

listopad – duben
kontaktní místnost:
v terénu:
pondělí
9.00 – 14.00 hod.
pondělí
14.00 – 17.00 hod.
úterý
10.00 – 14.00 hod.
úterý
14.00 – 18.00 hod.
středa
9.00 – 17.00 hod.					
čtvrtek
9.00 – 14.00 hod.
čtvrtek
14.00 – 17.00 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail:			
			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.
Koperníkova 15, 301 00 Plzeň		
777 643 117
Mgr. Michaela Vizinová, Bc. Barbora Nagyová
michaela.vizinova@tadyated.org
barbora.nagyova@tadyated.org
www.tadyated.org
obecně prospěšná společnost
26370417

Komu je služba určena:
Rodičům a jejich dětem v předškolním věku (3 až 6 let) ze sociálně vyloučeného prostředí.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Přímá práce s klienty klubu je zaměřena na celkové posílení schopností a dovedností,
které odpovídají předškolnímu věku. Prostřednictvím individuálního přístupu jsou rozvíjeny
jednotlivé oblasti vývoje, jako jsou např. oblasti motoriky a grafomotoriky, sociálních
dovedností, základních matematických představ atd.
Spolupráce se zákonnými zástupci je zaměřena na poradenství a asistenci související
se začleněním jejich dětí do běžné mateřské školy, popřípadě s přípravou na úspěšný
a bezproblémový vstup do systému základního školství.

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Předškolní klub

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: ne
Otevírací doba:
pondělí 9.00 – 12.00 hod.
úterý		 9.00 – 12.00 hod.
středa 9.00 – 12.00 hod.
čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
pátek		 zavřeno
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Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Mentoring
Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s.
Koterovská 46, 326 00 Plzeň
775 726 420		
Tereza Dvořáková
info@tadyated.org		
www.tadyated.org
obecně prospěšná společnost		
26370417

Komu je služba určena:
Dětem a mladistvým z prostředí sociálního vyloučení, kteří v dohledné době končí
základní školu, či právě nastoupili na učiliště či střední školu.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním programu je připravit mladého člověka na studium na odborném učilišti či
střední škole nebo v případě, že studovat nechce, mu pomoci najít legální zaměstnání.
Dobrovolník – mentor navazuje s klientem neformální vztah a připravuje ho na další
studium a dále ho v tomto studiu podporuje. Dalším posláním programu je také posilování
sociálních kompetencí klienta a prevence sociálně patologických jevů.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: služba je poskytována v domácnosti klienta
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.
Koterovská 46, 326 00 Plzeň
724 247 191 		
Bc. Michaela Hirtová
info@tadyated.org
www.tadyated.org
obecně prospěšná společnost			
26370417

Komu je služba určena:
Nezaopatřeným dětem, hendikepovaným v procesu vzdělávání v důsledku sociálního
vyloučení, a jejich rodičům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba je registrována jako Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Je
poskytována terénní formou přímo v domácnostech klientů. Posláním služby je podpora
klientů v oblasti vzdělávání tak, aby byli schopni autonomně rozhodovat o další životní
dráze a upevnili si dovednosti, které vedou k lepšímu uplatnění na trhu práce. Služba
obsahuje např. podporu při mimoškolním vzdělávání dětí (doučování), zprostředkování
zájmových kroužků a poradenství v oblasti vzdělávání. Součástí služby je úzká spolupráce
s učiteli.

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Podpora vzdělávání

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: služba je poskytována v domácnosti klienta
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Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Poradna pro ženy a dívky – Plzeň
Název poskytovatele:
			
Adresa: 			
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 			
Webové stránky: 		
Právní subjektivita:
IČ:			

Občanské sdružení ONŽ
– pomoc a poradenství pro ženy a dívky
Husovo nám. 2, 301 00 Plzeň		
731 064 036		
Marie Mentlová
plzen@poradnaprozeny.eu
www.poradnaprozeny.eu
spolek					
00537675

Komu je služba určena:
Ženám a dívkám v těžké životní situaci, tzn. osamělým matkám, rozvedeným ženám
nebo ženám v rozvodovém řízení, nezaměstnaným ženám, ženám bez domova, ženám
ohroženým domácím násilím, ženám s problémy v rodinných nebo partnerských vztazích,
ženám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením, ženám v situaci neplánovaného
těhotenství.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytujeme sociálně – právní poradenství (orientace v sociálních dávkách, pomoc
s vyplněním formulářů, sepisování žádostí..), dlouhodobé doprovázení ve složitých
situacích (rodinných, vztahových..), pomoc s hledáním zaměstnání a bydlení kontakty
na další odborníky a pomáhající organizace, nezbytnou materiální pomoc (výbavičky,
kočárky, oblečení). Dále poskytujeme prostor ke společnému sdílení a seberealizaci žen
(dílny, setkávání, počítačová minima, vyrábění na trhy). Spolupracujeme s MC Plzeňské
panenky (materiální pomoc) a farnostmi (pastorační doprovázení, sbírka Nedělní koláč
pro ženy).
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: ano
•	Ostatní: možnost anonymního vystupování, možnost se objednat telefonicky nebo
přímo v poradně v uvedených hodinách
Otevírací doba:
pondělí 9.00 – 15.00 hod.
úterý
9.00 – 15.00 hod.
středa 11.30 – 17.00 hod.
čtvrtek
9.00 – 15.00 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:			
Kontaktní telefon:		
E-mail:			
Webové stránky:		
Právní subjektivita:
IČ:			

Nemocnice u Sv. Jiří, s.r.o.
Staniční 74, 312 00 Plzeň		
377 262 970, 377 266 647, 377 263 965
bohuncak@svjiri.cz
www.svjiri.cz
společnost s ručením omezeným			
49786954

Komu je služba určena:
Dětem všech věkových skupin (0 – 18 let věku), ženám/matkám v tísni.
Stručná charakteristika poskytované služby:
•	Krizové lůžko slouží jako první pomoc pro dítě a matku v momentě, kdy se ocitnou
bez domova, v tíživé nebo ohrožující životní situaci
•	Poskytování lůžkové péče dětem a matkám až do vyřešení jejich sociální situace
nebo právního problému – ve spolupráci s orgány sociální-právní ochrany dítěte
Praktické informace:
• Cena služby: pro klienta zdarma – smlouva s městem Plzeň			
• Bezbariérovost: ano
•	Ostatní: umístění pouze na základě požadavku orgánů sociálně-právní ochrany
dítěte

Služby
Služby pro
pro rodiny,
rodiny, děti
děti aa mladistvé
mladistvé

Nemocnice u Sv. Jiří, s.r.o.
– krizové lůžko
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Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince

Služby pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením a cizince
Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum		
Městská Charita Plzeň
Domov sv. Františka - azylový dům – Městská Charita Plzeň

135

Domov sv. Františka - noclehárny – Městská Charita Plzeň

136

Domov sv. Františka - terénní program				

137

Městská Charita Plzeň
Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň 				

138

Diecézní Charita Plzeň
Středisko sociální rehabilitace – Diecézní Charita Plzeň		

139

Dům sv. Vincence – Diecézní Charita Plzeň			

140

Azylový dům NADĚJE Plzeň – NADĚJE				

141

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 			

142

– středisko NADĚJE Černická – NADĚJE
Podpora vzdělávání cizinců 					

143

SPOLEČNOST TADY TEĎ, o.p.s.
Terénní programy – SPOLEČNOST TADY TEĎ, o.p.s.		

144

Terén pro ohrožené osoby 						

145

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
132

134

146

Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj, SUZ MV
Terénní programy							

147

Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj, SUZ MV
Dům na půl cesty BÓJKA – Středisko křesťanské pomoci Plzeň 148
Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání 		

149

(včetně poskytování právních informací obětem
trestné činnosti) – Člověk v tísni, o.p.s., regionální pobočka Plzeň
Terénní programy v Plzeňském kraji				
Člověk v tísni, o.p.s., regionální pobočka Plzeň

150

Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince

Základní a odborné sociální poradenství				
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Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince

Domov sv. Františka
- nízkoprahové denní centrum
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
Osobám bez přístřeší, které splňují tyto podmínky:
• občan/ka ČR nebo EU;
• starší 18 let;
• svéprávná;
• mobilní a plně schopná sebeobsluhy, ve stavu, který si nevyžaduje poskytnutí
		 ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
• netrpící nebezpečnou akutní infekční nemocí a nepřenášející parazity;
• nejsoucí pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek;
• ochotná spolupracovat na plnění individuálního plánu.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Základní i odborné sociální poradenství
• Zprostředkování lékařské péče
• Poskytnutí podmínek pro výkon celkové hygieny těla
• Poskytnutí základních hygienických prostředků
• Možnost vyprání, usušení a vyžehlení šatstva
• Poskytnutí šatstva
• Poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu stravy
• Poskytnutí potravin
• Možnost získání úvěrového jízdného na vlak
• Možnost stát se prodejcem časopisu Nový Prostor
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ne
Otevírací doba:
pondělí 9.00 – 12.00 hod.
úterý
9.00 – 12.00 hod.
středa
9.00 – 12.00 hod.
čtvrtek
9.00 – 12.00 hod.
pátek
9.00 – 12.00 hod.
sobota
9.00 – 12.00 hod.
neděle
9.00 – 12.00 hod.

134

Městská Charita Plzeň
Wenzigova 5, 301 00 Plzeň
377 220 477
Mgr. Džemal Gërbani
gerbani@mchp.cz
www.mchp.cz
církevní právnická osoba
45334692

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Městská Charita Plzeň
Wenzigova 5, 301 00 Plzeň
377 220 477
Mgr. Džemal Gërbani
gerbani@mchp.cz
www.mchp.cz
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
Osobám bez přístřeší, které splňují tyto podmínky:
• občan/ka ČR nebo EU;
• starší 18 let;
• svéprávná;
• ve stavu, který si nevyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
• mobilní a plně schopná sebeobsluhy;
• netrpící akutní infekční nemocí a nepřenášející parazity;
• netrpící duševní poruchou závažným způsobem narušující kolektivní soužití;
• ochotná dodržovat vnitřní řády Azylového domu;
• ochotná spolupracovat na plnění individuálního plánu;
• mající pravidelný legální příjem, který jí umožňuje hradit si ubytování v AD;
• mající platné doklady totožnosti.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Pomoc při zajištění stravy - poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu stravy
• Poskytnutí ubytování
• Celodenní ubytování na dvoulůžkovém pokoji
• Umožnění celkové hygieny těla
• Vytvoření podmínek pro zajišťování úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny
		 ložního prádla
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
• Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
		 aktivitách podporujících sociální začleňování uživatele, včetně uplatňování zákonných
		 nároků a pohledávek
• Zprostředkování lékařské péče
• Možnost získání šatstva

Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince

Domov sv. Františka
- azylový dům

Praktické informace:
• Cena služby: 100 Kč/den		
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: kapacita 16 lůžek
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Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince

Domov sv. Františka - noclehárny
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Městská Charita Plzeň
Wenzigova 5, 301 00 Plzeň
377 220 477
Mgr. Džemal Gërbani
gerbani@mchp.cz			
www.mchp.cz
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
Osobám bez přístřeší, které splňují tyto základní podmínky:
• občan/ka ČR nebo EU;
• starší 18 let;
• svéprávná;
• mobilní a plně schopná sebeobsluhy, ve stavu, který si nevyžaduje poskytnutí
		 ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
• netrpící nebezpečnou akutní infekční nemocí a nepřenášející parazity;
• nejsoucí pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek;
• ochotná spolupracovat na plnění individuálního plánu.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Poskytnutí přenocování
• Poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu stravy
• Poskytnutí podmínek pro výkon celkové hygieny těla
• Poskytnutí ložního prádla a umožnění jeho pravidelné výměny za čisté
• Vytvoření podmínek pro zajišťování úklidu
• Základní sociální poradenství
Praktické informace:
• Cena služby: 40 Kč/noc		
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: kapacita 46 lůžek
Otevírací doba:
pondělí 19.00 – 8.00 hod.
úterý 		
19.00 – 8.00 hod.
středa
19.00 – 8.00 hod.
čtvrtek
19.00 – 8.00 hod.
pátek
19.00 – 8.00 hod.
sobota
19.00 – 8.00 hod.
neděle
19.00 – 8.00 hod.
(Od 1. 11. do 31. 3. je otevřeno vždy již od 18.00 hod.)
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Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Městská Charita Plzeň
Wenzigova 5, 301 00 Plzeň
377 220 477
Mgr. Džemal Gërbani
gerbani@mchp.cz
www.mchp.cz
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
Osobám bez přístřeší zdržujícím se na území města Plzně, které splňují tyto podmínky:
• občan/ka ČR nebo EU
• starší 18 let
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Sociální poradenství
• Zprostředkování lékařské péče
• Poskytnutí nebo zprostředkování materiální pomoci (přikrývky, hygienické
		 potřeby apod.)
• Poskytnutí šatstva nebo zprostředkování jeho získání
• Poskytnutí menšího množství potravin v akutní krizové situaci
• Nabídka a zprostředkování ambulantních a pobytových služeb pro osoby
		 bez přístřeší
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
Otevírací doba:
pondělí 11.00 – 16.00 hod.
středa
11.00 – 16.00 hod.
pátek
11.00 – 16.00 hod.

Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince

Domov sv. Františka - terénní program
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Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince
138
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Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Diecézní Charita Plzeň
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
377 441 736, 731 433 096
Mgr. Klára Zachová
poradna@dchp.cz 		
www.dchp.cz
církevní právnická osoba
49774034

Komu je služba určena:
Cizincům a uprchlíkům, rodinným příslušníkům cizinců a uprchlíků, českým občanům
s vazbou na cizince.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poradna pro cizince a uprchlíky poskytuje sociální a právní poradenství (problematika
povolení k pobytu, zaměstnanosti, sociálního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání,
bydlení, azylu, občanství ČR atp.), doprovody na úřady a jiné instituce, pomoc s vyřizováním
administrativních záležitostí (vyplňování formulářů, psaní odvolání, soudních podání atp.),
zprostředkování tlumočnických a duchovních služeb, materiální pomoc v odůvodněných
případech, kurzy češtiny otevřené všem zájemcům, PC studovnu s bezplatným přístupem
na internet, vzdělávací a multikulturní akce, besedy na školách.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou
Otevírací doba:
pondělí 8.00 – 12.00 hod.
úterý		
8.00 – 12.00 hod.
středa
8.00 – 12.00 hod.
čtvrtek
8.00 – 12.00 hod.
pátek
8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 19.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 14.00 hod.

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Diecézní Charita Plzeň
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
377 320 621, 731 433 018
Mgr. Eva Pušová – vedoucí
pusova@dchp.cz
www.dchp.cz
církevní právnická osoba 		
49774034

Komu je služba určena:
Osobám z etnických menšin, osobám z odlišného sociokulturního prostředí a osobám
bez přístřeší. Dále pak osobám v krizi, tj. osobám, které se v důsledku dlouhodobé
nezaměstnanosti ocitají v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženy sociálním
vyloučením, případně jsou sociálně vyloučené. Věková kategorie je vymezena hranicí
dospělosti a individuálním splněním podmínek pro přijetí uživatele do projektu SSR (od 19
let věku do přiznání starobního důchodu).
Stručná charakteristika poskytované služby:
V projektu sociální rehabilitace se pracuje s osobami z cílové skupiny tak, aby mohlo
dojít k jejich zapojení na trh práce. Tímto usilujeme o minimalizaci rizik sociálního
vyloučení. Tyto aktivity jsou zprostředkovány přímým zaměstnáváním v pracovních
programech projektu a dále prostřednictvím socioterapeutické podpory. Jedná se
zejména o podporu při sociálním začleňování, nácvik dovedností pro obnovení soběstačnosti
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv a při
obstarávání osobních záležitostí. Posláním sociální rehabilitace je také zprostředkování
kontaktů se společenským prostředím. Výsledkem projektu je začlenění uživatele služby
do běžného života díky schopnosti zajištění legálního příjmu.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Bezbariérovost: ne
Otevírací doba:
pondělí 7.15 – 14.45 hod.
úterý 		
7.15 – 17.45 hod.
středa
7.15 – 14.45 hod.
čtvrtek
7.15 – 17.45 hod.
pátek
7.15 – 13.45 hod.

Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince

Středisko sociální rehabilitace

(polední pauza 12.00 – 13.00 hod.)
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Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince
140
140

Dům sv. Vincence
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Diecézní Charita Plzeň
Na Hradčanech 19, 326 00 Plzeň - Koterov
731 433 018 (Mgr. Pušová – vedoucí)
731 433 125 (J. Nohavec – správce)
pusova@dchp.cz
www.dchp.cz
veřejná církevní právnická osoba 		
49774034

Komu je služba určena:
Úspěšným uživatelům Střediska sociální rehabilitace a dalších projektů Charity v Plzeňské
diecézi. Podmínky ubytování:
• občanství ČR nebo statut uprchlíka;
• věk minimálně 18 let;
• zaměstnán a po zkušební době, je nutno doložit pracovní smlouvou;
• bez aktuální závislosti (alkohol, drogy, gambling);
• plná mobilita a samoobslužnost;
• bezinfekčnost – nutno prokázat zdravotní prohlídkou.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Základní doba bydlení v Domě je jeden rok, přičemž je časové členění následující:
3 měsíce – zkušební doba, 6 měsíců – normální pobyt, 3 měsíce – hledání normálního
bydlení.
Základní doba může být prodloužena pouze z vážného důvodu, kterým je převážně
placení dlouhodobých exekucí, přičemž v jiných záležitostech (práce, bydlení) vše funguje
tak, jak má. Prodlužuje se vždy po 6 měsících.
Praktické informace:
• Cena služby:
			 1. Základní ceny - garsonka
				 - Varianta jedna osoba – 4 500 Kč/měsíc
				 - Varianta dospělý + dítě – 4 500 Kč + 500 Kč za každé dítě/měsíc
				 - Varianta 2 dospělí – 6 000 Kč
			 2. Základní ceny – byt 1+1
				 - Varianta jedna osoba – 6 000 Kč/měsíc
				 - Varianta dospělý + dítě – 6 000 Kč/měsíc + 500 Kč za každé dítě/měsíc
				 - Varianta 2 dospělí – 7 500 Kč/měsíc
				 - Varianta 2 dospělí + dítě – 7 500 Kč/měsíc + 500 Kč za každé dítě/měsíc
• Bezbariérovost: ne

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

NADĚJE
Železniční 36, 326 00 Plzeň 		
775 865 852, 377 456 912		
sociální pracovnice
ad.plzen@nadeje.cz
www.nadeje.cz/plzen
spolek			
00570931

Komu je služba určena:
Ženám ve věku od 18 let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Celodenní ubytování, umožnění přípravy stravy, možnost praní osobního prádla,
základní sociální poradenství.
Pomoc, podpora a poradenská činnost při řešení nepříznivé nebo krizové situace žen,
v oblastech bydlení, zadluženosti, vzdělání, hledání a udržení zaměstnání a v dalších
složitých životních situacích.
Praktické informace:
• Cena služby: 100 Kč/osoba/den			
• Bezbariérovost: ne
Otevírací doba:
pondělí 9.00 – 15.00 hod.
úterý		
9.00 – 15.00 hod.
středa
9.00 – 15.00 hod.
čtvrtek
9.00 – 15.00 hod.
pátek
9.00 – 11.00 hod.

Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince
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Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
- středisko NADĚJE Černická
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

NADĚJE
Černická 17, 301 00 Plzeň
608 365 310, 377 443 977
sociální pracovnice
sas2.plzen@nadeje.cz
www.nadeje.cz/plzen
spolek		
00570931

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Pomoc, podpora a poradenská činnost rodinám s dětmi při řešení jejich nepříznivé nebo
krizové situace, v oblastech bydlení, zadluženosti, vzdělávání dětí, hledání a udržení
zaměstnání a v dalších složitých životních situacích.
Středisko Černická nabízí pro rodiny s dětmi službu ubytování. Ubytovací kapacita je
12 dvoupokojových bytů. Zájemce o ubytování musí podat předem žádost o ubytování.
O výsledku vyhodnocení žádosti je žadatel informován. Ubytování je poskytováno na delší
dobu, nejedná se o krátkodobé nebo krizové bydlení typu noclehárna nebo azylový dům.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma; v případě ubytování se cena stanovuje dle počtu osob
		 a výměry bytu 			
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: ubytovací služby pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci
Otevírací doba:
pondělí 9.00 – 11.30
středa
9.00 – 11.30
čtvrtek
9.00 – 11.30

12.00 – 15.00 hod.
12.00 – 15.00 hod.
12.00 – 15.00 hod.

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

SPOLEČNOST TADY TEĎ, o.p.s.
Koterovská 46, 326 00 Plzeň		
778 086 007 		
Mgr. Tereza Vágnerová
info@tadyated.org
www.tadyated.org
obecně prospěšná společnost
26370417

Komu je služba určena:
Nezaopatřeným dětem z rodin cizinců, žijících na území města Plzně.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba je registrována jako Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Je poskytována
terénní formou přímo v domácnostech klientů.
Posláním služby je podpora nezaopatřených dětí z rodin cizinců v oblasti vzdělávání
tak, aby překonaly jazykový hendikep a tím byla umožněna jejich úspěšná integrace do
českého vzdělávacího systému.
Poskytujeme:
• Podporu při mimoškolním vzdělávání dětí (doučování), poradenství, zprostředkování
		 zájmových kroužků aj.
• Spolupráci s učiteli, poradenství školám
V roce 2014 pořádáme kurzy českého jazyka pro děti cizinců.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: služba je poskytována v domácnosti klienta

Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince
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Terénní programy
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.
Koterovská 46, 326 00 Plzeň
724 247 191 		
Bc. Michaela Hirtová
info@tadyated.org
www.tadyated.org
obecně prospěšná společnost
26370417

Komu je služba určena:
Jedincům či rodinám, žijícím v prostředí sociálního vyloučení.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba je poskytována terénní formou a zaměřuje se na zmírnění dopadů plynoucích
ze života v sociálním vyloučení. Klientům je podávána informační podpora při vyřizování
jejich záležitostí v oblasti bydlení, dluhů, sociálních dávek, zaměstnání, osobních dokladů
a podobně, včetně možnosti doprovodu na úřady.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: služba je poskytována v domácnosti klienta

PRO OHROŽENÉ OSOBY

Terén pro ohrožené osoby

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
737 651 641
Mgr. Jan Vaněk
teren.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
církevní právnická osoba 		
45331154

Komu je služba určena:
Osobám ohroženým obchodováním s lidmi, pracovním vykořisťováním; azylantům
a migrantům; osobám komerčně zneužívaným; obětem trestné činnosti.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Terénní sociální služba pracující s klienty v jejich přirozeném prostředí. Služba je flexibilní
a je přizpůsobena požadavkům jednotlivce či skupiny uživatelů. Službu využívají
především pracovní migranti a cizinci pobývající na území ČR řešící problémy pracovněprávního charakteru či rozmanité záležitosti spojené s pobytem na území ČR. Služba však
není určena výhradně cizincům, ale také občanům České republiky.
Pracovníci programu poskytují informace o možných způsobech pomoci, případně
zajistí stabilizaci psychického a fyzického stavu uživatele/uživatelky a následné poskytnutí
vhodných podmínek k postupnému osamostatnění a návratu do běžného života.
Služba je poskytována anonymně a zdarma. Práce s uživateli služeb je krátkodobá
i dlouhodobá. Krátkodobá spolupráce s uživatelem spočívá ve zprostředkování informací
o možnostech další pomoci, předání kontaktu na SOS/INFO Linku, na jiné organizace jak
ze státního, tak neziskového sektoru. V rámci dlouhodobé spolupráce budou zahájeny
další procesy potřebné ke stabilizaci a k návratu uživatelů do společnosti, na trh práce
a k nalezení dlouhodobého ubytování, včetně nabídky služeb týkajících se trestně – právní
problematiky spojené s danou cílovou skupinou.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: terénní služba
Otevírací doba:
denně pondělí až pátek 8.00 – 17.00 hod.
(po domluvě či v případech nutnosti i mimo tuto dobu)

Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince
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Základní a odborné
sociální poradenství
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Centrum na podporu integrace cizinců
pro Plzeňský kraj, SUZ MV
Americká 3, 301 00 Plzeň (2. patro)
725 874 976		
Mgr. Zuzana Sermešová
icplzen@suz.cz
www.integracnicentra.cz
organizační složka státu
60498021

Komu je služba určena:
Cizincům s dlouhodobým či trvalým pobytem ze zemí mimo EU.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Sociální poradenství je poskytováno na území celého Plzeňského kraje, kvalifikovanými
pracovníky a kvalitními tlumočníky, zejména v oblastech pobytové problematiky, zdravotního
pojištění, sociálních dávek, pracovně právních vztahů i každodenních problémů. Sociální
poradenství je poskytováno jak ambulantní, tak terénní formou. Jako nástavba k této
službě je poskytováno také právní poradenství a vzdělávací kurzy pro cizince.
Cílem služby je:
• Zvýšit sociokulturní orientaci cizinců v ČR
• Zvýšit právní povědomí cizinců v ČR
• Předcházet a omezit dopady sociálního znevýhodnění cizinců v ČR
• Posílit samostatnost rozhodování a individuální odpovědnost cizinců v ČR
• Poskytovat poradenství a podporu při řešení sociálních událostí v jazyce, kterému
		 cizinci v ČR rozumí
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ne
Otevírací doba:
pondělí 12.00 – 19.00 hod.
úterý		
zavřeno pro veřejnost
středa
12.00 – 19.00 hod.
čtvrtek
8.00 – 12.00 hod.
pátek		
8.00 – 12.00 hod.

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Centrum na podporu integrace cizinců
pro Plzeňský kraj, SUZ MV
Americká 3, 301 00 Plzeň (2. patro)
725 874 976		
Mgr. Zuzana Sermešová
icplzen@suz.cz
www.integracnicentra.cz
organizační složka státu
60498021

Komu je služba určena:
Cizincům s dlouhodobým či trvalým pobytem ze zemí mimo EU.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Sociální poradenství je poskytováno na území celého Plzeňského kraje kvalifikovanými
pracovníky a kvalitními tlumočníky. Terénní program zahrnuje zejména monitoring
situace cizinců, doprovody cizinců na úřady, informování o poskytovaných službách
a poskytování poradenství v terénu.
Cílem služby je:
• Zajistit a zvýšit dostupnost sociální služby center cizincům v jejich přirozeném
		 prostředí nebo v jeho bezprostřední blízkosti
• Zvýšit sociokulturní orientaci cizinců v ČR
• Zvýšit právní povědomí cizinců v ČR
• Posílit samostatnost rozhodování a individuální odpovědnost cizinců v ČR
• Zprostředkovat doprovod a asistenci cizincům v ČR
• Předcházet a omezit dopady sociálního znevýhodnění cizinců v ČR
• Podpořit prevenci výskytu sociálně patologických jevů v uzavřených komunitách
		 cizinců v ČR
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: terénní služba
Otevírací doba:
úterý		
8.00 – 15.00 hod.
čtvrtek
12.00 – 15.00 hod.
(nebo dle potřeby)

Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince
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Dům na půl cesty BÓJKA
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
• osobám, které opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy;
		 popřípadě osobám z jiných zařízení pro péči o děti a mládež;
• osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby;
• osobám v nepříznivé sociální situaci, které nejsou schopny řešit tuto situaci vlastními
		 silami;
• osobám z ulice.
(Pozn. Uživatelé služby nejsou závislí na alkoholu ani na nelegálních návykových látkách.)
Věk cílové skupiny: 18 – 26 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Domu na půl cesty je pomoc lidem ve věku 18 – 26 let, kteří nemají patřičné
sociální zázemí nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci, s realizací jejich životních cílů,
osobního zázemí a společenského uplatnění.
,,Dům na půl cesty usnadňuje vstup do života dospělých.“
• Ubytování v délce až 1 rok v Domě na půl cesty, až 2 roky v Bytě na půl cesty
• Sociálně – právní poradenství, koncipování dokumentů a žádostí, kontrola smluv,
		 doprovody na úřady a k lékařům, zprostředkování kontaktu s rodinnými příslušníky
		 apod.
• Podpora k dosažení úplné samostatnosti v běžném sociálním prostředí, pomoc
		 s hospodařením s vlastními financemi, komplexní dluhové poradenství
• Pomoc se získáním zaměstnání a vlastního bydlení na základě individuálního plánování
• Emoční podpora a terapeutická činnost
Praktické informace:
• Cena služby: měsíční nájem 3 000 Kč, poradenské služby zdarma
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní:
Kapacita: celkem 8 lůžek, z toho:
Dům na půl cesty – 4 lůžka ve vybavených dvou lůžkových pokojích se společnou
kuchyní a sociálním zařízením
Byt na půl cesty – 4 lůžka ve vybaveném bytě 2+1 se společnou kuchyní a sociálním
zařízením
Otevírací doba: nepřetržitě
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Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Dům na půl cesty, Božkovská 20, 326 00 Plzeň
Byt na půl cesty, Dobřanská 9, 301 00 Plzeň
377 224 710, 744 155 293
Tereza Líbenková, DiS.
office@skp-plzen.cz, dpc@skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
církevní právnická osoba
40524566

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Člověk v tísni, o.p.s., regionální pobočka Plzeň
Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň
377 240 090, 777 782 081 		
Bc. Jitka Kylišová
jitka.kylisova@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz/plzen
obecně prospěšná společnost 		
25755277

Komu je služba určena:
Všem lidem, kteří nemají dostatek informací a dovedností řešit svoji nepříznivou sociální
situaci vlastními silami. Podmínkou poskytnutí služby je aktivní spolupráce klienta na
řešení jeho problému.
Součástí služby je také podpora obětí trestné činnosti nad rámec sociálního poradenství
– v podobě poskytování právních informací.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Hlavní náplní služby – registrované jako odborné sociální poradenství – je poskytování
sociální práce v podobě poradenské a asistenční služby, terénní i ambulantní formou. Obětem
trestné činnosti pak poskytujeme i právní informace (činnost akreditovaná Ministerstvem
spravedlnosti ČR).
Nabízíme pomoc a podporu při řešení finančních problémů, trestních a přestupkových řízení,
soudních sporů a souvisejících situací. Součástí služby je doprovod klienta na úřady, k soudu,
výslechu, dále také nácvik sociálních dovedností. Individuální poradenství poskytujeme po
telefonické domluvě v domácnosti klienta nebo v kontaktní místnosti.
Příklady situací, které dluhoví poradci nebo asistenti v trestním řízení pomáhají řešit: dluhy,
exekuce, trestní a přestupkové řízení.
Služba je také zaměřena na oběti trestných činů, jako je ublížení na zdraví, neposkytnutí
pomoci, rvačka, omezování osobní svobody, loupež, vydírání, porušování domovní svobody,
pomluva, znásilnění, kuplířství, zanedbání povinné výživy, týrání, krádež, podvod, lichva apod.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ano – terénní forma
• Ostatní: sociální asistence v trestním řízení a právní informace obětem trestné
		 činnosti jsou poskytovány pouze v Plzni

Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince

Poradenství v oblasti dluhů
a protiprávního jednání
(včetně poskytování právních informací
obětem trestné činnosti)

Otevírací doba:
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod. (po telefonické domluvě)
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Terénní programy
v Plzeňském kraji
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Člověk v tísni, o.p.s., regionální pobočka Plzeň
Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň
377 240 090, 777 782 081
Bc. Jitka Kylišová
jitka.kylisova@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz/plzen
obecně prospěšná společnost 		
25755277

Komu je služba určena:
Všem lidem, kteří nemají dostatek informací a dovedností řešit svoji nepříznivou sociální
situaci vlastními silami. Podmínkou poskytnutí služby je aktivní spolupráce klienta
na řešení jeho problému.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Hlavní náplní služby je poskytování terénní sociální práce formou poradenské a asistenční
služby. Nabízíme pomoc a podporu při řešení finančních problémů, nezaměstnanosti,
problémů s bydlením, rodinných problémů, trestních a přestupkových řízení, soudních
sporů, zařizování dokladů a dokumentů. Součástí služby je doprovod klienta na úřady,
k soudu, výslechu, dále také nácvik sociálních dovedností. Individuální poradenství
poskytujeme po telefonické domluvě v domácnosti klienta nebo v kontaktní místnosti.
Příklady situací, které terénní pracovník pomáhá řešit: dluhy, exekuce, bydlení, dávky,
důchody, občanství, přechodný a trvalý pobyt, rozvod, výživné, svěření dítěte do péče,
doklady.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: terénní forma
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod. (po telefonické domluvě)

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality			
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Magistrátu města Plzně
Kontaktní centrum
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.			
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P-centrum, středisko primární prevence				

154

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Program následné péče (PNP)					
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Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Drogové poradenství ve věznici					
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Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Kontaktní centrum – Point 14					
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Specifická primární prevence – Point 14				
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Terénní programy – Point 14					
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Středisko následné péče – Point 14				
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Substituční centrum Plzeň – Ulice – Agentura sociální práce
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Terénní program Ulice – Ulice – Agentura sociální práce		
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Odbor bezpečnosti
a prevence kriminality
Magistrátu města Plzně
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:

nám. Republiky 16, 301 00 Plzeň
378 032 250
Ing. Aleš Průša - vedoucí odboru
prusaa@plzen.eu
www.bezpecnemesto.eu

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality byl zřízen v roce 2009 v rámci Magistrátu města
Plzně jako součást bezpečnostního projektu Bezpečné město.
Hlavní myšlenkou projektu Bezpečné město je úzká spolupráce mezi městem Plzní, Policií ČR
a Městskou policií při řešení bezpečnostních problémů na území města ve snaze, aby se naši
občané ve městě cítili bezpečně. Za tímto účelem byla v roce 2009 podepsána Koordinační
dohoda o vzájemné spolupráci, která stanovuje společný postup při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku a specifikuje spolupráci mezi městem a policií.
Strategie odboru vychází zejména z aktuálních potřeb projektu Bezpečné město. Dlouhodobým
cílem strategie činnosti odboru je spokojenost občana města Plzně v otázce bezpečnosti
a zvyšování pocitu bezpečí.
S oblastí bezpečnosti úzce souvisí problematika prevence kriminality a protidrogové
prevence, kterými se rovněž odbor bezpečnosti zabývá. V tomto směru byly
vytvořeny dvě pracovní skupiny - Pracovní skupina prevence kriminality města Plzně
a Pracovní skupina protidrogové prevence města Plzně. Členové pracovních skupin
se pravidelně scházejí několikrát do roka pod vedením manažera prevence kriminality
a protidrogového koordinátora za účelem řešení aktuální situace v oblasti prevence kriminality
a protidrogové prevence na území města Plzně, a to na všech třech úrovních – primární,
sekundární i terciární. Po dobu fungování odboru bezpečnosti byla nastavena rovněž úzká
spolupráce s neziskovým sektorem, zejména při realizaci projektů v oblasti prevence kriminality
či protidrogové.

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Havířská 11, 301 00 Plzeň		
377 421 374, 731 522 288		
Lucie Peschiková
kcentrum@cppt.cz
www.cppt.cz
obecně prospěšná společnost
25232142

Komu je služba určena:
Osobám starším 15 let, které v důsledku užívání návykových látek hledají odborné informace,
poradenství a jiné sociální a zdravotnické služby, potřebují přijetí a podporu k provedení změn
směrem k návratu do společnosti a k životu bez zneužívání návykových látek.
Rodinným příslušníkům a jiným blízkým osobám uživatelů návykových látek, kteří potřebují
orientaci v problematice, odbornou podporu a poradenství.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Sociální poradenství
• Individuální poradenství v oblasti závislosti na návykových látkách
• Poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelům návykových látek
• Ambulantní podpora uživatelů návykových látek v abstinenci
• Poradenství pro těhotné a matky uživatelky návykových látek (případně otce);
• Příprava a zprostředkování léčby závislosti v pobytovém zařízení
• Sociální práce, včetně komunikace s úřady
Nízkoprahové služby
• Výměnný injekční program
• Služby v kontaktní místnosti: potravinový a hygienický servis (PO, ST, PÁ 12:30 – 15:30)
• Testování a poradenství v oblasti HIV/AIDS, virových hepatitid a zprostředkování
		 zdravotnické péče
• Testování gravidity, včetně poradenství, zprostředkování návazné péče
• Krizová intervence osobní i telefonická
• Telefonické a internetové poradenství (dotazy@cppt.cz)
• Základní sociální poradenství, asistenční služba a informační servis
• Poradenství v oblasti užívání návykových látek a jejich rizicích, v oblasti infekčních
		 nemocí a jiných zdravotních rizicích spojených s užíváním drog
• Základní zdravotnické ošetření a poradenství, zprostředkování návazné zdravotnické
		 péče

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Kontaktní centrum

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: ne, program sídlí ve 2. patře
• Ostatní: pro poradenské služby doporučujeme telefonické objednání
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P-centrum,
středisko primární prevence
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Plachého 6, 301 00 Plzeň		
377 220 325, 731 183 394		
Mgr. Jana Bučilová Kadlecová, DiS.
prevence@cppt.cz
www.cppt.cz
obecně prospěšná společnost
25232142

Komu je služba určena:
Komu
je služba
určena:
Seniorům
oím
postižením.
• třídním kolektivům 2. stupně základních a středních škol;
• třídním kolektivům se zvýšenou možností výskytu rizikového chování;
• Stručná
dětem charakteristika
a dospívajícímposkytované
s obtížemi služby:
ve vztazích a komunikaci s vrstevníky,
		 spolužáky, pedagogy, experimentujícím a užívajícím návykové látky, včetně alkoholu,
		 s problematickými projevy chování;
• pedagogům a pedagogickým pracovníkům;
• rodinám a blízkým dětí a mladistvých s výše uváděnými obtížemi.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Programy všeobecné primární prevence: dlouhodobý program, roční program
		 a interaktivní semináře
• Selektivní primární prevence: program včasné intervence pro třídní kolektivy:
		 kontinuální program, zaměřený na předcházení či zmírnění následků konkrétního
		 rizikového chování a problémových vztahů ve třídě
• Individuální a rodinné poradenství cílené na kontinuální práci s dětmi, dospívajícími,
		 jejich rodiči nebo osobami blízkými. Záměrem této služby je vyhledání zdrojů
		 k řešení konkrétních situací, posílení silných stránek, sociální učení atp., které mají
		 napomáhat ke zmírnění nebo zastavení dalšího postupu rizikového chování
• Vzdělávání pro pedagogy
• Specializační kurz prevence rizikového chování, který splňuje Standardy studia
		 k výkonu specializovaných činností MŠMT a je akreditován MŠMT
• Tematické semináře zaměřené na vzdělávání v konkrétních okruzích prevence
		 a rizikového chování. Vzdělávání je určené především školním metodikům prevence
		 a dalším pedagogům se zájmem o vzdělávání v oblasti primární prevence.
• Vzdělávací semináře pro školy „na klíč“: vzdělávací a podpůrné aktivity pro
		 pedagogické sbory, které reagují na speciální potřeby pedagogů, pedagogických
		 pracovníků nebo škol
• Metodické vedení a podpora pedagogických pracovníků zaměřené na zvyšování
		 teoretických i praktických kompetencí, schopností a dovedností pro práci s dětmi
		 a dospívajícími jednotlivci nebo skupinami
• Informační servis: poskytnutí odborné informace z oblasti primární prevence nebo
		 rizikového chování prostřednictvím osobní konzultace, telefonicky či e-mailem

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Doudlevecká 71, 301 00 Plzeň		
377 321 051
Bc. Pavla Zárybnická
ambulance@cppt.cz
www.cppt.cz
obecně prospěšná společnost
25232142

Komu je služba určena:
Lidem, kteří se rozhodli pro život bez návykových látek, minimálně 3 měsíce abstinují
nebo absolvovali léčbu závislosti na návykových látkách a hledají podporu pro udržení
této životní změny.
Rodičům, partnerům a blízkým uživatelům návykových látek, kteří potřebují informace,
podporu, bezpečné místo pro sdílení svých problémů a hledání optimálního postupu při
řešení aktuálních potíží.
.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Individuální a skupinové poradenství a psychoterapie
• Individuální a skupinové poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelů návykových
		 látek
• Krizová intervence
• Sociální práce a socioterapie
• Zátěžové programy
• Arteterapie
• Chráněné bydlení

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Program následné péče (PNP)

Rozsah a průběh služeb je individuálně plánován v souladu s potřebami uživatele služby.
Podrobnější popis služeb je k nalezení pod položkou Průvodce službami na www.cppt.cz.
Praktické informace:
• Cena služby: ambulantní služby jsou poskytovány zdarma; pobytové služby jsou
		 zpoplatněny dle platného ceníku (www.cppt.cz/cenik) 			
• Bezbariérovost: pouze částečná; ambulance sídlí v přízemí objektu a je snadno
		 dostupná s menší pomocí; pobytové služby sídlí v 1. podlaží bez výtahu
• Ostatní: pro veškeré služby doporučujeme předchozí telefonické objednání
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Drogové poradenství ve věznici
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Havířská 11, 301 00 Plzeň		
377 421 374, 724 890 073		
Jana Repková
vezeni@cppt.cz
www.cppt.cz
obecně prospěšná společnost
25232142

Komu je služba určena:
Osobám, které se svým rizikovým způsobem života spojeným s užíváním návykových
látek dostaly do konfliktu se zákonem a jsou toho času ve výkonu vazby nebo výkonu
trestu, případně těm, kterým lze pomoci navázat spolupráci s Probační a mediační službou
a přispět k využití alternativních způsobů trestání či ochranné léčby.
Osobám, po výstupu z výkonu trestu, které nyní hledají podporu ke změně životního stylu
směrem k abstinenci, zapojení se do společnosti s možností nástupu na léčbu závislosti.
Rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám uživatelů návykových látek ve výkonu
vazby či výkonu trestu.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Individuální poradenství (motivační trénink)
• Krizová intervence – podpora v náročné situaci, stabilizace, zklidnění
• Informační servis – poradenství v oblasti zdravotních a jiných rizik spojených
		 s užíváním drog
• Postpenitenciární péče – práce s klientem po propuštění z výkonu trestu
• Telefonické a internetové poradenství - určeno pro osoby před nástupem/po
		 propuštění z vazby/výkonu trestu odnětí svobody a osoby blízké klientům, kteří
		 se nacházejí na vazbě nebo ve výkonu trestu
• Zprostředkování léčby závislosti – pomoc při zajištění léčby závislosti, trvalé
		 abstinenci a stabilizaci
• Poradenství pro osoby blízké uživatelům – pomoc při orientaci v nové situaci,
		 pochopení a přijetí, vysvětlení fenoménu závislosti a jeho významu v životní
		 cestě jejich blízké osoby, vytváření realistických očekávání a možných strategií
		 pro další život
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: služba je poskytována ve výkonu vazby a výkonu trestu,
		 (pospenitenciární péče a péče o rodinné příslušníky je zajišťována ve 2 patře.
		 Bezbariérovost není zajištěna)
• Ostatní: doporučujeme telefonické objednání
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Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Point 14
Husova 14, 301 00 Plzeň
377 235 526
Mgr. Vojtěch Marcín
marcin@point14.cz
www.point14.cz
sdružení právnických osob
66361630

Komu je služba určena:
Dětem a mládeži ve věku 16-26 let, ohroženým společensky nežádoucími jevy, obětem
domácího násilí, obětem trestné činnosti, osobám bez přístřeší, osobám ohroženým
závislostí nebo závislým na návykových látkách, osobám v krizi, osobám žijící v sociálně
vyloučených komunitách, osobám, které vedou rizikový způsob života anebo jsou tímto
způsobem života ohroženy, etnickým menšinám; u výdejního automatu navíc diabetikům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytování potravinového servisu a potravinových doplňků (minerály, vitamíny) pro klienty
v situaci finančního a sociálního debaklu a úplný hygienický servis (sprchování, praní
a sušení prádla) + sklad použitého oblečení pro klienty, služby prvního kontaktu, včasná
a krizová intervence, poradenství v oblasti infekčních a jiných zdravotních rizik spojených
s užíváním drog (HIV, VHB a VHC, pohlavní nemoci atd.), základní zdravotnická pomoc
- ošetřování typických zdravotních komplikací, zdravotnické poradenství, diagnostika
a zprostředkování odborné lékařské péče, individuální poradenství, motivační trénink,
zprostředkování nástupu do léčby (detox, PL, TK), poradenství pro rodiny a blízké osoby,
telefonické poradenství, poradenství po internetu – odpověď do 24 hodin, sociální práce sociálně právní poradenství, asistenční služba, burza pracovních míst, výdejní automat na
distribuci injekčního náčiní, alkoholových tampónů, kys. ascorbové, vody, zprostředkování
psychologické a psychiatrické péče, orientační testování HIV, VHB, VHC, syfilis z kapilární
krve – zdarma, orientační testování na přítomnost metabolitů návykových látek v moči
– zdarma, poskytování informací z oblasti harm reduction, infekčně přenosných chorob –
ústní i písemnou formou, Dámský klub: služba pro ženy a dívky bez přístřeší závislé na
návykových látkách, zájmová činnost: Filmový klub, klub Point 14, vzdělávací programy
pro odbornou veřejnost – stáže, studijní praxe (cca 20 studentů za rok).

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Kontaktní centrum

Praktické informace:
• Bezbariérovost: ne
Otevírací doba:
pondělí 10.00 – 13.00 hod.
úterý
10.00 – 13.00 hod.
středa
10.00 – 13.00 hod.
čtvrtek
10.00 – 13.00 hod.
pátek
13.00 – 14.30 hod.

14.00 – 16.00 hod.
14.00 – 15.30 hod.
14.00 – 15.30 hod.
13.00 – 15.00 hod.
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Specifická primární prevence
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Point 14
Husova 14, 301 00 Plzeň
777 256 136
Bc. Denisa Holá
hola@point14.cz
www.point14.cz
sdružení právnických osob
6636163

Komu je služba určena:
• žákům 8. a 9. tříd základních škol, žákům 1. a 2. ročníků středních škol a učilišť;
• mladistvým doporučených OSPOD či přicházejících do centra na poradenství;
• rodičům;
• pedagogům a pedagogickým pracovníkům působících na ZŠ, SŠ a SOU.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Program primární prevence se skládá z tří po sobě navazujících bloků, první dva jsou
v délce dvou vyučovacích hodin, třetí v délce tří vyučovacích hodin. Cílem je předejít
problémům spojených s užíváním návykových látek, případně oddálit první kontakt
s drogou. Ovlivňovat postoje a chování mladistvých směrem k bezdrogovému způsobu
života, posílit schopnosti samostatného rozhodování a vědomí zodpovědnosti za sebe
samého, zkvalitňovat komunikační dovednosti, získat znalosti, dovednosti a postoje
podporující zdravý životní styl, aplikace těchto znalostí v životě, zdravý rozvoj osobnosti
a pomoc v utváření vhodného žebříčku životních hodnot.
Na službu navazuje nízkoprahový klub a individuální poradenství pro žáky či rodiče.
V rámci služby jsou poskytovány Edukativní semináře pro pedagogy v délce dvou
vyučovacích hodin zaměřené na oblast závislostí na návykových látkách.
Praktické informace:
• Cena služby: 1250 Kč 1 třída (3 setkání) v prostorách školy
			
1000 Kč 1 třída (3 setkání) v prostorách Point 14
			
(aktualizace na www.point14.cz)
			
750 Kč/45 minut v prostorách objednavatele
			
650 Kč/45 minut v prostorách Point 14		
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: program je certifikovaný odbornou způsobilostí - MŠMT
Otevírací doba:
Programy PP probíhají vždy od první školní vyučovací hodiny PO-ČT
Kontaktovat pracovníka je možné PO-PÁ mezi 8.00 - 16.00 hod. a Edukativní seminář je
možné naplánovat dle domluvy.

158

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Point 14
Husova 14, 301 00 Plzeň
777 570 659
Jan Růžička
ruzicka@point14.cz
www.point14.cz
sdružení právnických osob
66361630

Komu je služba určena:
Dětem a mládeži ve věku 16-26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy, obětem
trestné činnosti, osobám bez přístřeší, osobám ohroženým závislostí nebo závislým na
návykových látkách, osobám v krizi, osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách,
osobám, které vedou rizikový způsob života anebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
etnickým menšinám.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Výměnný program a distribuce HR materiálu, poskytnutí informací z oblasti rizik
způsobených dlouhodobým působením vysokých dávek návykových látek, předávkování,
sociálního debaklu a ztráty lidské důstojnosti, poskytování aktuálních informací
o dostupných poradenských, léčebných a jiných odborných programech, o výměnných
programech sterilního injekčního náčiní, programech HIV testování, očkování proti
hepatitidě, programech právní a sociální asistence, doporučování do příslušných
zdravotnických a sociálních zařízení, nízkoprahových kontaktních center nebo k jiným
poskytovatelům odborných služeb, poradenství v oblasti pohlavně přenosných chorob
a infekčních onemocnění, distribuce kondomů, asistence při řešení sociálních
a zdravotních problémů doprovázená motivačním tréninkem s cílem změnit rizikové
chování klienta a motivovat jej k léčbě, zdravotní ošetření drobných poranění, vytváření
důvěry klientů v možnosti odborné pomoci, vytváření vztahů a vazeb s okolními zařízeními
s cílem napomáhat resocializaci uživatelů drog, poskytování krizové a situační intervence,
odkazy na výdejní automat, potravinová pomoc, testování na HIV a HEP C v terénu,
zájmové činnosti: sportovní odpoledne (fotbal, turnaje ve stolním tenisu), výtvarné aktivity,
arteterapie, výlety, kulturní akce, „Čistý podchod“, sběr infekčního materiálu.

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Terénní programy

Praktické informace:
• Bezbariérovost: ne
Otevírací doba:
pondělí
8.00 – 12.00 hod. (squaty)
13.00 – 15.00 hod. (střed města)
úterý
8.00 – 12.00 hod. (squaty)
13.00 – 15.00 hod. (střed města)
středa
8.00 – 12.00 hod. (squaty)
13.00 – 15.00 hod. (střed města)
čtvrtek
11.00 – 12.00 hod. („Čistý podchod“ – úklid autobusového nádraží)
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Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Středisko následné péče
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Point 14
Sušická 75, 326 00 Plzeň
777 570 658		
Soňa Černá, DiS.
cerna@point14.cz
www.point14.cz
sdružení právnických osob		
66361630

Komu je služba určena:
Mužům a ženám od 18 let, kteří absolvovali léčbu závislosti (nelegální látky, alkohol,
gambling), abstinují alespoň 3 měsíce a jsou motivováni k dalšímu životu bez návykových
látek. Ženy mohou mít během doléčovacího programu u sebe své dítě. Služby nabízíme také
jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Středisko následné péče (SNP) poskytuje doléčování a následnou péči formou jak
pobytovou, tak ambulantní.
Prioritou je služba pobytová, kde mohou uživatelé, kteří se po léčbě většinou nemají
kam vrátit a návrat do jejich původního prostředí by byl pro ně vysoce rizikový, navázat
vztahy s bezdrogovou populací. Klienti jsou motivováni a podporováni v nalezení
zaměstnání a v upevnění pracovních návyků, k nalezení samostatného bydlení
a k postupnému osamostatnění. Program tak umožňuje klientům bezpečný přechod
z přísně strukturovaného režimu v terapeutické komunitě do života v běžné společnosti.
Poskytované služby: ubytování, individuální rozhovory, skupina prevence relapsu,
psychoterapeutická skupina, komunita, rodinná terapie a rodinné poradenství, sociální
práce a poradenství, krizová intervence, odkazy a zprostředkování specializované péče,
volnočasové aktivity, nácviky pro matky s dětmi, výdej Antabusu, testování na přítomnost
metabolitů návykových látek v moči, testování na přítomnost alkoholu
Praktické informace:
• Cena služby: pobytová - 2500 Kč/měsíc, ambulantní - zdarma
• Bezbariérovost: ne
Otevírací doba:
pondělí 8.00 – 16.00
úterý
8.00 – 16.00
středa
8.00 – 16.00
čtvrtek
8.00 – 16.00
pátek
8.00 – 16.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

(pobytová služba nepřetržitě 24 hodin denně)
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Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Ulice – Agentura sociální práce
Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
373 395 593; 725 178 656 		
Mgr. Markéta Ackrmannová
marketa@ulice-plzen.com
www.ulice-plzen.com
spolek			
26596385

Komu je služba určena:
Klientům, dlouhodobě závislým na opioidech (heroin, opium, morfin, braun apod.),
s rizikovým chováním (nitrožilní aplikace), u kterých selhávají pokusy o abstinenční
léčbu. Podmínkou vstupu do programu je dosažení zletilosti - klient musí být starší 18 let.
Sekundárně můžeme poskytnout sociální poradenství osobám blízkým primární cílové
skupině – tj. jejich partnerům, rodině a blízkému sociálnímu okolí.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Substituční centrum Plzeň nabízí substituční léčbu, časově neomezenou udržovací
terapii, která odkládá konečný cíl abstinence na dobu, kdy jí bude klient objektivně
a subjektivně schopen. Nástrojem této léčby je podávání substituční látky jiným než
nitrožilním způsobem, a to v množstvích, která efektivně potlačují klientovy odvykací
příznaky a umožňují všestranně zlepšit kvalitu jeho života. Léčba je ambulantní tzn.,
že si klient dochází denně. Každý klient má stanovenou svou vlastní dávku pomocné
látky podle míry závislosti. Cílem substituční léčby je udržet klienta ve stabilizovaném
psychickém a fyzickém stavu tak, aby mohl být prospěšný sobě i společnosti. Vedle
farmakoterapie poskytujeme i nefarmakologickou složku léčby, o kterou se dělí lékař
se sociálním pracovníkem. Jedná se především o zdravotní poradenství, psychoterapii,
sociální poradenství, terapii somatických onemocnění a další. Důraz je kladen na pomoc
nevytrhující klienta z běžného života, nediskriminační praxi a individuální bio-psychosociální přístup. Ke zlepšení klientovy situace slouží síť spolupracujících organizací
zdravotnických i sociálních.

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Substituční centrum Plzeň

Praktické informace:
• Cena služby: 30 Kč regulační poplatek při vyšetření lékařem – jednou měsíčně dle
		 zákona 48/1997 Sb., (cena léčby závisí na substitučním preparátu dle Standardu
		 substituční léčby)		
• Bezbariérovost: ano
Otevírací doba:
Výdejní doba substituční látky:
pondělí – pátek 		
9.00 – 11.00 hod.,
sobota, neděle, svátky
9.00 – 11.00 hod.
(sociální pracovnice: dle telefonické domluvy)

15.00 – 17.00 hod.
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Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Terénní program Ulice
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Ulice – Agentura sociální práce
Úslavská 31, 326 00 Plzeň
720 587 053		
PhDr. Jiří Frýbert
info@ulice-plzen.com
www.ulice-plzen.com
spolek						
26596385

Komu je služba určena:
Osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách, osobám, které
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, obětem
obchodu s lidmi, osobám komerčně zneužívaným, osobám živícím se prostitucí,
etnickým menšinám, osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Výměnný injekční program pro uživatele drog
• Testování na infekční choroby (HIV, žloutenky B a C, syfilis)
• Sociální, právní a zdravotní poradenství, zprostředkování léčby, práce s rodinou,
		 krizová intervence, asistenční služba
• Přednášková činnost o sociálních patologiích
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: služba je poskytována převážně v přirozeném prostředí klienta
• Ostatní: služba je poskytována na území města Plzně a dále v Rokycanech,
		 Klatovech a Nepomuku; poskytované služby jsou anonymní a nízkoprahové
Otevírací doba:
Pracovníci Terénního programu Ulice jsou k dispozici zájemcům o službu na terénním
telefonu s číslem 720 587 053, každý všední den v době 8.00 – 20.00 hod. (mimo státní
svátky).
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Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Litohlavy 50, 337 01 Litohlavy
377 224 320, 774 455 988		
Miloslav Čech
office@skp-plzen.cz, tkv@skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
církevní právnická osoba
40524566

Komu je služba určena:
Mužům a ženám ve věku 18 – 45 let, závislým na návykových látkách, motivovaným pro
léčbu.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Terapeutická komunita Vršíček je pobytové zařízení, které přijímá do léčby osoby, které
se rozhodly řešit problém závislosti na návykových látkách prostřednictvím intenzivního
skupinového a individuálního programu. Cílem je podpora života bez drog, položení
základů pro návrat do společnosti a celková harmonizace osobnosti. Zaměřujeme se na
změnu chování a prožívání ve smyslu opuštění sebedestrukčních a neurotických vzorců
myšlení a chování, které vyčleňují uživatele služby ze společnosti a způsobují jim i jejich
okolí psychickou a fyzickou újmu.
Aktivity:
• Ranní komunita, hodnotící komunita, přestupová komunita
• Skupinové terapie (arteterapie, prevence relapsu, dynamická skupina, životopisná
		 skupina, tematická skupina, mimořádná skupina, genderově oddělená skupina,
		 skupina face to face, samořídící skupina)
• Sportovní aktivity a trávení volného času
• Vzdělávací aktivity – výuka na PC, finanční gramotnost, Jobs klub
• Ranní ztišení, večerní ztišení /relaxace
• Individuální práce s klientem
• Pracovní terapie, vícedenní zátěžové pobyty, duchovní péče
Kapacita: 15 lůžek (10 – 11 lůžek pro muže, 4 – 5 lůžek pro ženy)

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Terapeutická komunita Vršíček

Praktické informace:
• Cena služby: 6 300 Kč (nedostatek finančních prostředků není důvodem nepřijetí do
		 programu)
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: program je certifikovaný odbornou způsobilostí Rady vlády pro koordinaci
		 protidrogové politiky
Otevírací doba: nepřetržitá
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Služby společné více oblastem a ostatní služby

Služby společné více oblastem
a ostatní služby
Telefonická krizová pomoc Ledovec – Ledovec, o.s. 		

167

Sociální poradenství pro pacienty a rodinné příslušníky

168

Fakultní nemocnice Plzeň
Odborné sociální poradenství					

169

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
Terénní krizová služba - služba sociální prevence		

170

Diecézní Charita Plzeň
Odborné sociální poradenství – Občanská poradna Plzeň

171

Probační a mediační služba 					

172

Probační a mediační služba – středisko Plzeň
Klíčový sociální pracovník pro zvlášť zranitelné oběti		

173

trestných činů – Bílý kruh bezpečí
Poradna BKB Plzeň – Bílý kruh bezpečí				

174

Prevence pro školy a veřejnost 					

175

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
PLUS pro lidi v krizové situaci 					

176

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Dům digitálních dovedností 					
Správa informačních technologií města Plzně
164
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177

178

Dobrovolníci Plzeňského kraje					

179

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA
Management dobrovolnictví v Plzeňském regionu		

180

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Seniorský dobrovolnický klub Letokruhy				

181

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Sousedé 55+ – TOTEM - regionální dobrovolnické centrum

182

Evropská dobrovolná služba (EDS)				

183

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
PětP pro seniory a děti						

184

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Pomáháme, kde je třeba, pomáhejte s námi			

185

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Přednášková činnost – Mamma HELP centrum Plzeň		

186

Fyzioterapie, skupinové aktivity dětí i dospělých			

187

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Lektorská činnost – DOMOVINKA ADP s.r.o.			

Rekondiční centrum
Asistovaná přeprava zdravotně postižených

		

188

Bezbariérový zájezdový autobus Cestovního klubu KID		

189

„Od dveří ke dveřím“ – Jan Pešek

Cestovní klub KID, o.s.
165
165

Služby společné více oblastem a ostatní služby
166

Odlehčovací služby – Hospic sv. Lazara				

190

Novodobá sanitka							
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Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Ledovec, o.s.
telefonická služba
377 462 312, 605 965 822		
Mgr. Simona Bejvlová
ld.plzen@atlas.cz, pc@ledovec.cz
www.ledovec.cz
spolek 						
26517051

Komu je služba určena:
Osobám v subjektivně nepříznivé životní situaci, kterou považují za krizovou (může jít
například o problémy se sebou samým, vztahové problémy, různé typy krizí, osamělost
atd.). Službu mohou využít i blízcí a přátelé těchto osob. Službu poskytujeme i dětem, které
umí zacházet s telefonem. Informace poskytujeme také pro úřady, instituce, spolupracující
odborníky, média apod.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Formou telefonické krizové intervence aktivně usilujeme o stabilizaci psychického stavu
uživatelů, přinášíme psychickou podporu, nasloucháme, motivujeme k překonání jejich
krize či obtížné životní situace, společně hledáme východiska ze situace, kterou neumí
řešit vlastními silami.
Cílem služby je, aby se uživatel ve své obtížné (krizové) situaci vyznal, měl představu
a potřebné informace o tom, jak bude situaci řešit a zůstal součástí přirozeného prostředí.
Délka hovoru je maximálně 60 minut, ve výjimečných situacích může být tato doba
přesáhnuta. Uživatel může službu využít během 24 hodin maximálně 3x.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma (respektive za cenu běžného telefonického hovoru)
• Ostatní: kromě telefonického kontaktu nabízíme základní sociální poradenství
		 po internetu na adrese ld.plzen@atlas.cz.

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Telefonická krizová pomoc Ledovec

Otevírací doba:
Denně od 8.00 do 24.00 hod.
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Služby společné více oblastem a ostatní služby
168
168

Sociální poradenství pro pacienty
a rodinné příslušníky
Název poskytovatele:
Fakultní nemocnice Plzeň
Adresa:
1. Oddělení sociální péče FN Plzeň – Lochotín
		 alej Svobody 80, 304 60 Plzeň (vchod F, D, 4.NP)
2. Oddělení sociální péče FN Plzeň – Bory
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
		 (pav. č. 24, pav. č. 54)
Kontaktní telefon:
SOC FN Lochotín: 377 103 256, 377 103 255
SOC FN Bory: 377 402 420, 377 401 543
Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Weinfurterová
E-mail:
weinfurterova@fnplzen.cz
Webové stránky:
http://www.fnplzen.cz/pracoviste_detail.asp?klinodd_cislo=95
Právní subjektivita:
samostatná příspěvková organizace v přímé řídící působnosti
MZ ČR
IČ:
00669806

Komu je služba určena:
Pacientům lůžkové a ambulantní složky FN Plzeň všech věkových kategorií, jejich
rodinným příslušníkům, rodičům ambulantně léčených nebo hospitalizovaných dětí.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Sociální poradenství a pomoc dle individuálních potřeb pacientů, zajištění vhodné terénní
nebo pobytové sociální a zdravotní služby před propuštěním pacientů z FN.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: SOC FN Lochotín a pracoviště SOC FN Bory pav. č. 54
• Ostatní: K vyžádání služby nepotřebujete žádné doporučení. Hospitalizovaní pacienti
si mohou poradenství vyžádat např. prostřednictvím ošetřujícího lékaře nebo sestry,
poté je navštívíme na příslušném oddělení. Ambulantním pacientům a rodinným
příslušníkům pacientů doporučujeme předchozí objednání. Telefony jsou vybaveny
záznamníkem, v době naší nepřítomnosti (práce u hospitalizovaných pacientů) je
možno zanechat vzkaz s Vaším jménem, tel. číslem a požadavkem.

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Centrum pobytových
a terénních sociálních služeb Zbůch
V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
377 830 613, 377 830 615
PaedDr. Petr Štainigl
info@centrumzbuch.cz
www.centrumzbuch.cz
státní příspěvková organizace řízená MPSV ČR
00411949

Komu je služba určena:
Osobám s kombinovaným postižením, s tělesným nebo zdravotním postižením ve věku
od 1 do 64 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Hlavní cílem odborného sociálního poradenství je poskytovat podporu a poradenství
osobám s postižením a jejich rodinám, pomoc se zvládnutím náročné životní situace.
Služba směřuje k posilování schopností řešit situaci vlastními silami, stabilizaci
a začlenění do běžného života v co nejvyšší možné míře.
Další cíle odborného sociálního poradenství:
• poskytování informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace;
• pomoc s výběrem vhodné sociální služby a možností využívání běžně dostupných
služeb;
• možnosti podpory členů rodiny, kteří se spolupodílejí na péči;
• poradenství v sociálně-právních předpisech a systémech (státní sociální podpora,
mimořádné výhody, jednorázové a opakované příspěvky);
• pomoc při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek;
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, předávání informací
o volnočasových a zájmových aktivitách.
Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma, jako fakultativní službu lze
poskytovat 14denní intenzivní poradenské pobyty se sociálně-rehabilitačním programem,
které mohou být doplněny o sportovní, kulturní a společenské akce.

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Odborné sociální poradenství

Praktické informace:
• Cena služby: sociální poradenství zdarma, fakultativní služby dle sazebníku 		
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: přijímání uživatelů k poradenským pobytům na objednávku
Otevírací doba:
pondělí
úterý 		
středa
čtvrtek
pátek		
3. sobota v měsíci

8.30 – 15.00 hod.
8.30 – 15.00 hod.
8.30 – 15.00 hod.
8.30 – 15.00 hod.
8.30 – 15.00 hod.
8.00 – 13.00 hod.
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Služby společné více oblastem a ostatní služby
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Terénní krizová služba
- služba sociální prevence
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Diecézní Charita Plzeň
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
777 167 004
Mgr. Jan Jung
krize@dchp.cz
			
www.dchp.cz
církevní právnická osoba
49774034

Komu je služba určena:
Lidem v obtížné životní situaci, kterou vnímají jako neodkladnou a naléhavou a v danou
chvíli ji nemohou zvládnout vlastními silami. Dále také psychosociální pomoc osobám
zasaženým individuálním nebo hromadným neštěstím.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Tým Terénní krizové služby poskytuje lidem psychickou pomoc a krizovou intervenci,
sociálně právní poradenství, dále pomáhá při jednání s úřady, zprostředkovává důležité
informace, kontakty nebo následnou pomoc dle potřeby. V nutných případech, zejména
v souvislosti s mimořádnými událostmi, zajišťuje rovněž nezbytnou materiální pomoc
(potravinový a hygienický servis, pomoc při zajištění náhradního ubytování, pomůcky na
likvidaci škod, pracovní, ochranné a čistící prostředky, kamna, vysoušeče apod.). Terénní
krizová služba poskytuje podporu při řešení osobních problémů ve vztazích, v bytových
otázkách, při krizových situacích v souvislosti s dluhovou problematikou, podporujeme
pozůstalé po úmrtí příbuzných a v dalších těžkých životních situacích, které člověk nechce
a nezvládá řešit sám.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Bezbariérovost: služby jsou poskytovány v terénu, v přirozeném prostředí klienta
• Ostatní: služba je dostupná nonstop

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Občanská poradna Plzeň
Koterovská 41, 326 00 Plzeň
377 456 468, 777 964 563
Mgr. Bc. Monika Krausová
poradna@opplzen.cz
www.opplzen.cz
spolek 					
69460833

Komu je služba určena:
Všem lidem, kteří pro předcházení či řešení své nepříznivé sociální situace potřebují
informace, rady či aktivní pomoc poradny v oblastech, ve kterých poradna své služby
poskytuje.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Poskytování rad, zprostředkování informací o právech, povinnostech a oprávněných
		 zájmech
• Odkazování, aktivní pomoc při řešení životních situací (postup řešení, možnosti,
		 poskytování potřebných vzorů písemností)
• Služba je poskytována pro řešení nepříznivých situací v různých oblastech
		 lidského života jako např. bydlení, rodina, práce, majetek, dluhy, smluvní vztahy…
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: nutné předchozí objednání se (telefonicky či osobně)
Otevírací doba:
pondělí 9.00 – 12.00 hod.
úterý		
9.00 – 12.00 hod.
středa
9.00 – 12.00 hod.
čtvrtek
9.00 – 12.00 hod.
pátek
pro veřejnost uzavřeno

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Odborné sociální poradenství

13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
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Služby společné více oblastem a ostatní služby

Probační a mediační služba
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:

Probační a mediační služba – středisko Plzeň
Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň
731 692 768 – vedoucí střediska
734 353 616 – oddělení mládeže
731 692 769 – oddělení obecně prospěšných prací
731 679 911 – oddělení probačních a mediačních činností
			
pro dospělé
Kontaktní osoba:
Mgr. Ladislava Vovsová – vedoucí střediska
E-mail:
lvovsova@pms.justice.cz (vedoucí střediska)
zpetrikova@pms.justice.cz (vedoucí odd. mládeže)
isarlinger@pms.justice.cz
(vedoucí odd. výkonu trestu obecně prospěšných prací)
ktyrova@pms.justice.cz
(vedoucí odd. probačních a mediačních činností pro dospělé)
Webové stránky:
www.pmscr.cz
Právní subjektivita:
organizační složka celorepublikové státní organizace
IČ:
70888060

Komu je služba určena:
Pachatelům trestné činnosti, obětem trestných činů – dospělým, mladistvým i dětem
mladším 15 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Urovnání konfliktu po spáchání trestného činu, předjednání možnosti uložení alternativních
trestů, provádění úkonů probace a mediace, pomoc a poradenství obětem trestných činů.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ano
Otevírací doba:
pondělí 8.00 – 15.00 hod.
úterý		
8.00 – 15.00 hod.
středa
8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek
8.00 – 15.00 hod.
pátek		
8.00 – 15.00 hod.
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Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E- mail:
webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Bílý kruh bezpečí
Husova 11, 301 00 Plzeň
773 551 311
Mgr. Václav Svoboda
ksp.plzen@bkb.cz
www.bkb.cz
spolek
47607483

Komu je služba určena:
Zvlášť zranitelným obětem kriminality, pozůstalým po obětech.
Stručná charakteristika poskytované služby:
KSP pomáhá především zvlášť zranitelným obětem kriminality a pozůstalým po obětech,
kdy je jejich újma intenzivní a délka potíží trvá v čase déle, a proto vyžadují zvláštní
podporu. Odbornou pomocí respektuje aktuální stav oběti, pomáhá oběť stabilizovat,
poskytuje emocionální podporu, praktické rady a organizační postupy. Mezi vyhledávané
formy pomoci KSP patří osobní intervence, výjezdy, doprovody na instituce, asistence
při komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, vyplnění formulářů, služba důvěrníka
(např. při výslechu, k soudu, příprava na hlavní líčení, pomoc při uplatňování náhrady
škody po pachateli, peněžité pomoci aj).
KSP informuje veřejnost, a to i odbornou, o možnostech pomoci a podpory při uplatnění
práv obětí trestného činu, zejména v souvislosti s uvedením zákona č. 45/2013 Sb., který
nabyl účinnosti 1. 8. 2013. Tento zákon významně posiluje postavení oběti v trestním
řízení, vymezuje nově práva poškozeného. V rámci rozvoje služby je realizována podpůrná
psychoterapie. Cílem je poskytnutí delší podpory v oblasti psychických reakcí na situaci
ohrožení a na traumatické zážitky spojené s vlastní újmou oběti kriminality.

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Klíčový sociální pracovník
pro zvlášť zranitelné oběti
trestných činů

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: ambulantní i terénní forma
Otevírací doba:
pondělí 8.30 – 15.30 hod.
úterý
8.30 – 15.30 hod.
středa
8.30 – 15.30 hod.
čtvrtek
8.30 – 15.30 hod.
pátek		
8.30 – 15.00 hod.
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Služby společné více oblastem a ostatní služby

Poradna BKB Plzeň
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E- mail:
webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Bílý kruh bezpečí
Husova 11, Plzeň, 301 00
377 637 695
Bc. Monika Jelínková
bkb.plzen@bkb.cz
www.bkb.cz
spolek
		
47607483

Komu je služba určena:
Obětem kriminality, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poradna BKB Plzeň poskytuje bezplatné, odborné a diskrétní služby obětem a svědkům
trestné činnosti prostřednictvím dobrovolných odborných poradců a asistentů. Poradci
poskytují především právní informace, praktické rady, organizační doporučení
a psychologickou podporu traumatizované oběti. V závažných případech spojených
s násilným trestným činem doprovázejí oběti, případně pozůstalé, celým trestním řízením,
navštíví zraněné oběti v nemocnici a zprostředkují jim nadstandardní služby, pomáhají
klientům, kteří trestný čin neoznámili. Všichni poradci absolvují povinný čtyřstupňový
speciální výcvik Bílého kruhu bezpečí.
Služba je kombinací standardního odborného poradenství, nadstandardních služeb
psychoterapie, přípravy na líčení u soudu, práv obětí v trestním řízení, peněžité pomoci,
náhrady škody, rady, jak se vyrovnat s dopady TĆ, víkendových psychorekondičních
pobytů, fyzioterapie, podpory v nestandardních situacích (výjezdy do nemocnice ke
zraněným obětem, do místa bydliště pozůstalých, přeshraniční pomoc). Zprostředkujeme
následnou pomoc a doprovázení klíčovým sociálním pracovníkem zvlášť zranitelným
obětem a pozůstalým po obětech.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ano
Otevírací doba:
úterý
16.00 – 18.00 hod.
čtvrtek
16.00 – 18.00 hod.
NONSTOP telefonická pomoc:
• Linka pro oběti trestných činů 257 317 110
• DONA linka (pro oběti domácího násilí) 251 51 13 13
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Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
734 640 493
Mgr. Václava Egermaierová (vedoucí)
primarka.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Aktivity primární prevence jsou určené především žákům a studentům základních
a středních škol v Plzeňském kraji. Prevence pro školy a veřejnost však svými aktivitami
oslovuje i pedagogy a rodiče, kteří jsou nedílnou součástí trojúhelníku dítě-škola-rodič.
Široká veřejnost je informována prostřednictvím informačních materiálů, webových
stránek a přednáškové činnosti.
Stručná charakteristika poskytované služby:
V rámci zařízení Prevence pro školy a veřejnost jsou realizovány primárně preventivní
aktivity zejména se zaměřením na bezpečné zvládání krizových situací, ve kterých se
děti a mladí lidé mohou ocitnout. Dále se preventivní programy zaměřují také na oblast
předcházení vzniku rizikového chování, na oblasti pracovněprávních vztahů a úskalí,
která jsou s nimi spojená, zabýváme se také oblastmi zvládání agresivity, sebeovládáním
a efektivním řešením konfliktů, ale také oblastí předsudků a stereotypů, které ovlivňují děti
a mladé lidi v jejich běžném životě. Nedílnou součástí programů je podpora vnímavosti
dětí a mládeže k problémům v jejich okolí a zvyšování jejich připravenosti na poskytování
vzájemné pomoci a svépomoci.
Praktické informace:
• Cena služby: objednavatel programů se podílí na úhradě nákladů spojených
		 s realizací programů primární prevence (info viz kontaktní osoba)		
• Bezbariérovost: programy jsou realizovány v prostorách objednavatele programu

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Prevence pro školy
a veřejnost

Otevírací doba:
Služba je poskytována na základě individuální domluvy – většinou v rozmezí pondělí
až pátek od 8.00 do 16.30 hod.
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Služby společné více oblastem a ostatní služby
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PLUS pro lidi
v krizové situaci
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Prokopova 25, 301 00 Plzeň
377 223 221, 733 414 421
Mgr. Tereza Chodlová
plus.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Jednotlivcům (dětem, dospívajícím i dospělým), párům a rodinám s dětmi v krizové situaci,
kterou vnímají jako naléhavou a ohrožující.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služeb Plus pro lidi v krizové situaci je poskytnout dětem, dospívajícím, dospělým
jako jednotlivcům a také párům a rodinám psychickou podporu a bezpečné provázení
v situacích, které sami vnímají jako naléhavé a ohrožující a nedokážou je zvládat vlastními
silami. Služby jsou poskytovány v prostorách organizace či v prostorách školských
zařízení, klienti je mohou využívat jednorázově či krátkodobě, jsou bezplatné a anonymní.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ne
• Ostatní: možnost využívat službu anonymně
Otevírací doba:
pondělí
9.00 – 19.00 hod.
úterý		
9.00 – 16.30 hod.
středa
9.00 – 16.30 hod.
čtvrtek
12.00 – 19.00 hod.
pátek
9.00 – 16.00 hod.

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Správa informačních technologií města Plzně
Dominikánská 9, 301 00 Plzeň
378 035 534
Iveta Hrotková
ddd@plzen.eu		
http://ddd.plzen.eu/
příspěvková organizace
66362717

Komu je služba určena:
Všem věkovým kategoriím.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• Dům digitálních dovedností je zaměřený na vzdělávání s nejnovější a nejmodernější
		 IT technologií. Své kurzy nabízí všem věkovým kategoriím (děti, dospělí i senioři).
		 Speciální program nabízí také pedagogům MŠ, ZŠ a rodičům. Hlavním cílem
tohoto projektu je rozvíjet znalosti z oblasti IT a objevovat jejich praktické využití
		 formou výukových programů a her
• Seniorům pomáháme stát se samozřejmou, respektovanou a sebevědomou
		 součástí naší společnosti, která si zdokonalí své znalosti v základech počítačů, kurzech
		 fotografování nebo studiem na Virtuální Univerzitě třetího věku, jejímž garantem je
		 Česká zemědělská univerzita v Praze
• Děti si osvojí znalosti a dovednosti, které mohou prakticky využít nejen v rámci
		 vzdělávání ve škole
• V přízemí je souběžně s aktivitou vzdělávání k dispozici nekuřácká kavárna, která
		 se propojila s duchem budovy a je pojatá jako klávesnice počítače. Zde je možnost
		 připojit se zdarma prostřednictvím WIFI k internetu

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Dům digitálních
dovedností

Praktické informace:
• Cena služby: viz webové stránky DDD
• Bezbariérovost: ano
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Služby společné více oblastem a ostatní služby

Lektorská činnost
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

DOMOVINKA ADP s.r.o.
Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň
733 677 227
Mgr. Jana Středová
stredova@domovinka.cz
www.domovinka.cz
společnost s ručením omezením
29125481

Komu je služba určena:
Poskytujeme kvalifikační a další vzdělávání podle Zákona č. 108/2006 Sb. pracovníkům
v sociálních službách. Pro nelékařské zdravotnické pracovníky v oblasti dalšího vzdělávání
zajišťujeme semináře akreditované u České asociace sester. Dále pořádáme kurzy první
pomoci jak pro širokou veřejnost všech věkových kategorií, tak pro firmy a instituce.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Lektorská činnost se zabývá vzděláváním dospělých. Ve vlastním školicím středisku,
akreditovaným u Ministerstva práce a sociálních věcí, pomáháme již více jak pět let získat
kvalifikaci pracovníkům v sociálních službách se specializací v přímo obslužné péči či
pečovatelské činnosti.
Za toto období získaly stovky absolventů rekvalifikační certifikát, díky kterému se jim
otevřely nové možnosti získat zajímavé zaměstnání a tím se lépe uplatnit na trhu práce.
Středisko poskytuje kurzy nejen pro nové zájemce o toto povolání, ale též následné
doškolování v rámci celoživotního vzdělávání dle Zákona č. 108/2006 Sb.
Dále pořádá kurzy první pomoci jak pro širokou veřejnost všech věkových kategorií, tak
pro firmy a instituce dle jejich požadavků v rámci školení BOZP.
Pro nelékařské zdravotnické pracovníky zabezpečuje semináře akreditované u České
asociace sester v oblasti dalšího vzdělávání.
Praktické informace:
• Cena služby: dle ceníku pro jednotlivé vzdělávací aktivity (info kontaktní osoba)
• Bezbariérovost: ano
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DoRA

PLZEÒ

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA
Brněnská 14, 323 00 Plzeň		
734 110 066
Romana Štěpáníková
info@doraplzen.cz
www.doraplzen.cz
spolek 			
22846956

Komu je služba určena:
• všem zájemcům o dobrovolnickou pomoc v rámci NNO;
• neziskovým organizacím jako pomoc při práci s jejich vlastními klienty.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Cílem projektu je propagace dobrovolnictví, kam patří: nábor, evidence (zasmluvnění
a pojištění), proškolení a následné vysílání dobrovolníků do NNO v sociální, kulturní,
zdravotnické či sportovní oblasti, do škol či státní správy (sem patří i spolupráce
s NNO jako přijímajícími organizacemi).
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: organizace má akreditaci MV ČR na vysílání dobrovolníků (dle Zákona
		 o dobrovolnické službě) - osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Dobrovolníci Plzeňského kraje
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Management dobrovolnictví
v Plzeňském regionu
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
Široké veřejnosti, bez jakéhokoli omezení.
Stručná charakteristika poskytované služby:
V rámci projektu Management dobrovolnictví v Plzeňském regionu spolupracujeme
s organizacemi sociálního, zdravotnického a vzdělávacího charakteru, které oceňují
zákonnou úpravu činnosti dobrovolníků a akreditaci TOTEM - RDC. V současné době
vysíláme dobrovolníky do 47 organizací. Naši dobrovolníci vykonávají dobrovolnou
činnost jako společníci klientům, jako asistenti osobám s mentálním nebo kombinovaným
postižením, při organizovaných volnočasových aktivitách, při výrobě didaktických
a stimulačních pomůcek pro děti s kombinovaným postižením, jako asistenti klientů při
hiporehabilitačních aktivitách, podporují klienty azylového zařízení atd. V neposlední řadě
mohou dobrovolníci pomáhat při organizování jednorázových aktivit spolupracujících
organizací nebo přímo podporovat chod těchto organizací v administrativních či jiných
činnostech. Dobrovolníkem se může stát každý, bez omezení věku. Každému zájemci
o dobrovolnictví pomůžeme vybrat vhodnou organizaci a činnost, proškolíme ho
a připravíme na výkon služby, zajistíme pojištění a po celou dobu dobrovolnické práce
budeme pomáhat řešit případné problémy.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Bezbariérovost: ano
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TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
373 312 374, 732 343 947
Zuzana Friedlová
friedlova@totem-rdc.cz
www.totem-rdc.cz
spolek
		
699 663 03

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
736 489 755
Bc. Vlastimila Faiferlíková
faiferlikova@totem-rdc.cz
www.totem-rdc.cz
spolek 			
69966303

Komu je služba určena:
Seniorům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba nabízí seniorům zapojení do seniorského dobrovolnického klubu Letokruhy, který
pomáhá při organizaci různých akcí TOTEM - RDC, navštěvuje děti v zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc Robinson, podporuje děti z Diagnostického ústavu Plzeň
a pomáhá i dalším organizacím v Plzni. Když je třeba, vyrobí kapsáře nad postýlky,
připraví občerstvení na akce, zajistí dohled nad výstavou, ušijí kompenzační pomůcky pro
postižené děti, vyrobí textilní hračku dětem pro radost. Schází se podle potřeby a společný
čas si užívají.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ano

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Seniorský dobrovolnický klub
Letokruhy
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Sousedé 55+
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
736 489 755
Bc. Vlastimila Faiferlíková
faiferlikova@totem-rdc.cz
www.totem-rdc.cz
spolek		
		
69966303

Komu je služba určena:
Primárně seniorům, ale kluby jsou otevřené i dalším generacím.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba prostřednictvím klubu Sousedé 55+ nabízí seniorům možnost vstoupit do
skupiny lidí, kteří se navzájem podporují v různých každodenních činnostech a potřebách.
Pod heslem „Já umím to a ty zas tohle“ si nabízejí věci, které je baví, umí je a jsou ochotni
pro druhého udělat. A na oplátku zas mohou získat pomoc ve věcech, které si nedokáží
zařídit sami. Jedná se např. o pomoc s technikou v domácnosti, doprovod k lékaři či do
divadla, zalévání květin v době dovolené, pomoc na zahradě, jednání na úřadě, vyvenčení
pejska, odborná rada v různých oblastech, donesení nákupu, drobné šití apod.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ano

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
373 312 374, 732 343 947
Zuzana Friedlová
friedlova@totem-rdc.cz
www.totem-rdc.cz
spolek 		
69966303

Komu je služba určena:
Všem mladým lidem ve věku 17 až 30 let, kteří mají trvalé bydliště v ČR nebo
v partnerské zemi.
Stručná charakteristika poskytované služby:
EDS umožňuje mladým lidem vykonávat dobrovolnou, tj. neplacenou a neziskovou, službu
po určitou dobu (2 týdnů - 12 měsíců) v jiné zemi, než ze které pocházejí. Dobrovolníci
jsou přínosem pro místní komunitu, učí se novým dovednostem a jazykům a objevují
jinou kulturu. EDS tak pro dobrovolníka představuje intenzivní vzdělávací zkušenost, kdy
je podporováno neformální vzdělávání, má velký přínos pro jeho osobní rozvoj a poskytuje
mu skvělou příležitost k získání životních zkušeností.
Projekt EDS se může zaměřovat na různá témata a oblasti, například kulturu, mládež,
sport, sociální péči, kulturní dědictví, umění, civilní ochranu, životní prostředí, rozvoj
spolupráce atd.
Cílem EDS je rozvoj solidarity, tolerance a vzájemného porozumění mezi mladými lidmi,
současně i propagace aktivního občanství.
Většina nákladů je hrazena z grantu poskytnutého z finančních prostředků evropského
programu Erasmus+.
TOTEM funguje od roku 2001 jako hostitelská a vysílající organizace dobrovolníků
v rámci EDS, kdy prvně získala akreditaci od České národní agentury.

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Evropská dobrovolná služba (EDS)

Praktické informace:
• Cena služby: zdarma
• Bezbariérovost: ano
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PětP pro seniory a děti
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
736 489 755
Bc. Vlastimila Faiferlíková
faiferlikova@totem-rdc.cz
www.totem-rdc.cz
spolek
			
69966303

Komu je služba určena:
Rodinám a dětem v obtížných životních situacích, seniorům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba nabízí seniorům možnost zapojení se do projektu Pět P, ve kterém dobrovolník
- senior poskytuje podporu dítěti, které to nemá v životě z různých důvodů jednoduché.
Může mít problém ve škole, cítit se osamocené, mít babičku a dědu příliš daleko, mít
postiženého sourozence nebo je samo postižené, ocitlo se např. v dětském domově nebo
jiném zařízení a chybí mu chvilka, kdy by mělo někoho jen pro sebe. Dobrovolník s dítětem
tráví jedno odpoledne v týdnu a věnují se společným zájmům. Dobrovolníka proškolíme
a připravíme na práci s dítětem, pojistíme a po celou dobu mu poskytujeme podporu
formou supervizních setkání a odborného poradenství.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ano

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
736 489 755
Bc. Vlastimila Faiferlíková
faiferlikova@totem-rdc.cz
www.totem-rdc.cz
spolek 			
69966303

Komu je služba určena:
Seniorům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba nabízí aktivním seniorům možnost vstoupit do různých organizací a projektů,
kde jako dobrovolníci mohou podpořit děti, seniory, mentálně či tělesně postižené,
lidi se závislostmi, dlouhodobě nemocné apod. Trvale spolupracujeme s více než
45 organizacemi v Plzeňském kraji, které kromě podpory pro své klienty potřebují
i např. pomoc se zaléváním květin, s péčí o zahradu, s údržbou prádla, s administrativou
a další činnosti. Každému zájemci pomůžeme vybrat vhodnou organizaci a činnost,
proškolíme, zajistíme pojištění a po celou dobu dobrovolnické práce budeme pomáhat
řešit případné problémy.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma		
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: program realizovaný v rámci projektu Management dobrovolnictví v Plzeňském
		 regionu

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Pomáháme, kde je třeba,
pomáhejte s námi
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Přednášková činnost
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Mamma HELP centrum Plzeň
Žlutická1694/2, 323 00 Plzeň
607 049 787		
Olga Růžičková
plzen@mammahelp.cz
mammahelp@mammahelp.cz
spolek
			
70099880

Komu je služba určena:
Zdravé ženské populaci.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Organizování vzdělávacích akcí a medializačních kampaní zaměřených na prevenci
rakoviny prsu.
Přednášková činnost pro skupiny dospělých žen a studentek ve školách. Informace
o možnostech prevence a léčby karcinomu prsu, nácvik samovyšetření na fantomovém
modelu.
Praktické informace:
• Cena služby: zdarma			
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: přednášky pořádáme podle objednávek v prostorách zájemců nebo v MH
		 centru Plzeň (objednávkový formulář najdete na www.mammahelp.cz).

Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Rekondiční centrum
Tylova 1, 301 00 Plzeň
605 731 978		
Mgr. Lucie Klánová, DiS.
lu.kl@centrum.cz
www.rekondicni-centrum.cz
fyzická osoba
71978160

Komu je služba určena:
Klientům od kojeneckého po dospělý věk s pohybovými, svalovými či ortopedickými
problémy a dále všem, kteří hledají skupinová cvičení dospělých a rodičů s dětmi.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Při terapeutické individuální lekci odstraňujeme svalové dysbalance, mobilizujeme
klouby a páteř. Skupinová cvičení zaměřujeme na zdravotní tělesnou výchovu a správný
psychomotorický rozvoj dětí.
Praktické informace:
• Cena služby: 400 Kč za jednu terapeutickou hodinu, skupinové cvičení 60 Kč
		 za lekci
• Bezbariérovost: ne
Otevírací doba:
pondělí 8.00 – 15.00 hod.
úterý		
8.00 – 12.00 hod.
středa
			
čtvrtek
9.00 – 15.00 hod.
pátek		
8.00 – 15.00 hod.

17.00 – 18.00 hod.
16.00 – 19.00 hod.
12.00 – 20.00 hod.

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Fyzioterapie, skupinové aktivity dětí
i dospělých
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Asistovaná přeprava zdravotně postižených
„Od dveří ke dveřím“
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Jan Pešek
Na Šachtě 140, 332 01 Plzeň – Sulkov		
603 466 123
Martin Netrval
www.plzen.eu/socialnisluzby/asistovana-preprava
OSVČ			
62655442

Komu je služba určena:
Držitelům průkazu TP, ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem na území města Plzně a jejich
doprovodu.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba je poskytována v tzv. režimu „od dveří ke dveřím“, to znamená, že řidič kromě
samotné přepravy zároveň pomáhá klientovi při přesunech z místa bydliště do auta, při
nastupování a také při vystupování z auta a při přesunu na místo určení. Dopraví tak
klienta ode dveří jeho bytu ke dveřím ordinace, divadelního sálu apod. Stejným způsobem
ho potom dopravuje zpět do bydliště. Doprava se objednává na dispečinku, který funguje
od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00 hod., na telefonním čísle 603 466 123. Vlastní
přeprava po objednávce, provedené minimálně s šestihodinovým předstihem, může být
uskutečněna pouze v případě volné kapacity vozu, kterýkoliv den a kteroukoliv denní či
noční hodinu v týdnu.
Praktické informace:
• Cena služby: 16 Kč/km, držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem na
		 území města Plzně 11 Kč/km		
• Bezbariérovost: auto je vybaveno nakládací plošinou a záchytnými systémy na
		 uchycení invalidního vozíku
• Ostatní: možnost smluvních cen pro celodenní nebo i vícedenní pronájem vozu,
		 včetně řidiče
(Služba je provozována na objednávku Odboru sociálních služeb MMP a dotována
z rozpočtu města Plzně.)
Otevírací doba:
Dispečink od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00 hod., přeprava je dostupná po předchozím
objednání.
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Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Cestovní klub KID, o.s.
U Jam 23, 323 00 Plzeň
608 708 726			
Oldřich Netrval
netrval.olda@seznam.cz
www.ckkid.cz
spolek						
22851020

Komu je služba určena:
Osobám se zdravotním postižením, seniorům a obecně neziskovým organizacím.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Pro své aktivity, zejm. v oblasti turistiky a sportu, si Cestovní klub KID (Klub invalidních
dobrodruhů), o.s. zakoupil bezbariérový zájezdový autobus, jehož kapacita a uspořádání
umožňuje, včetně zavazadel, převážet účastníky zájezdu v řadě variant – od varianty
36 lidí na sedadlech plus dva lidé na invalidních vozících až po variantu 20 lidí na sedadlech
plus 12 lidí na invalidních vozících. Cestovní klub KID nabízí využití této služby i ostatním
neziskovým organizacím a spolkům.
Praktické informace:
• Cena služby: 27 Kč/km (bez ohledu na počet účastníků zájezdu)		
• Bezbariérovost: zvedací plošina pro vozíčkáře, možnost ukotvení vozíků
• Ostatní: po vzájemné dohodě si nezisková organizace může od klubu KID
		 autobus také zapůjčit (i s řidičem, např. na celý rekondiční pobyt)

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Bezbariérový zájezdový autobus
Cestovního klubu KID
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Odlehčovací služby
Název poskytovatele:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Právní subjektivita:
IČ:

Hospic sv. Lazara
Sladkovského 66, 326 00 Plzeň
377 431 381		
sociální pracovník
soc@hsl.cz 			
www.hsl.cz
spolek
66361508

Komu je služba určena:
Klientům se sníženou soběstačností z důvodu chronického nebo nevyléčitelného
onemocnění v pokročilém i konečném stadiu nemoci, o které je jinak pečováno v domácím
prostředí, kdy si o ně pečující osoby potřebují odpočinout a dočerpat síly pro další péči.
Služba není určena klientům s duševním onemocněním, kteří vyžadují zvláštní péči, neboť
v zařízení není zaveden zvláštní režim.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba podporuje klienta po stránce fyzické, psychické, sociální i spirituální. Cílem je
zvýšit nebo udržet soběstačnost a vrátit klienta do jeho přirozeného prostředí pečující
osobě, minimálně ve stejném stavu, v jakém byl přijat.
Praktické informace:
• Cena služby: dle vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. v platném znění (informace
		 u sociální pracovnice)
• Bezbariérovost: ano
• Ostatní: canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, spolupráce s dobrovolníky

Novodobá sanitka
Novodobá sanitka je asistovaná individuální přeprava osob, provozovaná osobními vozy.
Je určena zejména pro klienty, kterým nevyhovuje hromadná přeprava ani taxislužba,
oproti které jsou naše ceny zhruba poloviční. Jedná se zejména o nemocné, seniory,
matky s dětmi a handicapované.
Klient platí pouze samotnou přepravu. Ostatní služby jako je doprovod, vyzvednutí
v bytě, pomoc s vyřizováním formalit, odnos zavazadel, vyzvednutí léků a mnoho dalších
jsou zdarma. Naším hlavním cílem je zabezpečení maximálního pohodlí přepravovaných,
takže s sebou standardně vozíme např. deštník, noviny a časopisy, deku apod.
Objednání přepravy se provádí telefonicky na čísle 605 952 551 (p. Žofaj), provoz pondělí
až pátek od 6 – 16 hod. (po dohodě kdykoliv)
Více informací na www.novodobasanitka.cz nebo na výše uvedeném tel. čísle.
Důležité: Doprava se nevztahuje na osoby, kterým jsou poskytovány zdravotní
služby podle zákona č. 372/2011 při přepravě mezi poskytovateli zdravotní péče nebo
k poskytovateli zdravotní péče a zpět, je-li to nezbytné k zajištění poskytnutí zdravotních
služeb. V takovém případě volejte standardní sanitku. V žádném případě nenahrazujeme
sanitní vozy. Veškeré naše služby jsou poskytovány v režimu Živnostenského zákona.

Za obsahovou správnost veškerých informací a údajů
o poskytované službě nese plnou odpovědnost organizace,
která konkrétní projekt nabízí a dodala podklady pro jeho
zveřejnění v Katalogu.
Vydalo Statutární město Plzeň nákladem 15 000 kusů
Jazyková korekce a formální úprava: Mgr. Alena Hynková
Grafický návrh a úprava pro IT: NAVA DTP, spol. s r.o.
Tisk a distribuce: NAVA TISK, spol. s r.o.
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DOPRAVA RYCHLE A BEZ EKÁNÍ

SENIOR
EXPRES

JEN

30 K

KAMK
PO P OLIV
LZNI
*

• PRO SENIORY NAD 70 LET
•
ZTP A ZTP/P (I NEZLETILÉ)

OBJEDNÁVEJTE NA TEL. ÍSLE

601 381 381

2 PRACOVNÍ DNY

CENA JÍZDY
 Nástup do vozidla:
10 Kč/osobu
 Cena dopravy po Plzni:
20 Kč/osobu (nezletilý 10 Kč)
 Cena dopravy mimo Plzeň:
11 Kč/km za celý vůz
Podmínkou poskytnutí služby je
trvalé bydliště v Plzni a souhlas
občana s nakládáním s osobními
daty, která provozovatel potřebuje
k vedení provozního deníku.

