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Telefon: 378 033 351 nebo 725 780 768
E-mail: socialnisluzby@plzen.eu
www.plzen.eu/socialnisluzby

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...



Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum  
Městská Charita Plzeň

Domov sv. Františka - azylový dům – Městská Charita Plzeň 

Domov sv. Františka - noclehárny – Městská Charita Plzeň 

Domov sv. Františka - terénní program    
Městská Charita Plzeň

Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň     
Diecézní Charita Plzeň

Středisko sociální rehabilitace –  Diecézní Charita Plzeň  

Dům sv. Vincence – Diecézní Charita Plzeň   

Azylový dům NADĚJE Plzeň – NADĚJE    

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi    
– středisko NADĚJE Černická – NADĚJE

Podpora vzdělávání cizinců      
SPOLEČNOST TADY TEĎ, o.p.s.

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

Terén pro ohrožené osoby       
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Služby pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením a cizince
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Základní a odborné sociální poradenství    
Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj, SUZ MV

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

Dům na půl cesty BÓJKA – Středisko křesťanské pomoci Plzeň 

Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání   
(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

Sl
už

by
 p

ro
 o

so
by

 o
hr

ož
en

é 
so

ci
ál

ní
m

 v
yl

ou
če

ní
m

 a
 c

izi
nc

e



132

Sl
už

by
 p

ro
 o

so
by

 o
hr

ož
en

é 
so

ci
ál

ní
m

 v
yl

ou
če

ní
m

 a
 c

izi
nc

e

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.

Název poskytovatele:  Městská Charita Plzeň
Adresa:  Wenzigova 5, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  377 220 477
Kontaktní osoba:  Mgr. Džemal Gërbani
E-mail:  gerbani@mchp.cz  
Webové stránky:  www.mchp.cz
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba  
IČ:  45334692 

Domov sv. Františka 
- nízkoprahové denní centrum
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- azylový dům

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

Praktické informace: 
 • Cena služby: 100 Kč/den  
 • Bezbariérovost: ne
 • Ostatní: kapacita 16 lůžek

Název poskytovatele:  Městská Charita Plzeň
Adresa:  Wenzigova 5, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  377 220 477
Kontaktní osoba:  Mgr. Džemal Gërbani
E-mail:  gerbani@mchp.cz  
Webové stránky:  www.mchp.cz
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba  
IČ:  45334692 
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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.)

Název poskytovatele:  Městská Charita Plzeň
Adresa:  Wenzigova 5, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  377 220 477
Kontaktní osoba:  Mgr. Džemal Gërbani
E-mail:  gerbani@mchp.cz   
Webové stránky:  www.mchp.cz
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba   
IČ:  45334692 

Domov sv. Františka - noclehárny
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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. 

Název poskytovatele:  Městská Charita Plzeň
Adresa:  Wenzigova 5, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  377 220 477
Kontaktní osoba:  Mgr. Džemal Gërbani
E-mail:  gerbani@mchp.cz 
Webové stránky:  www.mchp.cz
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba 
IČ:  45334692 

Domov sv. Františka - terénní program 
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Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň 

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. 13.00 – 15.00 hod.  
úterý  8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.   
středa 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 19.00 hod.  
čtvrtek 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.  
pátek  8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 14.00 hod.  

Název poskytovatele:  Diecézní Charita Plzeň
Adresa:  Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  377 441 736, 731 433 096
Kontaktní osoba:  Mgr. Klára Zachová
E-mail:  poradna@dchp.cz   
Webové stránky:  www.dchp.cz 
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba  
IČ:  49774034
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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.

(polední pauza 12.00 – 13.00 hod.)

Název poskytovatele:  Diecézní Charita Plzeň
Adresa:  Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  377 320 621, 731 433 018
Kontaktní osoba:  Mgr. Eva Pušová – vedoucí
E-mail:  pusova@dchp.cz        
Webové stránky:  www.dchp.cz 
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba   
IČ:  49774034

Středisko sociální rehabilitace
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Dům sv. Vincence

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:  Diecézní Charita Plzeň
Adresa:  Na Hradčanech 19, 326 00 Plzeň - Koterov
Kontaktní telefon:  731 433 018 (Mgr. Pušová – vedoucí)
Kontaktní osoba:  731 433 125 (J. Nohavec – správce)
E-mail:  pusova@dchp.cz
Webové stránky:  www.dchp.cz 
Právní subjektivita:  veřejná církevní právnická osoba   
IČ:  49774034
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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. 

Název poskytovatele:  NADĚJE
Adresa:  Železniční 36, 326 00 Plzeň   
Kontaktní telefon:  775 865 852, 377 456 912  
Kontaktní osoba:  sociální pracovnice
E-mail:  ad.plzen@nadeje.cz 
Webové stránky:  www.nadeje.cz/plzen
Právní subjektivita:  spolek   
IČ:  00570931 

 Azylový dům NADĚJE Plzeň
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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 12.00 – 15.00 hod.
středa       9.00 – 11.30 12.00 – 15.00 hod.
čtvrtek     9.00 – 11.30 12.00 – 15.00 hod.

Název poskytovatele:  NADĚJE
Adresa:  Černická 17, 301 00 Plzeň   
Kontaktní telefon:  608 365 310, 377 443 977  
Kontaktní osoba:  sociální pracovnice
E-mail:  sas2.plzen@nadeje.cz 
Webové stránky:  www.nadeje.cz/plzen
Právní subjektivita:  spolek   
IČ:  00570931 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

- středisko NADĚJE Černická
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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
 

Název poskytovatele:  SPOLEČNOST TADY TEĎ, o.p.s.
Adresa:  Koterovská 46, 326 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  778 086 007   
Kontaktní osoba:  Mgr. Tereza Vágnerová
E-mail:  info@tadyated.org                        
Webové stránky:  www.tadyated.org
Právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost  
IČ:  26370417 

Podpora vzdělávání cizinců
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Terénní programy

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

Název poskytovatele:  SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. 
Adresa:  Koterovská 46, 326 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  724 247 191   
Kontaktní osoba:  Bc. Michaela Hirtová
E-mail:   info@tadyated.org                  
Webové stránky:  www.tadyated.org
Právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost             
IČ:  26370417 
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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 pracovně-
právního 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)

Název poskytovatele:  Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa:  Rodinná 39, 312 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  737 651 641
Kontaktní osoba:  Mgr. Jan Vaněk
E-mail:   teren.zapad@diakonie.cz
Webové stránky:  www.diakoniezapad.cz 
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba   
IČ: 45331154

Terén pro ohrožené osobyTERÉN
PRO OHROŽENÉ OSOBY
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Základní a odborné 
sociální poradenství

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:  Centrum na podporu integrace cizinců 
 pro Plzeňský kraj, SUZ MV
Adresa:  Americká 3, 301 00 Plzeň (2. patro)
Kontaktní telefon:  725 874 976  
Kontaktní osoba:  Mgr. Zuzana Sermešová
E-mail:  icplzen@suz.cz   
Webové stránky:  www.integracnicentra.cz
Právní subjektivita:  organizační složka státu        
IČ:  60498021
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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)

Název poskytovatele: Centrum na podporu integrace cizinců 
 pro Plzeňský kraj, SUZ MV
Adresa:  Americká 3, 301 00 Plzeň (2. patro)
Kontaktní telefon:  725 874 976  
Kontaktní osoba:  Mgr. Zuzana Sermešová
E-mail:  icplzen@suz.cz   
Webové stránky:  www.integracnicentra.cz
Právní subjektivita:  organizační složka státu         
IČ:  60498021

Terénní programy
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Dům na půl cesty BÓJKA

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

Název poskytovatele:  Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Adresa:  Dům na půl cesty, Božkovská 20, 326 00 Plzeň
                   Byt na půl cesty, Dobřanská 9, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  377 224 710, 744 155 293  
Kontaktní osoba:  Tereza Líbenková, DiS.
E-mail:   office@skp-plzen.cz, dpc@skp-plzen.cz
Webové stránky:  www.skp-plzen.cz
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba          
IČ:  40524566
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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
 
Otevírací doba:
pondělí – pátek     8.00 – 16.00 hod. (po telefonické domluvě)

Název poskytovatele:  Člověk v tísni, o.p.s., regionální pobočka Plzeň
Adresa:  Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  377 240 090, 777 782 081   
Kontaktní osoba:  Bc. Jitka Kylišová
E-mail:  jitka.kylisova@clovekvtisni.cz 
Webové stránky:  www.clovekvtisni.cz/plzen
Právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost   
IČ:  25755277 

Poradenství v oblasti dluhů 
a protiprávního jednání 

(včetně poskytování právních informací 
obětem trestné činnosti)
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Terénní programy 
v Plzeňském kraji

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)

Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s., regionální pobočka Plzeň
Adresa:  Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  377 240 090, 777 782 081  
Kontaktní osoba:  Bc. Jitka Kylišová
E-mail: jitka.kylisova@clovekvtisni.cz 
Webové stránky:  www.clovekvtisni.cz/plzen
Právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost   
IČ:  25755277 
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JEN30 KKAMKOLIVPO PLZNI*

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

OBJEDNÁVEJTE NA TEL. ÍSLE

601 381 381

2 PRACOVNÍ DNY  

 

   

  

SENIOR
EXPRES

DOPRAVA RYCHLE A BEZ EKÁNÍ

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.


