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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...



Služby pro rodiny, děti a mladistvé

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

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

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

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy         
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – azylový dům        
Městská Charita Plzeň

Bludiště – nízkoprahové zařízení pro děti           
a mládež NADĚJE Plzeň – NADĚJE

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

Fond ohrožených dětí – pobočka Plzeň            
Fond ohrožených dětí

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

Intervenční centrum Plzeňského kraje         
– služba sociální prevence – Diecézní Charita Plzeň
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Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené děti a rodiny     
Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace

Ambulantní služby pro rodiče, mládež, děti,        
pedagogické a sociální pracovníky – Dětský diagnostický ústav, 
středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Plzeň

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

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

Poradna náhradní rodinné péče – Sdružení pěstounských rodin      

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

Motýlí miniškolka – MOTÝL o.s.          

CENTRUM DĚTÍ A RODIČŮ – CENTRUM DĚTÍ A RODIČŮ      

Mateřské centrum Plzeňské panenky         
Mateřské centrum Plzeňské panenky

Mateřské a rodinné centrum „JABLÍČKO“       
MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY 

Mateřské centrum Barvínek – Mateřské centrum BARVÍNEK     

Program Sanace rodiny –  DOMUS – Centrum pro rodinu       
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Program Náhradní rodinná péče       
DOMUS – Centrum pro rodinu

Dům vzdělání STUDNICE – STUDNICE     

BRÁNA do života – Občanské sdružení Brána    

Archa pro rodiny s dětmi       
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

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

Mentoringové preventivní programy      
pro podporu rodin a dětí – TOTEM-RDC

Centrum pomoci Střecha       
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň

Otevřený klub Balón       
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň

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

Zájmové kroužky       
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň

Program včasné péče Klubíčko – Ponton, občanské sdružení 

NZDM Pixla (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)  
Ponton, občanské sdružení
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Jsem Ready!        
Ponton, občanské sdružení

Terénní program COM.PASS     
Ponton, občanské sdružení

Předškolní klub       
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

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

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

Poradna pro ženy a dívky – Plzeň      
Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky

Nemocnice u Sv. Jiří, s.r.o. – krizové lůžko    
Nemocnice u Sv. Jiří, s.r.o.
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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

Název poskytovatele:  Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Adresa:   Na Chmelnicích 617/6, 323 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:   378 037 823, 378 037 821, 724 888 807
Kontaktní osoba:   Bc. Markéta Šiplová, MUDr. Jana Tytlová
E-mail:   siplova@plzen.eu, tytlova@plzen.eu
Webové stránky:  www.detskecentrumplzen.cz
Právní subjektivita: příspěvková organizace    
IČ:   40526666

Sociálně zdravotní služba, 
péče o ohrožené děti a rodiny
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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

Název poskytovatele:  Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Adresa:   Partyzánská 759/55, 312 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  378 037 811, 378 037 823, 724 888 807 
Kontaktní osoba:  Bc. Markéta Šiplová, MUDr. JanaTytlová
E-mail:   siplova@plzen.eu, tytlova@plzen.eu 
Webové stránky:  www.detskecentrumplzen.cz
Právní subjektivita:  příspěvková organizace    
IČ:   40526666

Sociálně zdravotní služba, 
péče o ohrožené děti a rodiny
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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

Název poskytovatele: Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Adresa:    Na Chmelnicích 617/6, 323 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  722 441 212, 378 037 823, 724 888 807 
Kontaktní osoba:   Bc. Markéta Šiplová, MUDr. Jana Tytlová
E-mail:    siplova@plzen.eu; tytlova@plzen.eu     
Webové stránky:  www.detskecentrumplzen.cz
Právní subjektivita:  příspěvková organizace     
IČ:   40526666 

Zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc „ŠNEČEK“
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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)

Název poskytovatele:  Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.
Adresa:    Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  377 331 255, 377 331 254, 775 263 426 
Kontaktní osoba:   Mgr. Ivana Jirková
E-mail:     info@poradnaplzen.cz   
Webové stránky:   www.poradnaplzen.cz
Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost   
IČ:   28020529

Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy
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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.

Domov sv. Zdislavy pro matky 
               s dětmi v tísni – azylový dům 

Název poskytovatele:  Městská Charita Plzeň
Adresa:   1) Čermákova 29, 301 00 Plzeň
                   2) Do Štěnovic 2, 301 00 Plzeň-Radobyčice  
Kontaktní telefon:  377 423 159, 731 433 106  
Kontaktní osoba:   Mgr. Markéta Štychová
E-mail:   dmd@mchp.cz
Webové stránky:  www.mchp.cz
Právní subjektivita: církevní právnická osoba
IČ:    45334692
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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.

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

Bludiště – nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež NADĚJE Plzeň 
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Název poskytovatele:  NADĚJE
Adresa:   Železniční 36, 326 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  377 456 912, 608 782 323  
Kontaktní osoba:  sociální pracovnice
E-mail:   sas.plzen@nadeje.cz 
Webové stránky:  www.nadeje.cz/plzen
Právní subjektivita: spolek 
IČ:   00570931

Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi – středisko NADĚJE Železniční

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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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)

Název poskytovatele:  Fond ohrožených dětí, z.s.
Adresa:    Barrandova 8, 326 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  377 455 132, 724 667 663
Kontaktní osoba:  Bc. Vojtěch Touš
E-mail:   fod.plzen@fod.cz 
Webové stránky:  www.fod.cz
Právní subjektivita: spolek     
IČ:   00499277

Fond ohrožených dětí 
– pobočka Plzeň
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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

Název poskytovatele:  Fond ohrožených dětí, z.s.
Adresa:    Lochotínská 37, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  377 541 226, 724 667 638
Kontaktní osoba:   Simona Jeremiášová 
E-mail:     azylovydum.plzen@fod.cz    
Webové stránky:   www.fod.cz
Právní subjektivita:  spolek
IČ:    00499277

Azylový dům MáTa 
(azylový dům FOD Plzeň)
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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. 

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma
 • Bezbariérovost: lze zajistit
 • Ostatní: poskytujeme ambulantní a terénní pomoc 

Otevírací doba:
Ambulantní forma:
pondělí   9.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.
úterý       9.00 – 12.00 hod.  13.00 – 15.00 hod.
středa     9.00 – 12.00 hod.  13.00 – 15.00 hod.
čtvrtek  9.00 – 12.00 hod.  13.00 – 15.00 hod.
pátek       9.00 – 12.00 hod.  13.00 – 15.00 hod.

Terénní forma:
pondělí 8.00 – 12.00 hod.  13.30 – 17.30 hod.
úterý 8.00 – 12.00 hod.  13.30 – 17.30 hod.
středa 8.00 – 12.00 hod.  13.30 – 17.30 hod.
čtvrtek 8.00 – 16.00 hod.
pátek  8.00 – 16.00 hod.

Název poskytovatele:  Diecézní Charita Plzeň
Adresa:    Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  777 167 004
Kontaktní osoba:   Mgr. Jan Jung
E-mail:    ic@dchp.cz     
Webové stránky:   www.dchp.cz 
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba  
IČ:    49774034

Intervenční centrum Plzeňského kraje 
– služba sociální prevence 
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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, 777 722 329
Kontaktní osoba:   sociální pracovnice – Lenka Marková, Ivana Králová
E-mail:      svpplzen@dduplzen.cz      
Webové stránky:   www.dduplzen.cz
Právní subjektivita:   příspěvková organizace     
IČ:    49778129

Ambulantní služby pro rodiče, mládež, 
děti, pedagogické a sociální pracovníky

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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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

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma
 • Ostatní: spádovost není určena, po domluvě možnost návštěvy ve škole

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

Terénní služby pro základní a střední školy
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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

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, 777 722 329,  
   377 510 233   
Kontaktní osoba:   sociální pracovnice – Lenka Marková, Ivana Králová
E-mail:      svpplzen@dduplzen.cz  
Webové stránky:   www.dduplzen.cz
Právní subjektivita:    příspěvková organizace           
IČ:    49778129

Celodenní pobyt pro děti 
od 1. do 9. ročníku základní školy
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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

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.

Název poskytovatele:  Sdružení pěstounských rodin
Adresa:   Houškova 25, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  733 534 466, 731 440 527, 730 895 848  
Kontaktní osoba:  Mgr. Daria Tolknerová
E-mail:   plzen@pestouni.cz  
Webové stránky:  www.pestouni.cz
Právní subjektivita: spolek 
IČ:   64326471

Poradna náhradní rodinné péče
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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

Název poskytovatele:  MOTÝL o.s. 
Adresa:    Žlutická 2, 323 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  774 855 133, 774 855 134  
Kontaktní osoba:   Bc. Hana Breníková
E-mail:    vlnka.motyl@centrum.cz  
Webové stránky:   www.rcvlnka-plzen.cz
Právní subjektivita:  spolek      
IČ:   26674157

Rodičovské centrum Vlnka
 (RC Vlnka)
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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

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.

Název poskytovatele:  MOTÝL o.s. 
Adresa:   Žlutická 2, 323 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  774 855 133  
Kontaktní osoba:  Bc. Hana Breníková
E-mail:   motyl.plzen@centrum.cz  
Webové stránky:  www.rcvlnka-plzen.cz
Právní subjektivita:  spolek      
IČ:   26674157 

Motýlí miniškolka
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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.

Název poskytovatele:  CENTRUM DĚTÍ A RODIČŮ
Adresa:    Západní 18, 323 26 Plzeň
Kontaktní telefon:  777 036 704  
Kontaktní osoba:   Ing. Hana Pudelská
E-mail:      info@cedrplzen.cz 
Webové stránky:   www.cedrplzen.cz
Právní subjektivita: spolek 
IČ:   64354547

CENTRUM DĚTÍ A RODIČŮ
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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

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

Název poskytovatele:  Mateřské centrum Plzeňské panenky
Adresa:    sady 5. května 8, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  728 930 030  
Kontaktní osoba:   Marie Lachmanová 
E-mail:    plzenske.panenky@volny.cz   
Webové stránky:   www.plzenskepanenky.cz
Právní subjektivita:  spolek      
IČ:    26630664 

Mateřské centrum Plzeňské panenky
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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

Název poskytovatele:  MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY 
Adresa:    Čelakovského 10, 301 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  776 040 503 
Kontaktní osoba:   Mgr. Jitka Gerlická
E-mail:    mcslovany@centrum.cz 
Webové stránky:   www.jablicko-plzen.cz
Právní subjektivita:   spolek      
IČ:    26615088

Mateřské a rodinné centrum 
„JABLÍČKO“
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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

Otevírací doba: viz internetové stránky – jednotlivé programy

Název poskytovatele:  Mateřské centrum BARVÍNEK
Adresa:   Ruská 16, 326 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  606 909 633, 602 157 772, 777 952 117  
Kontaktní osoba:   Bc. Erika Mádrová
E-mail:   mcbarvinek@centrum.cz 
Webové stránky:  www.mc-barvinek.cz
Právní subjektivita:  spolek      
IČ:   27038017

Mateřské centrum Barvínek
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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.

Název poskytovatele:  DOMUS – Centrum pro rodinu
Adresa:   Černická 887/9, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  734 754 049, 733 733 061  
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Hanušová, DiS.
E-mail:   domus@domus-cpr.cz  
Webové stránky:  http://domus-cpr.cz
Právní subjektivita: spolek    
IČ:   22842250

Program Sanace rodiny
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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
 
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.

Název poskytovatele:  DOMUS – Centrum pro rodinu
Adresa:   Černická 887/9, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  733 733 063, 733 733 061  
Kontaktní osoba:  Bc. Radka Musilová
E-mail:   domus@domus-cpr.cz 
Webové stránky:  www.domus-cpr.cz
Právní subjektivita: spolek    
IČ:   22842250

Program Náhradní rodinná péče
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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)
 

Název poskytovatele:  STUDNICE
Adresa:    Skvrňanská 12, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  378 229 465, 602 255 786  
Kontaktní osoba:  Eva Sýkorová
E-mail:   info@studnice-os.cz 
Webové stránky:  www.studnice-os.cz
Právní subjektivita: spolek 
IČ:   69980934

Dům vzdělání STUDNICE
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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

Praktické informace: 
 • Cena služby: závisí na typu konkrétní akce
 • Bezbariérovost: závisí na typu konkrétní akce

 

Název poskytovatele:  Občanské sdružení Brána
Adresa:    Františkánská 11, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  377 381 757
Kontaktní osoba:   Mgr. et Mgr. Petr Blažek
E-mail:    dcmplzen@volny.cz   
Webové stránky:   www.brana.signaly.cz 
Právní subjektivita: spolek
IČ:   66360579

BRÁNA do života
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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.

Název poskytovatele:  Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa:   Prokopova 17, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  733 614 645   
Kontaktní osoba:  Mgr. Irena Macháčková
E-mail:   archa.zapad@diakonie.cz
Webové stránky:  www.diakoniezapad.cz
Právní subjektivita: církevní právnická osoba  
IČ:   45331154

Archa pro rodiny s dětmi
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Název poskytovatele:  Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa:   Sokolovská 74, 323 00 Plzeň 1 - Bolevec
   (v areálu OC Atom)
Kontaktní telefon:  739 244 795 
Kontaktní osoba:  Bc. Jana Baťková – vedoucí zařízení
E-mail:   atom.zapad@diakonie.cz  
Webové stránky:  www.diakoniezapad.cz
Právní subjektivita: církevní právnická osoba  
IČ:   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.
 
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

Klub Atom pro děti a mládež 
(nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež)
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Mentoringové preventivní programy 
pro podporu rodin a dětí

Název poskytovatele:  TOTEM-regionální dobrovolnické centrum
Adresa:    Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:   736 489 755
Kontaktní osoba:   Bc. Vlastimila Faiferlíková
E-mail:      faiferlikova@totem-rdc.cz      
Webové stránky:   www.totem-rdc.cz
Právní subjektivita:  spolek    
IČ:    69966303

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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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.

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.

Název poskytovatele:  Salesiánské středisko mládeže 
   – dům dětí a mládeže Plzeň
Adresa:    Revoluční 98, 312 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  774 184 944, 377 266 953 
Kontaktní osoba:   Vladimír Gaier
E-mail:    strecha@sdbplzen.cz  
Webové stránky:   www.sdbplzen.cz
Právní subjektivita:  školská právnická osoba  
IČ:    00519740

Centrum pomoci
Střecha
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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.

Název poskytovatele:  Salesiánské středisko mládeže 
   – dům dětí a mládeže Plzeň 
Adresa:    Revoluční 98, 312 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  377 266 953 
Kontaktní osoba:   Mgr. Martin Bohata
E-mail:    balon@sdbplzen.cz  
Webové stránky:   www.sdbplzen.cz
Právní subjektivita:  školská právnická osoba  
IČ:    00519740

Otevřený klub 
Balón
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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

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.

Název poskytovatele:   Salesiánské středisko mládeže 
   – dům dětí a mládeže Plzeň 
Adresa:    Revoluční 98, 312 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  377 266 953, 732 656 165 
Kontaktní osoba:   Mgr. Jiří Baláš
E-mail:    vzducholod@sdbplzen.cz  
Webové stránky:   www.sdbplzen.cz
Právní subjektivita:  školská právnická osoba  
IČ:    00519740

Vzducholoď 
– nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
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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:  Klub 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. 

Název poskytovatele:  Salesiánské středisko mládeže 
   – dům dětí a mládeže Plzeň 
Adresa:    Revoluční 98, 312 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  736 635 736, 377 266 953 
Kontaktní osoba:   Bc. Lenka Stulíková
E-mail:   sdbplzen@sdbplzen.cz  
Webové stránky:   www.sdbplzen.cz
Právní subjektivita:  školská právnická osoba 
IČ:    00519740

Zájmové kroužky
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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 sociálně-
kulturní 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.

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.  

Název poskytovatele:  Ponton, občanské sdružení
Adresa:   Podmostní 1, 301 12 Plzeň 
Kontaktní telefon:  773 664 363  
Kontaktní osoba:   Bc. Ivana Konášová
E-mail:   klubicko@ponton.cz 
Webové stránky:  www.ponton.cz
Právní subjektivita: spolek  
IČ:   64355756

Program včasné péče 
Klubíčko
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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    Klub 
pondělí 11.00 – 14.00 hod.   14.00 – 19.00 hod. 
úterý  11.00 – 14.00 hod.   14.00 – 19.00 hod. 
středa 11.00 – 14.00 hod.   14.00 – 19.00 hod. 
čtvrtek 11.00 – 14.00 hod.   14.00 – 19.00 hod. 

Název poskytovatele:  Ponton, občanské sdružení
Adresa:   Podmostní 1, 301 12 Plzeň 
Kontaktní telefon:  732 182 887  
Kontaktní osoba:   Bc. Kateřina Matasová
E-mail:   pixla@ponton.cz 
Webové stránky:  www.ponton.cz
Právní subjektivita: spolek  
IČ:   64355756

NZDM Pixla 
(nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež)
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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.

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
    

Název poskytovatele:  Ponton, občanské sdružení
Adresa:   Podmostní 1, 301 12 Plzeň 
Kontaktní telefon:  777 179 017  
Kontaktní osoba:   Bc. Pavla Pohlreichová - koordinátorka projektu 
E-mail:   pohlreichova@ponton.cz 
Webové stránky:  www.ponton.cz
Právní subjektivita: spolek  
IČ:   64355756

Jsem Ready!
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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: v terénu:
pondělí 12.00 – 15.00 hod. pondělí 15.00 – 20.00 hod.
úterý  12.00 – 15.00 hod. úterý 15.00 – 20.00 hod.
středa 10.00 – 18.00 hod. 
čtvrtek 13.00 – 16.00 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.

Název poskytovatele:  Ponton, občanské sdružení
Adresa:   Podmostní 1, 301 12 Plzeň 
Kontaktní telefon:  739 353 362  
Kontaktní osoba:   Mgr. Adéla Trdličková
E-mail:   teren@ponton.cz 
Webové stránky:  www.ponton.cz
Právní subjektivita: spolek  
IČ:   64355756

Terénní program
 COM.PASS
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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.

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

Název poskytovatele:  SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.
Adresa:   Koperníkova 15, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  777 643 117 
Kontaktní osoba:   Mgr. Michaela Vizinová, Bc. Barbora Nagyová
E-mail:   michaela.vizinova@tadyated.org
   barbora.nagyova@tadyated.org
Webové stránky:  www.tadyated.org
Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost 
IČ:   26370417 

Předškolní klub
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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
 

Mentoring

Název poskytovatele:  SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s.
Adresa:   Koterovská 46, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  775 726 420  
Kontaktní osoba:  Tereza Dvořáková
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: 
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.
 
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

Podpora vzdělávání
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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.

Název poskytovatele:  Občanské sdružení ONŽ 
   – pomoc a poradenství pro ženy a dívky
Adresa:    Husovo nám. 2, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  731 064 036  
Kontaktní osoba:   Marie Mentlová
E-mail:      plzen@poradnaprozeny.eu 
Webové stránky:   www.poradnaprozeny.eu
Právní subjektivita: spolek     
IČ:   00537675

Poradna pro ženy a dívky – Plzeň
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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.


