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Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje:

Sociální e-poradna 
aneb Nebojte se zeptat

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

www.plzen.eu/socialnisluzby/eporadna.

Bezplatná právní poradna pro seniory
Zajišťujeme bezplatné právní poradenství pro seniory a invalidní důchodce, 
kteří mají trvalý pobyt na území města Plzně. Poradenství probíhá každé úterý 
od 14.00 do 16.00 v prostorách odboru v Martinské ul. 2, 1. patro.

Poradnu je možno navštívit jen po předchozím objednání na telefonním čísle 378 
033 355 nebo prostřednictvím e-mailu: socialnisluzby@plzen.eu.
Právní poradna není zaměřena na oblast trestněprávní a  obchodněprávní.

S Vámi a pro Vás...
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Služby pro seniory

Domov pro seniory „Kopretina“               
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem „Petrklíč“            
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace 

Domov se zvláštním režimem „Sněženka“            
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace 

Domov pro seniory „Sedmikráska“           
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek“          
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

Pečovatelská služba              
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

Domácí ošetřovatelská péče – NZZ HOME CARE         
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

Domov pro seniory sv. Jiří – Městská Charita Plzeň        

Domov sv. Aloise – domov se zvláštním režimem          
Městská Charita Plzeň

Charitní pečovatelská služba Plzeň – Městská Charita Plzeň             
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Tísňová péče – Městská Charita Plzeň          

Domov sv. Zity – chráněné bydlení – Městská Charita Plzeň        

Domov pokojného stáří sv. Alžběty – Diecézní Charita Plzeň       

Domovinka – denní stacionář            
DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s.

Domovinka – týdenní stacionář             
DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s.

Domovinka – pečovatelská služba             
DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s.

Domovinka – krizová pomoc            
DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s.

Domácí ošetřovatelská péče – DOMOVINKA ADP s.r.o.         

Senior residence Terasy – Domov pro seniory        

Senior residence Terasy z.ú.

Domov poklidného stáří Vejprnice – Baculus, o.p.s.        

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

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby           
se zdravotním postižením – TOTEM – RDC

Akademie třetího věku  – TOTEM – RDC           

Sl
už

by
 p

ro
 se

ni
or

y



Domov pro seniory 
„Kopretina“

Komu je služba určena: 
Cílovou skupinou jsou zájemci o sociální službu starší 50 let, kteří mají sníženou míru 
soběstačnosti v základních životních dovednostech v rozsahu II., III. a IV. stupně 
příspěvku na péči a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Přijímáme i osoby zcela 
imobilní, potřebující celodenní komplexní ošetřovatelskou péči, rovněž osoby se 
zavedenou sondou PEG a PEJ.
S ohledem na typ Domova se neposkytují služby osobám s agresivními sklony,  
s diagnostikovanou demencí, osobám závislým na návykových látkách, se sexuální 
deviací či poruchou osobnosti, osobám narušujícím kolektivní soužití či majícím útěkové 
tendence. Dále nepřijímáme osoby závislé na podpůrných přístrojích, jejichž zdravotní 
stav vyžaduje trvalou péči ve zdravotnickém zařízení, osoby s infekčním onemocněním  
a osoby s mentálním postižením.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
 • Poskytování ubytování 
 • Poskytování stravy
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Komplexní sociální, ošetřovatelské a rehabilitační služby
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Nabídka volnočasových aktivit – např. trénování paměti, cvičení, muzikoterapie
 • Kulturní a společenské akce – přednášky, besedy, výlety
 • Pomoc při uplatňování práv a zájmů při obstarávání osobních záležitostí

Praktické informace:
 • Cena služby: cca 350 Kč/den  
 • Bezbariérovost: ano
 • Ostatní: jednolůžkové, dvoulůžkové a trojlůžkové pokoje, okrasná zahrada s grilem  
  a se sportovním zákoutím pro seniory, snadná dostupnost

Otevírací doba:  
Služba je uživatelům poskytována denně, v nepřetržitém provozu  
(Informace podá sociální pracovnice v pracovní dny od 6.30 do 15.00 hod.).

  Název poskytovatele:  Městský ústav sociálních služeb města Plzně,  
    příspěvková organizace
  Adresa:   Západní 1315/7, 323 00 Plzeň 1 – Bolevec 
  Kontaktní telefon:   378 037 676  
  Kontaktní osoba: Iva Koubová
       E-mail:    koubovai@plzen.eu, nemeckovat@plzen.eu   
  Webové stránky:  www.plzen.eu/socialnisluzby/muss 
  Právní subjektivita:  příspěvková organizace 
  IČ:    00075345 Sl
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Domov se zvláštním režimem 
„Petrklíč“

Komu je služba určena: 
Cílovou skupinou jsou osoby starší 50 let, příjemci starobního nebo invalidního důchodu, 
kteří mají sníženou míru soběstačnosti v základních životních dovednostech v rozsahu 
II., III., nebo IV. stupně příspěvku na péči a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se 
o osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci následkem závažného zdravotního stavu, 
vyžadující celodenní komplexní ošetřovatelskou péči, rovněž osoby se zavedenou sondou 
PEG a PEJ. Přijímáme také osoby zcela imobilní, osoby trpící demencí nebo chronickým 
psychickým onemocněním, které jsou plně odkázané na pomoc druhé osoby. Dále i osoby 
částečně či plně zbavené způsobilosti k právním úkonům.
S ohledem na typ Domova neposkytujeme služby osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje 
trvalou péči ve zdravotnickém zařízení nebo jsou závislé na přístrojích podporujících  
a udržujících základní životní funkce, též nepřijímáme osoby závislé na všech návykových 
látkách, osoby mentálně postižené, osoby narušující kolektivní soužití, osoby s útěkovými 
tendencemi, osoby agresivní, osoby vyžadující celodenní osobní asistenci a osoby  
s infekčním onemocněním.
 
Stručná charakteristika poskytované služby: 
 • Ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv a zájmů při obstarávání osobních záležitostí

Praktické informace:
 • Cena služby: 342 – 345 Kč/den   
 • Bezbariérovost: ano
 • Ostatní: dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, okrasná zahrada se zpevněnými   
  cestičkami, zahradní gril, jurta ke společenským akcím, snadná dostupnost MHD

  Název poskytovatele:  Městský ústav sociálních služeb města Plzně,  
   příspěvková organizace 
  Adresa:   Západní 1315/7, 323 00 Plzeň 1 – Bolevec
  Kontaktní telefon:   378 037 678, 378 037 676
  Kontaktní osoba: Bc. Libuše Šebestová
  E-mail:    sebestova@plzen.eu, nemeckovat@plzen.eu 
  Webové stránky:  www.plzen.eu/socialnisluzby/muss
  Právní subjektivita:  příspěvková organizace 
  IČ:    00075345 Sl
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Domov se zvláštním režimem 
„Sněženka“

Komu je služba určena: 
Služba je určena seniorům, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci následkem svého zhoršeného 
zdravotního či psychického stavu, vyžadujícího celodenní komplexní ošetřovatelskou péči,  
a jejichž rodina není schopna sama tuto péči zajistit.
Služba je určena osobám starším 50 let věku:
•  které pobírají starobní či invalidní důchod (tzv. přiznaná invalidita třetího stupně);
•  jejichž míra závislosti na pomoci jiné fyzické osoby v oblasti péče o vlastní osobu 
   a soběstačnosti je vyjádřena závislostí ve výši II., III. nebo IV. stupně;
•  u nichž byla diagnostikována stařecká či Alzheimerova demence nebo jiný druh demence;
•  u nichž bylo diagnostikováno jiné chronické duševní onemocnění (např. schizofrenie).
S ohledem na typ našeho Domova neposkytujeme služby osobám, jejichž zdravotní stav 
vyžaduje trvalou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, osobám závislým na přístrojích 
podporujících základní životní funkce, osobám závislým na návykových látkách, osobám 
mentálně postiženým (s výjimkou mentálního postižení, ke kterému dojde během pobytu  
v našem Domově), dále osobám narušujícím kolektivní soužití či osobám s agresivním 
jednáním, osobám vyžadujícím celodenní osobní asistenci a osobám s infekčním 
onemocněním.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Jednotlivé činnosti jsou blíže popsané v Domácím řádu, který je k nahlédnutí na webových 
stránkách nebo přímo v Domově.

Praktické informace:
 • Cena služby: od 342 Kč/den 
 • Bezbariérovost: ano 
 • Ostatní: kapacita 69 lůžek

  Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně,  
    příspěvková organizace 
  Adresa:     Klatovská třída 1892/145, 301 00 Plzeň 3 
    - Jižní Předměstí     
  Kontaktní telefon:    378 037 624, 378 037 623    
  Kontaktní osoba:  Mgr. Andrea Pěchoučková, Bc. Lenka Pikrtová 
  E-mail:      pechouckovaa@plzen.eu, pikrtova@plzen.eu 
  Webové stránky:   www.plzen.eu/socialnisluzby/muss 
  Právní subjektivita:   příspěvková organizace 
  IČ:     00075345 
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Domov pro seniory 
„Sedmikráska“

Komu je služba určena: 
Cílovou skupinou Domova jsou osoby starší 50 let s přiznaným starobním nebo 
plným invalidním důchodem (přiznaná invalidita 3. stupně), které mají sníženou míru 
soběstačnosti v základních životních dovednostech a v péči o vlastní osobu v rozsahu 
II., III., a IV. stupně závislosti a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Umožňujeme 
společné bydlení manželským a družským párům. Přednostně jsou vždy umisťování 
žadatelé z města Plzně a z Plzeňského kraje. Přijímáme také osoby, jejichž svéprávnost 
byla soudně omezena. 

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.

Praktické informace:
• Cena služby: 352/360 Kč denně (dle diety)  
• Bezbariérovost: ano
•  Ostatní: Kapacita 150 uživatelů. Dvoulůžkové pokoje. Úhrada za ubytování a stravu 

se snižuje dle výše příjmu uživatele. Velký lesopark u objektu, dobrá dostupnost MHD, 
široká nabídka aktivit.

Otevírací doba:  
pondělí   6.30 – 17.00 hod.
úterý 6.30 – 15.00 hod.
středa 6.30 – 17.00 hod.
čtvrtek 6.30 – 15.00 hod.
pátek 6.30 – 15.00 hod.

  Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně,  
    příspěvková organizace
  Adresa:    Kotíkovská 649/15, 323 00 Plzeň 1 – Severní Předměstí
  Kontaktní telefon: 378 037 639, 378 037 659 
  Kontaktní osoba: sociální pracovníci: Bc. Iveta Zvoníková, 
    Jan Zahradník, DiS. 
  E-mail:     zvonikova@plzen.eu, zahradnikj@plzen.eu 
  Webové stránky:  www.plzen.eu/socialnisluzby/muss
  Právní subjektivita:  příspěvková organizace  
  IČ:     00075345 
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Domov se zvláštním režimem 
„Čtyřlístek“

Komu je služba určena: 
Cílovou skupinou Domova jsou zájemci o sociální službu starší 50 let, jejichž míra 
závislosti na pomoci jiné fyzické osoby v oblasti péče o vlastní osobu a soběstačnosti 
je vyjádřena závislostí ve výši II., III. nebo IV. stupně závislosti a kteří pobírají starobní 
či invalidní důchod (přiznaná invalidita třetího stupně). Jedná se o osoby, které se 
ocitly v tíživé sociální situaci následkem závažného zdravotního stavu a které vyžadují 
celodenní komplexní ošetřovatelskou péči, pokud rodina není schopna tuto péči zajistit 
sama. Přijímáme také osoby zcela imobilní, trpící Alzheimerovou demencí, chronickým 
psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí, které jsou plně odkázané na 
pomoc druhé osoby. Poskytované služby jsou určeny pro občany z řad obyvatel města 
Plzně. V případě nevyužití celkové kapacity Domova mohou být služby nabídnuty  
i žadatelům mimo město Plzeň. 

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Praktické informace:
 • Cena služby: 352/360 Kč denně (dle diety)  
 • Bezbariérovost: ano
 •  Ostatní: Kapacita 134 uživatelů. Dvoulůžkové pokoje. Úhrada za ubytování a stravu 

se snižuje dle výše příjmu uživatele. Velký lesopark u objektu, dobrá dostupnost 
MHD, široká nabídka aktivit.

Otevírací doba:  
pondělí   6.30 – 17.00 hod.
úterý 6.30 – 15.00 hod.
středa 6.30 – 17.00 hod.
čtvrtek 6.30 – 15.00 hod.
pátek 6.30 – 15.00 hod.

  Název poskytovatele:  Městský ústav sociálních služeb města Plzně,  
    příspěvková organizace
  Adresa:    Kotíkovská 649/15, 323 00 Plzeň 1 – Severní Předměstí
  Kontaktní telefon:    378 037 637, 378 037 638
  Kontaktní osoba:     sociální pracovnice Bc. Eva Žípková
  E-mail:     zipkova@plzen.eu
  Webové stránky:   www.plzen.eu/socialnisluzby/muss
  Právní subjektivita:   příspěvková organizace 
  IČ:     00075345 Sl
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Pečovatelská služba

Komu je služba určena: 
Pečovatelská služba je poskytována rodinám s dětmi, osobám se zdravotním postižením 
a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Posláním Pečovatelské služby je poskytování terénních sociálních služeb seniorům, 
rodinám s dětmi, osobám se zdravotním postižením, s ohledem na jejich individuální 
potřeby a osobní cíle, při nejvyšší míře zachování dosavadní životní úrovně těchto 
uživatelů a oddálení jejich umístění do pobytových zařízení sociálních služeb.
Posláním Pečovatelské služby je zajištění pravidelné pomoci, podpory a péče ve spolupráci 
s rodinou a zároveň minimalizování rizika prohlubování závislosti na poskytované službě.
Podpora a pomoc Pečovatelské služby vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých 
uživatelů, při činnosti je vždy respektována jejich důstojnost a jejich základní lidská práva.

Praktické informace:
 • Cena služby: úhrady stanoveny dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Bezbariérovost: služba poskytována ve vlastním prostředí uživatele

Otevírací doba:  
pondělí  6.30 – 15.00 hod.
úterý   6.30 – 15.00 hod.
středa  6.30 – 15.00 hod.
čtvrtek  6.30 – 15.00 hod. 
pátek  6.30 – 15.00 hod.

  Název poskytovatele:  Městský ústav sociálních služeb města Plzně,  
 příspěvková organizace 
  Adresa: Klatovská třída 777/90, 301 00 Plzeň 3 
 – Jižní Předměstí,    
 (Pečovatelská služba pokrývá svojí působností celé  
 území města Plzně a přilehlé oblasti: Radobyčice,  
 Hradiště, Koterov, Zábělá, Valcha atd.)  
  Kontaktní telefon:   378 037 613
  Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Kaiserová
  E-mail:   kaiserovaj@plzen.eu 
  Webové stránky:  www.plzen.eu/socialnisluzby/muss
  Právní subjektivita:  příspěvková organizace 
  IČ:  00075345
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Domácí ošetřovatelská péče 
– NZZ HOME CARE

Komu je služba určena: 
NZZ Home Care – Ošetřovatelská služba je druh zdravotní péče poskytované klientovi 
v jeho vlastním sociálním prostředí na základě doporučení praktického lékaře. Péče je 
poskytována kvalifikovaným zdravotním personálem formou terénní služby.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Cílem NZZ HC je zlepšení péče o nemocné v domácím prostředí, docílení kratšího pobytu  
v nemocničním zařízení a zajištění všestranné zdravotní pomoci pro nemocné a jejich rodiny. 
Ošetřovatelská služba se poskytuje klientům na základě doporučení praktického lékaře 
klienta. Indikaci výkonů ošetřovatelské služby určuje výhradně ošetřující lékař. Zdravotnické 
výkony jsou poskytovány středně zdravotnickým personálem s platnou registrací. 
NZZ HC zajišťuje na základě indikace lékaře tyto zdravotní úkony:
 • Odběry krve v domácím prostředí
 • Aplikace injekcí – i.m., s.c. , aplikace inzulínu, aplikace infuzí
 • Převazy bércových vředů, převazy pooperačních ran, krmení sondou
 • Inhalace léčebných roztoků, podávání léků
 • Polohování imobilních pacientů, rekondiční cvičení
Přijetí nového klienta do ošetřovatelské péče navrhuje a schvaluje praktický lékař.
Zdravotní péči a další indikace vždy schvaluje a mění praktický lékař.

Praktické informace:
 • Cena služby: ošetřovatelskou péči hradí zdravotní pojišťovna
 • Bezbariérovost: služba poskytována ve vlastním prostředí uživatele

Otevírací doba: 
pondělí 6.30 – 15.00 hod.
úterý  6.30 – 15.00 hod.
středa  6.30 – 15.00 hod.
čtvrtek  6.30 – 15.00 hod.
pátek 6.30 – 15.00 hod.

  Název poskytovatele:  Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
 příspěvková organizace   
       Adresa:  Klatovská třída 777/90, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí
   (NZZ HC pokrývá svojí působností celé území města 
 Plzně a přilehlé oblasti: Radobyčice, Hradiště, Koterov,
 Zábělá atd.)
  Kontaktní telefon:   378 037 613, 378 037 617
  Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Kaiserová
  E-mail:   kaiserovaj@plzen.eu 
  Webové stránky:  www.plzen.eu/socialnisluzby/muss
  Právní subjektivita:  příspěvková organizace 
  IČ:  00075345 
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Domov pro seniory sv. Jiří

Komu je služba určena: 
Občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro 
změny zdravotně-sociální situace potřebují péči sociálního zařízení, která nemůže být 
zajištěna v jejich vlastním prostředí, a to bez ohledu na náboženské vyznání a rasu. 
Zdravotní stav občana musí odpovídat příspěvku na péči II. – IV. stupně nebo musí 
občan dosáhnout věku nad 75 let a být bez příbuzných.  

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče  
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity.
Domov má vlastní kuchyni, kde se připravuje celodenní strava, včetně diet: normální, 
diabetické a šetřící. Denně je v provozu prádelna. V Domově je možno využít služeb masérky, 
kadeřnice a pedikérky. Funguje místní bufet pro základní nákupy. Dochází praktický lékař  
a další specialisté: diabetolog, stomatolog, psychiatr, neurolog.  Nabízíme odvoz k  lékařům 
- specialistům vozidlem DSJ 2x týdně. Duchovní péče je zajištěna pastorační asistentkou  
a stálým knězem, který dochází pravidelně sloužit mše, účastní se besed s klienty  
a poskytuje individuální duchovní oporu obyvatelům Domova. Sociální pracovnice 
kromě jiného zajišťuje pro klienty řadu kulturních vystoupení, besed a přednášek přímo 
v Domově. V salónku ve starožitném stylu se odehrávají komorní společenská setkání, 
reminiscenční terapie a arteterapie. Klienti mají k dispozici filmovou kavárnu, knihovnu 
s PC, infrasaunu, perličkovou bezbariérovou vanu, biofeedback. Po celý rok funguje v Domově 
výstavní galerie, kde vystavují svá výtvarná díla známí malíři, fotografové a výtvarníci.

Praktické informace:
 • Cena služby: strava: 160 Kč/den 
                        ubytování: 200 Kč/den jednolůžkový pokoj
     180 Kč/den dvoulůžkový pokoj 
 • Bezbariérovost: ano
 • Ostatní: v červenci roku 2013 oslavil Domov 10. výročí svého otevření

  Název poskytovatele:  Městská Charita Plzeň 
  Adresa:  Mohylová 92, 312 00 Plzeň 
  Kontaktní telefon:   379 821 111, 731 433 103
  Kontaktní osoba: Bc. Ludmila Kučerová, DiS.
  E-mail:   ddd@mchp.cz
  Webové stránky:  www.mchp.cz
  Právní subjektivita:  církevní právnická osoba
  IČ:  45334692Sl
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Domov sv. Aloise 
– domov se zvláštním režimem

Komu je služba určena: 
Občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, kteří mají 
diagnostikovanou poruchu paměti, jejíž projevy již neumožňují další život v domácím prostředí 
a potřebují péči sociálního zařízení. Zdravotní stav seniora musí odpovídat stupni příspěvku na 
péči II. – IV. stupně. 

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Posláním Domova sv. Aloise je zajištění důstojného, kvalitního a plnohodnotného života 
seniorů s poruchami paměti. Základem je profesionální přístup a podpora seniorů s poruchami 
paměti, aby co nejdéle mohli užívat běžných společenských aktivit, dle svých přání a potřeb  
s individuálními zvyklostmi při zachování lidských práv a svobod. 
Ke klientům přistupujeme individuálně, s partnerským respektem a úctou. Pro každého 
klienta vytváříme individuální plán na doplnění deficitu potřeb. U klientů podporujeme udržení 
samostatnosti. Vytváříme pro klienty bezpečné prostředí. Respektujeme soukromí klientů 
a jejich názory. Spolupracujeme s duchovní službou na území své působnosti, s ostatními 
složkami MCHP poskytujícími sociální péči, s rodinami klientů i žadatelů. Mezi pravidelné 
aktivity patří zejména procvičování paměti, společné čtení, ergoterapie, muzikoterapie a taneční 
terapie, petterapie, aromaterapie a reminiscenční terapie. Péče o klienty zahrnuje také nácvik 
sebeobsluhy a kondiční cvičení. Využívány jsou moderní přístupy péče jako terapie panenkou 
a bazální stimulace. Zdravotní výkony a rehabilitaci zde zajišťují zdravotní sestry dle ordinace 
praktického lékaře. Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař a pravidelně dochází psychiatrička, 
neurolog, diabetoložka, stomatoložka, příp. urolog. Je možno využít služeb fyzioterapeutky, 
kadeřnice a pedikérky. Program pro klienty je rozdělen dle jednotlivých skupin klientů a jejich 
individuálních potřeb. Přizpůsobuje se momentální skladbě a zdravotnímu stavu klientů.  
V kapli jsou pravidelně slouženy mše svaté, klienti ji mohou využívat i soukromě. Duchovní 
péče je zajištěna pastorační pracovnicí a knězem. Kolem budovy je zahrada, kde je za hezkého 
počasí možnost posezení a pořádání větších společenských akcí. Na základě auditu České 
alzheimerovské společnosti byl 31. 7. 2011 Domovu sv. Aloise udělen Certifikát Vážka.

Praktické informace:
 • Cena služby: strava 160 Kč/den;  ubytování 200 Kč/den 
 • Bezbariérovost: ano
 • Ostatní: Domov pracuje jako pobočka České alzheimerovské společnosti (ČALS)  

a jsou zde pravidelně pořádány „Čaje o páté“, kde se setkávají svépomocné skupiny 
pro rodinné pečující. MCHP v rámci pobočky ČALS poskytuje poradenství klientům 
s kognitivními poruchami a jejich pečujícím - na adrese chráněného bydlení MCH,  
„Domov sv. Zity“, Sladkovského 16, vždy ve středu 13.00 – 17.00 hod., tel. 377 459 159.

  Název poskytovatele:  Městská Charita Plzeň
  Adresa:   Hradišťská 30, 326 00 Plzeň
  Kontaktní telefon: 731 610 146 
  Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Dejmková
  E-mail:    dsa@mchp.cz; dejmkova@mchp.cz
  Webové stránky: www.mchp.cz
  Právní subjektivita:  církevní právnická osoba 
  IČ:   45334692 Sl
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Charitní pečovatelská služba Plzeň

Komu je služba určena: 
Služba je určena uživatelům, kteří si v důsledku nemoci, postižení, či stáří nemohou 
sami zabezpečit plnohodnotný život a chtějí nadále zůstat ve svém domácím prostředí 
a v maximální možné míře si zachovat svůj dosavadní způsob života. Péče se poskytuje 
individuálně, dle přání a potřeb uživatele, v souladu se zachováním Listiny základních 
práv a svobod a Etickým kodexem Charity České republiky. Cílovou skupinou jsou senioři, 
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby 
se zdravotním, tělesným, sluchovým a zrakovým postižením, osoby v krizi a rodiny  
s dětmi. Služba je zajišťována pro  město Plzeň, Třemošná, obec Dýšina a Kyšice.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech uživatelů služby. Služba je 
poskytována 7 dní v týdnu od 7:00 do 21:00 hod. Uživatelům poskytujeme pomoc 
při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc a podporu při podávání  
a přípravě jídla a pití, pomoc při přesunech na lůžko či vozík, pomoc s nákupy, 
běžným a celkovým úklidem, zajišťujeme pochůzky (do lékárny, k lékaři, na poštu, atd.). 
Rozsah poskytování pečovatelské služby je v souladu se zákonem o sociálních službách 
(zákon č.108/2006 Sb.).

Praktické informace: 
 •   Cena služby: 120 Kč/hod.

        Název poskytovatele:  Městská Charita Plzeň
     Adresa: Polední 11, 312 00 Plzeň 
  Kontaktní telefon: 377 462 139, 731 619 720   
  Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Franková
  E-mail: frankova@mchp.cz 
  Webové stránky:  www.mchp.cz
  Právní subjektivita:  církevní právnická osoba 
  IČ: 45334692Sl
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Tísňová péče

Komu je služba určena:
Seniorům, osobám se zdravotním postižením.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Služba je poskytována v domácím prostředí klienta. Jde o nepřetržitou distanční hlasovou 
a elektronickou komunikaci. Uživatel nosí tísňové tlačítko, jehož zmáčknutím si nonstop 
může přivolat krizovou pomoc nebo se s ní distančně spojit. Služba je poskytována ve 
spolupráci s Městskou policií v Plzni a bezpečnostní službou Tuebor. V případě potřeby 
je proveden krizový výjezd k uživateli nebo zprostředkování výjezdu integrovaného 
záchranného systému. Součástí služby jsou pravidelné návštěvy pracovníkem služby  
a naplňování individuálního plánu klienta.

Praktické informace: 
 •   Cena služby: 500 Kč/měsíc, krizový výjezd 250 Kč, zavedení služby 300 Kč 
  (pro obyvatele MO Plzeň 3 cena 400 Kč, krizový výjezd je zdarma)  
 •  Ostatní: v rámci služby je poskytována fakultativní služba – převozy uživatelů – 

1km/10 Kč, 1 hod.čekání/100 Kč – přepočítává se vzhledem ke skutečně strávenému 
času. Služba je poskytována v Plzni a okolí do 10 km

 

  Název poskytovatele:  Městská Charita Plzeň 
  Adresa: Francouzská tř. 40/A, 326 00 Plzeň
    Sladkovského 16, 326 00 Plzeň
  Kontaktní telefon:  377 459 157, 731 433 116  
  Kontaktní osoba: Bc. Alice Průchová
  E-mail: tisnova.pece@mchp.cz 
  Webové stránky: www.mchp.cz
  Právní subjektivita:  církevní právnická osoba   
  IČ: 45334692 Sl
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Domov sv. Zity – chráněné bydlení

Komu je služba určena:
Seniorům, osobám se zdravotním postižením.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Pobytová služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří se z důvodu 
zhoršené soběstačnosti nemohou o sebe plně postarat a potřebují pomoc druhé osoby.  
K dispozici jsou bytové jednotky (garsoniéry, byt 1+1, byty 2+1), které mají podobu bydlení 
v domácím prostředí. Během dne je poskytována pečovatelská služba. Aktivizační, 
terapeutické, duchovní činnosti a aktivity se individuálně přizpůsobují uživatelům služby.
V rámci kontaktního místa České alzheimerovské společnosti poskytuje MCHP sociální 
poradenství klientům s kognitivními poruchami a jejich pečujícím. Sociální poradenství 
probíhá vždy ve středu po předchozí telefonické domluvě, na tel. 377 459 157, 731 433 116, 
od 13 – 17 hod.

Praktické informace: 
 • Cena služby: úhrada dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
      ubytování: 200 Kč/osoba/den – garsoniéra 
           180 Kč/osoba/den – byty 2+1, 1+1 
          130 Kč/1 hod – pečovatelská služba
 •  Bezbariérovost: ano
 •   Ostatní: zajištění celodenní stravy

Otevírací doba: 
ubytování – nepřetržitě
pečovatelská služba – denně 7.00 – 21.00 hod.

Název poskytovatele:  Městská Charita Plzeň
Adresa: Sladkovského 16, 326 00 Plzeň  
Kontaktní telefon: 377 459 157, 731 433 116  
Kontaktní osoba: Bc. Alice Průchová
E-mail: chranene.bydleni@mchp.cz  
Webové stránky: www.mchp.cz
Právní subjektivita: církevní právnická osoba   
IČ: 45334692 Sl
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Domov pokojného stáří sv. Alžběty

Komu je služba určena: 
Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, v níž 
se nacházejí pro svůj věk, osamělost, ztrátu soběstačnosti, chronickou chorobu, zdravotní 
postižení a neschopnost zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby.
Nepřijímáme osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem 
narušovalo kolektivní soužití. Dále nepřijímáme osoby, jejichž stav vyžaduje trvalou 
lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení a osoby s infekčním onemocněním.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Poskytujeme ubytování a celodenní stravování. Dle individuálních potřeb klientů poskytujeme 
péči (pomoc při hygieně, oblékání, stravování, sebeobsluze apod.) Zdravotní sestry 
provádějí zdravotní výkony dle indikace ošetřujících lékařů. Lékařskou péči externě 
zajišťuje praktický lékař, psychiatr a zubní lékař. Poskytujeme též základní sociální 
poradenství, psychickou a duchovní podporu, aktivizační činnosti, kulturní a společenské 
akce (přednášky, besedy, výlety).

Základními principy naší péče jsou:
 •  Co nejdéle podporovat klienty v jejich přirozené aktivitě dle jejich přání a potřeb při 

zachování lidských práv a svobod
 • Poskytnout klientům dostatek soukromí v prostředí, které připomíná domov
 • Umožnit klientům důstojný, kvalitní a plnohodnotný způsob života
 • Aktivní spolupráce s rodinou, včetně neomezených návštěv
 • Ke klientům přistupujeme s respektem a úctou

Praktické informace: 
 •   Cena služby: ubytování – 210/180 Kč  à den za jedno/dvoulůžkový pokoj + 150 Kč  

celodenní strava (aktuální cenu služby je možné zjistit na webových stránkách DCHP)
 • Bezbariérovost: ano
 • Ostatní: jedno a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, snadná dostupnost MHD

Otevírací doba: nepřetržitě

Název poskytovatele:  Diecézní Charita Plzeň
Adresa:  Hlavanova 15 a 17, 326 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  379 209 314, 731 433 004 
Kontaktní osoba:  Eliška Fundová
E-mail:  dpsalzbeta@dchp.cz   
Webové stránky:  www.dchp.cz
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba   
IČ:  49774034 Sl
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Domovinka – denní stacionář 

Komu je služba určena: 
Seniorům, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby.

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

Praktické informace: 
 • Cena služby: 128 Kč/hod. 
 • Bezbariérovost: ano – schodišťová plošina
 • Ostatní: kapacita 5 klientů
 
Otevírací doba:
pondělí 7.00 – 15.00 hod.
úterý  7.00 – 15.00 hod.
středa 7.00 – 15.00 hod.
čtvrtek 7.00 – 15.00 hod.
pátek 7.00 – 15.00 hod.

Název poskytovatele: DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s.
Adresa: Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 603 555 835  
Kontaktní osoba: Věra Štampachová
E-mail: stacionar@domovinka.cz
Webové stránky: www.domovinka.cz
Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost
IČ: 29123747Sl

už
by

 p
ro

 se
ni

or
y



Domovinka – týdenní stacionář

Komu je služba určena:
Seniorům, kteří jsou alespoň částečně mobilní.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Zaměstnanci se 24 hodin denně snaží individuálním přístupem ke klientům podporovat 
jejich smysluplný, plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu. 
Poskytujeme ubytování ve dvoulůžkových pokojích, zajišťujeme celodenní stravu, 
pomoc s hygienou, pomoc s nácvikem chůze, pomoc při jídle. U klientů podporujeme 
udržení samostatnosti. Všeobecné sestry provádějí zdravotní výkony na základě 
indikace praktického lékaře, např. aplikace injekcí, převazy ran, odběry biologického 
materiálu, základní rehabilitační péči a další ošetřovatelské činnosti. Snažíme 
se aktivně využívat volný čas klientů – ať už procházkami, trénováním paměti, 
cvičením jógy nebo vystoupeními dětí mateřských a základních škol. Několikrát ročně 
probíhají akce společné pro naše klienty, jejich vnoučata a děti našich zaměstnanců  
– Drakiáda, Mikuláš, Grilování. Sociální pracovnice může pomoci při jednání s úřady atp.

Praktické informace: 
 • Cena služby: 210 Kč ubytování/den, 170 Kč celodenní strava plus pitný režim
  + 75% příspěvku na péči/měsíc – pokud je přiznán
 • Bezbariérovost: ano – schodišťová plošina
 • Ostatní: kapacita 28 klientů
 
Otevírací doba: nepřetržitě
 

Název poskytovatele:  DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s.
Adresa: Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 603 555 835  
Kontaktní osoba: Věra Štampachová
E-mail: stacionar@domovinka.cz 
Webové stránky: www.domovinka.cz
Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost  
IČ: 29123747 Sl
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Domovinka – pečovatelská služba

Komu je služba určena: 
Seniorům, osobám se zdravotním postižením (osobám s chronickým duševním postižením, 
osobám s kombinovaným postižením, osobám s mentálním postižením, osobám s tělesným 
postižením, osobám se sluchovým a zrakovým postižením), rodinám s dětmi.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Pečovatelská služba poskytuje základní sociální služby v přirozeném domácím prostředí 
klienta. Zaměstnanci zajišťují pomoc s hygienou, donášku a přípravu stravy, nákupy, 
pochůzky na úřady, doprovody k lékaři, běžný domácí úklid, dohled nad klientem v době 
nepřítomnosti člena rodiny, ale také procházky. Základem poskytování našich služeb je 
individuální přístup zaměstnanců ke klientům. Důležitý je laskavý, citlivý a ohleduplný 
postoj ke klientovi a respektování jeho soukromí. Je důležité respektovat jeho subjektivní 
názor a podporovat ho v uplatnění vlastní vůle při řešení nepříznivé životní situace.  

Praktické informace: 
 • Cena služby: 120 Kč/hod.  
 • Bezbariérovost: pracujeme v domácnosti klienta

Otevírací doba: denně od 7.00 do 19.00 hod.

Název poskytovatele:  DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s.
Adresa: Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň 
Kontaktní telefon: 731 142 252  
Kontaktní osoba: Štěpánka Hartlová
E-mail: hartlova@domovinka.cz 
Webové stránky: www.domovinka.cz
Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost 
IČ: 29123747 Sl
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Domovinka – krizová pomoc

Komu je služba určena: 
Krizová pomoc poskytuje poradenské služby osobám starším 50 let věku trvale žijícím  
v domácím prostředí a osobám jim blízkým, které jsou ohroženy jakoukoli formou týrání  
a zneužívání se zaměřením především na ekonomické zneužívání vedoucí k zadluženosti, 
chudobě a sociálnímu vyloučení. 

Stručná charakteristika poskytované služby:
Nabízíme podporu, sdílení a provázení osobám nad 50 let věku v obtížné životní situaci, 
kdy už si samy nevědí rady a potřebují pomoc při hledání řešení. Zaměřujeme se 
především na pomoc a podporu v situacích, kdy dochází k nějaké formě zneužívání nebo 
týrání seniora trvale žijícího v domácím prostředí. Služby jsou poskytovány ANONYMNĚ, 
ZDARMA, DISKRÉTNĚ, v terénu – v domácnosti klienta nebo v provozovně Domovinky 
(vždy po předchozí domluvě).

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma   
 • Bezbariérovost: ano
  
Otevírací doba: 
úterý až pátek 11.00 – 15.00 hod. 

Název poskytovatele:  DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s.
Adresa: Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň 
Kontaktní telefon: 733 677 099  
Kontaktní osoba: Bc. Martina Anýžová
E-mail: anyzova@domovinka.cz 
Webové stránky: www.domovinka.cz
Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost  
IČ: 29123747 Sl
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             Domácí ošetřovatelská péče 

Komu je služba určena: 
Domácí zdravotní péče je určena pacientům, u kterých není nutná hospitalizace  
ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav přesto vyžaduje pravidelnou, dlouhodobou  
a kvalifikovanou zdravotní péči v jejich vlastním sociálním prostředí. 

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Služba je hrazena ze zdravotního pojištění pacienta a je poskytována na základě 
doporučení registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře po hospitalizaci.
Zajišťují ji kvalifikované všeobecné sestry, které při ošetřování vychází z koncepce 
ošetřovatelství a zaměřují se na udržení, podporu a navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti, 
zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.
V rámci domácí péče lze zajistit například aplikace injekcí, převazy ran, odběry biologického 
materiálu, základní rehabilitační péči a další ošetřovatelské činnosti.

Praktické informace: 
 • Cena služby: hrazena ze zdravotního pojištění   
 • Bezbariérovost: pracujeme v domácnosti klienta
 • Ostatní: služba je poskytována denně od 7.00 do 19.00 hod. 

Název poskytovatele: DOMOVINKA ADP s.r.o.
Adresa: Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň  
Kontaktní telefon: 603 527 976  
Kontaktní osoba: vrchní sestra Bc. Jitka Kopčilová
E-mail: vrchnisestra@domovinka.cz 
Webové stránky: www.domovinka.cz
Právní subjektivita: společnost s ručením omezeným 
IČ: 29125481Sl
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Senior residence Terasy 
– Domov pro seniory

Komu je služba určena:
Služba je určena pro mobilní a imobilní seniory, kteří potřebují komplexní péči nebo vyšší 
stupeň pomoci, zejména z důvodu věku, ale i z důvodu trvale nepříznivého zdravotního 
stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, kteří vyčerpali dostupné 
možnosti sociálních služeb poskytovaných v terénu a jsou osamělí nebo rodinná péče 
nedokáže jejich potřeby zabezpečit. 

Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytujeme registrovanou sociální službu.
Do domova pravidelně dochází praktický lékař a internista, ve stejném areálu je zubní 
a oční lékař. Smluvně je zajištěn dohled ostatních odborných lékařů. Domov poskytuje 
celodenní stravu, má vlastní moderní kuchyni, koupelnu s vanou pro vozíčkáře, sprchovací 
box pro ležící klienty a vanu s hydromasáží, dále klubovnu pro zájmovou, sociálně 
terapeutickou a aktivizační činnost. Ubytování je převážně ve velkých dvoulůžkových 
pokojích s předsíní a vlastním sociálním zařízením. Čtyři pokoje jsou jednolůžkové, 
obsazované přednostně z řad stávajících klientů, kteří mají o jednolůžkový pokoj zájem.                                                      
Každý pokoj je vybaven základním nábytkem a nadstandardními polohovacími lůžky, 
které jsou vhodné pro dlouhodobý pobyt klienta na lůžku. Umožňujeme klientům přinést 
si s sebou vlastní drobné věci, které jim budou připomínat domov a pomohou lépe si 
zvyknout na nové prostředí. U každého lůžka a v koupelně je nainstalováno zařízení pro 
okamžité přivolání pomoci.

Praktické informace: 
 •  Cena služby: celodenní stravování 160 Kč/den, ubytování 200 Kč/den, příspěvek na 

péči v přiznané výši
 • Bezbariérovost: objekt je zcela bezbariérový, včetně vstupů na venkovní terasy
 •  Ostatní: jsme soukromé zařízení, máme možnost pružně reagovat na přání a tvůrčí 

náměty našich obyvatel a jejich rodinných příslušníků

Otevírací doba:
Nepřetržitý provoz zajišťují registrované zdravotní sestry a pracovníci v sociálních 
službách. 

Název poskytovatele:  Senior residence Terasy z.ú.
Adresa: Sokolovská 1099/ 80, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 373 302 300
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Kubišová – sociální pracovnice
E-mail: socialni@residenceterasy.cz
Webové stránky:  www.residenceterasy.cz
Právní subjektivita: ústav 
IČ: 26517621 Sl
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 Domov poklidného stáří Vejprnice

Komu je služba určena: 
V Domově poskytujeme sociální služby a péči seniorům, kteří vzhledem ke snížené 
soběstačnosti či dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou 
pomoc, podporu nebo dohled při péči o vlastní osobu.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Základními činnostmi je poskytování ubytování a celodenního stravování. Dále pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a související fakultativní 
činnosti.

Praktické informace: 
 • Cena služby: ubytování 200 Kč/den 1L pokoj (170 Kč/den 2L), stravování 160 Kč/den
 • Bezbariérovost: ano
 •  Ostatní: Domov poskytuje služby v nově postavené dvoupodlažní budově v obci 

Vejprnice (dostupná autobusem i vlakem). Budova je členěna do bezbariérových 
ubytovacích bloků v přízemí, I. a II. nadzemním podlaží, pro celkový počet  
44 klientů. 
Z tohoto počtu je možno ubytovat 32 klientů v jednolůžkových a 12 klientů  
v 6 dvoulůžkových apartmá, k nimž náleží 2 pokoje a šatna. Každé apartmá dále 
sestává z předsíně, kuchyňského koutu, včetně linky, koupelny s bezbariérovým 
sprchovým koutem a WC. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, skříněmi, židlemi, stolem 
a nočním stolkem, komodou a dalším vybavením. Dle domluvy lze apartmá 
dovybavit vlastním nábytkem, TV, příp. dalšími spotřebiči či osobními věcmi 
uživatele. Kromě apartmá mohou uživatelé využívat společenské místnosti, 
terasy, zahradu a další běžně dostupné společné prostory. 

Název poskytovatele:  Baculus, o.p.s.  
Adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice
Kontaktní telefon: 377 815 111  
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Zahálková
E-mail: info@baculus.cz   
Webové stránky: www.baculus.cz
Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost  
IČ: 26997355Sl
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Longevita Senio, s.r.o. – 24 hodinová 
terénní pečovatelská služba

Komu je služba určena: 
Dospělým (27 - 64 let); mladším seniorům (65-80 let); starším seniorům (nad 80 let).

Stručná charakteristika poskytované služby:
24 hodinová terénní pečovatelská služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Praktické informace: 
 • Cena služby: od 12 000 Kč   
 • Bezbariérovost: ano
 • Ostatní: individuální péče
 
Otevírací doba: non stop
 

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

Sl
už

by
 p

ro
 se

ni
or

y



Sociálně aktivizační služba pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením

Komu je služba určena: 
Seniorům od 55 let a osobám se zdravotním postižením.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Sociálně aktivizační služba (SAS) zahrnuje sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, základní sociální poradenství a pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nabízíme pohybové aktivity 
(jóga, rehabilitační cvičení, tanec), hudební kluby, trénování paměti, bubnování, jazykové 
kurzy, počítačové kurzy, jazykové konverzace s rodilými mluvčími, tvůrčí aktivity (rukodělné 
práce, dobroty z kuchyně), divadelní klub, internetový klub, klidovou muzikoterapií. Cílem 
služby je zprostředkovat, rozvíjet a upevňovat kontakty klientů se společenským prostředím, 
vytvářet a rozvíjet dovednosti, schopnosti, vědomosti a kompetence a udržovat a rozvíjet 
fyzické síly se záměrem co nejdéle udržet mobilitu a samostatnost.

Praktické informace: 
 •  Cena služby: základní aktivity – zdarma, fakultativní aktivity –  cena dle zvolené činnosti  

(viz webové stránky)
 • Bezbariérovost: ano
 
Otevírací doba: 
pondělí – pátek  8.00 – 15.00 hod., dále dle domluvy
 

Název poskytovatele:  TOTEM – regionální dobrovolnické centrum
Adresa:  Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň  
Kontaktní telefon: 373 312 374, 736 489 754  
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Máslová
E-mail: maslova@totem-rdc.cz
Webové stránky:  www.totem-rdc.cz
Právní subjektivita:  spolek
IČ: 69966303Sl
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Akademie třetího věku 

Komu je služba určena: 
Seniorům od 55 let a osobám se zdravotním postižením.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Akademie třetího věku je zaměřena na občany, kteří již opustili aktivní povolání a chtějí 
se dále udržovat v psychické i fyzické kondici, rozvíjet své zájmy i tvořivost, získávat nové 
informace z různých oblastí lidského života a být členem skupiny lidí podobného věku 
i zájmů. Hlavní aktivitou projektu jsou pravidelné, tematicky různorodé vzdělávací kurzy, 
které jsou uskutečňované v rámci 4 studijních oborů: Nauka o člověku, Historie a místopis, 
Člověk ve společnosti, Věda a technika. Pro každý z těchto oborů jsou v daném roce 
vybrána zpravidla 2-3 témata, která s oborem tematicky souvisejí, kurzy jednoho tématu 
probíhají jedenkrát do měsíce a jejich délka je zpravidla 2,5 – 3 hodiny. 
Velký důraz klademe na malé studijní skupiny, individuální přístup, aktivní zapojení 
účastníků do kurzů – aktivní formy vzdělávání (interaktivní skupiny, zážitkové programy, 
exkurze, tvořivé dílny…), kontaktní a společenské akce v průběhu roku.

Praktické informace: 
 • Cena služby: 150 Kč za 1 obor a semestr   
 • Bezbariérovost: ano
 
Otevírací doba: 
pondělí – pátek  8.00 – 15.00 hod., dále dle domluvy

Název poskytovatele:  TOTEM – regionální dobrovolnické centrum
Adresa:  Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  373 312 374, 777 980 462  
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Máslová, Mgr. Jana Pittnerová
E-mail:  maslova@totem-rdc.cz, pittnerova@totem-rdc.cz 
Webové stránky:  www.totem-rdc.cz
Právní subjektivita:  spolek  
IČ:  69966303 Sl
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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.


