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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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Telefonická krizová pomoc Ledovec – Ledovec, o.s.   

Sociální poradenství pro pacienty a rodinné příslušníky 
Fakultní nemocnice Plzeň  

Odborné sociální poradenství     
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

Terénní krizová služba - služba sociální prevence  
Diecézní Charita Plzeň

Odborné sociální poradenství – Občanská poradna Plzeň 

Probační a mediační služba      
Probační a mediační služba – středisko Plzeň

Klíčový sociální pracovník pro zvlášť zranitelné oběti  
trestných činů – Bílý kruh bezpečí 

Poradna BKB Plzeň – Bílý kruh bezpečí    

Prevence pro školy a veřejnost      
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

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

Dům digitálních dovedností      
Správa informačních technologií města Plzně

Služby společné více oblastem 
a ostatní služby
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Lektorská činnost – DOMOVINKA ADP s.r.o.   

Dobrovolníci Plzeňského kraje     
Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA

Management dobrovolnictví v Plzeňském regionu  
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum

Seniorský dobrovolnický klub Letokruhy    
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum

Sousedé 55+ – TOTEM - regionální dobrovolnické centrum 

Evropská dobrovolná služba (EDS)    
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum

PětP pro seniory a děti      
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum

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

Přednášková činnost – Mamma HELP centrum Plzeň  

Fyzioterapie, skupinové aktivity dětí i dospělých   
Rekondiční centrum

Asistovaná přeprava zdravotně postižených    
„Od dveří ke dveřím“ – Jan Pešek 

Bezbariérový zájezdový autobus Cestovního klubu KID  
Cestovní klub KID, o.s.
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Odlehčovací služby – Hospic sv. Lazara    

Novodobá sanitka       
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Komu je služba určena: 
Osobám v subjektivně nepříznivé životní situaci, kterou považují za krizovou (může jít 
například o problémy se sebou samým, vztahové problémy, různé typy krizí, osamělost 
atd.). Službu mohou využít i blízcí a přátelé těchto osob. Službu poskytujeme i dětem, které 
umí zacházet s telefonem. Informace poskytujeme také pro úřady, instituce, spolupracující 
odborníky, média apod. 

Stručná charakteristika poskytované služby:
Formou telefonické krizové intervence aktivně usilujeme o stabilizaci psychického stavu 
uživatelů, přinášíme psychickou podporu, nasloucháme, motivujeme k překonání jejich 
krize či obtížné životní situace, společně hledáme východiska ze situace, kterou neumí 
řešit vlastními silami. 
Cílem služby je, aby se uživatel ve své obtížné (krizové) situaci vyznal, měl představu  
a potřebné informace o tom, jak bude situaci řešit a zůstal součástí přirozeného prostředí.
Délka hovoru je maximálně 60 minut, ve výjimečných situacích může být tato doba 
přesáhnuta. Uživatel může službu využít během 24 hodin maximálně 3x.

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma (respektive za cenu běžného telefonického hovoru) 
 • Ostatní: kromě telefonického kontaktu nabízíme základní sociální poradenství  
  po internetu na adrese ld.plzen@atlas.cz. 
 
Otevírací doba:  
Denně od 8.00 do 24.00 hod.

Název poskytovatele:  Ledovec, o.s.
Adresa:  telefonická služba  
Kontaktní telefon:  377 462 312, 605 965 822  
Kontaktní osoba:  Mgr. Simona Bejvlová 
E-mail:  ld.plzen@atlas.cz, pc@ledovec.cz    
Webové stránky:  www.ledovec.cz
Právní subjektivita:  spolek        
IČ:  26517051

Telefonická krizová pomoc Ledovec 
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Sociální poradenství pro pacienty 
a rodinné příslušníky

Komu je služba určena: 
Pacientům lůžkové a ambulantní složky FN Plzeň všech věkových kategorií, jejich 
rodinným příslušníkům, rodičům ambulantně léčených nebo hospitalizovaných dětí.  

Stručná charakteristika poskytované služby:
Sociální poradenství a pomoc dle individuálních potřeb pacientů, zajištění vhodné terénní 
nebo pobytové sociální a zdravotní služby před propuštěním pacientů z FN. 

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma  
 • Bezbariérovost: SOC FN Lochotín a pracoviště SOC FN Bory pav. č. 54
 • Ostatní: K vyžádání služby nepotřebujete žádné doporučení. Hospitalizovaní pacienti 

si mohou poradenství vyžádat např. prostřednictvím ošetřujícího lékaře nebo sestry, 
poté je navštívíme na příslušném oddělení. Ambulantním pacientům a rodinným 
příslušníkům pacientů doporučujeme předchozí objednání. Telefony jsou vybaveny 
záznamníkem, v době naší nepřítomnosti (práce u hospitalizovaných pacientů) je 
možno zanechat vzkaz s Vaším jménem, tel. číslem a požadavkem.  

Název poskytovatele: Fakultní nemocnice Plzeň  
Adresa: 1. Oddělení sociální péče FN Plzeň – Lochotín
      alej Svobody 80, 304 60 Plzeň (vchod F, D, 4.NP)
 2. Oddělení sociální péče FN Plzeň – Bory 
      Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň 
  (pav. č. 24, pav. č. 54) 
Kontaktní telefon: SOC FN Lochotín:  377 103 256, 377 103 255
 SOC FN Bory:  377 402 420, 377 401 543 
Kontaktní osoba:  Mgr. Eva Weinfurterová  
E-mail:    weinfurterova@fnplzen.cz         
Webové stránky:  http://www.fnplzen.cz/pracoviste_detail.asp?klinodd_cislo=95
Právní subjektivita:  samostatná příspěvková organizace v přímé řídící působnosti 
  MZ ČR 
IČ:  00669806
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Komu je služba určena: 
Osobám s kombinovaným postižením, s tělesným nebo zdravotním postižením ve věku  
od 1 do 64 let.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Hlavní cílem odborného sociálního poradenství je poskytovat podporu a poradenství 
osobám s postižením a jejich rodinám, pomoc se zvládnutím náročné životní situace. 
Služba směřuje k posilování schopností řešit situaci vlastními silami, stabilizaci  
a začlenění do běžného života v co nejvyšší možné míře.
Další cíle odborného sociálního poradenství:
 • poskytování informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace;
 • pomoc s výběrem vhodné sociální služby a možností využívání běžně dostupných  

 služeb;
 • možnosti podpory členů rodiny, kteří se spolupodílejí na péči;
 • poradenství v sociálně-právních předpisech a systémech (státní sociální podpora,  

 mimořádné výhody, jednorázové a opakované příspěvky);
 • pomoc při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, předávání informací  

 o volnočasových a zájmových aktivitách.
Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma, jako fakultativní službu lze 
poskytovat 14denní intenzivní poradenské pobyty se sociálně-rehabilitačním programem, 
které mohou být doplněny o sportovní, kulturní a společenské akce.

Praktické informace: 
 • Cena služby: sociální poradenství zdarma, fakultativní služby dle sazebníku   
 • Bezbariérovost: ano 
 • Ostatní: přijímání uživatelů k poradenským pobytům na objednávku 

Otevírací doba:  
pondělí 8.30 – 15.00 hod. 
úterý   8.30 – 15.00 hod.
středa  8.30 – 15.00 hod.
čtvrtek  8.30 – 15.00 hod.
pátek  8.30 – 15.00 hod.
3. sobota v měsíci  8.00 – 13.00 hod.

Název poskytovatele: Centrum pobytových 
 a terénních sociálních služeb Zbůch 
Adresa: V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch 
Kontaktní telefon:  377 830 613, 377 830 615
Kontaktní osoba: PaedDr. Petr Štainigl 
E-mail:  info@centrumzbuch.cz    
Webové stránky:  www.centrumzbuch.cz 
Právní subjektivita:  státní příspěvková organizace řízená MPSV ČR 
IČ: 00411949 

Odborné sociální poradenství 
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Terénní krizová služba 
- služba sociální prevence 

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

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma
 • Bezbariérovost: služby jsou poskytovány v terénu, v přirozeném prostředí klienta
 • Ostatní: služba je dostupná nonstop  

Název poskytovatele:  Diecézní Charita Plzeň
Adresa:  Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  777 167 004
Kontaktní osoba:  Mgr. Jan Jung
E-mail:  krize@dchp.cz     
Webové stránky:  www.dchp.cz 
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba  
IČ:  49774034
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Komu je služba určena: 
Všem lidem, kteří pro předcházení či řešení své nepříznivé sociální situace potřebují 
informace, rady či aktivní pomoc poradny v oblastech, ve kterých poradna své služby 
poskytuje.

Stručná charakteristika poskytované služby:
 • Poskytování rad, zprostředkování informací o právech, povinnostech a oprávněných 
   zájmech
 • Odkazování, aktivní pomoc při řešení životních situací (postup řešení, možnosti,  
  poskytování potřebných vzorů písemností)
 • Služba je poskytována pro řešení nepříznivých situací v různých oblastech  
  lidského života jako např. bydlení, rodina, práce, majetek, dluhy, smluvní vztahy…

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma   
 • Bezbariérovost: ne
 • Ostatní: nutné předchozí objednání se (telefonicky či osobně)
 
Otevírací doba:   
pondělí 9.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.  
úterý  9.00 – 12.00 hod.           13.00 – 16.00 hod.
středa    9.00 – 12.00 hod.           13.00 – 16.00 hod.
čtvrtek   9.00 – 12.00 hod.           
pátek      pro veřejnost uzavřeno 

Název poskytovatele:  Občanská poradna Plzeň 
Adresa:  Koterovská 41, 326 00 Plzeň 
Kontaktní telefon: 377 456 468, 777 964 563  
Kontaktní osoba:         Mgr. Bc. Monika Krausová
E-mail:     poradna@opplzen.cz 
Webové stránky:  www.opplzen.cz
Právní subjektivita: spolek      
IČ: 69460833

Odborné sociální poradenství
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Probační a mediační služba

Komu je služba určena: 
Pachatelům trestné činnosti, obětem trestných činů – dospělým, mladistvým i dětem 
mladším 15 let. 

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Urovnání konfliktu po spáchání trestného činu, předjednání možnosti uložení alternativních 
trestů, provádění úkonů probace a mediace, pomoc a poradenství obětem trestných činů.

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma  
 • Bezbariérovost: ano

Otevírací doba:  
pondělí 8.00 – 15.00 hod.
úterý  8.00 – 15.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 15.00 hod.
pátek  8.00 – 15.00 hod.

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

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

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

Název poskytovatele:  Bílý kruh bezpečí
Adresa:  Husova 11, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:   773 551 311
Kontaktní osoba:    Mgr. Václav Svoboda
E- mail:    ksp.plzen@bkb.cz                     
webové stránky:    www.bkb.cz
Právní subjektivita: spolek  
IČ: 47607483

Klíčový sociální pracovník 
pro zvlášť zranitelné oběti

trestných činů
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Poradna BKB Plzeň

Komu je služba určena: 
Obětem kriminality, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Poradna BKB Plzeň poskytuje bezplatné, odborné a diskrétní služby obětem a svědkům 
trestné činnosti prostřednictvím dobrovolných odborných poradců a asistentů. Poradci  
poskytují především právní informace, praktické rady, organizační doporučení  
a psychologickou podporu traumatizované oběti. V závažných případech spojených  
s násilným trestným činem doprovázejí oběti, případně pozůstalé, celým trestním řízením, 
navštíví zraněné oběti v nemocnici a zprostředkují jim nadstandardní služby, pomáhají 
klientům, kteří trestný čin neoznámili. Všichni poradci absolvují povinný čtyřstupňový 
speciální výcvik Bílého kruhu bezpečí.
Služba je kombinací standardního odborného poradenství, nadstandardních služeb 
psychoterapie, přípravy na líčení u soudu, práv obětí v trestním řízení, peněžité pomoci, 
náhrady škody, rady, jak se vyrovnat s dopady TĆ, víkendových psychorekondičních 
pobytů, fyzioterapie, podpory v nestandardních situacích (výjezdy do nemocnice ke 
zraněným obětem, do místa bydliště pozůstalých, přeshraniční pomoc). Zprostředkujeme 
následnou pomoc a doprovázení klíčovým sociálním pracovníkem zvlášť zranitelným 
obětem a pozůstalým po obětech.

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma  
 • Bezbariérovost: ano

Otevírací doba:  
úterý       16.00 – 18.00 hod.
čtvrtek    16.00 – 18.00 hod.

NONSTOP telefonická pomoc:
 • Linka pro oběti trestných činů 257 317 110
 • DONA linka (pro oběti domácího násilí)  251 51 13 13

Název poskytovatele:  Bílý kruh bezpečí
Adresa:  Husova 11, Plzeň, 301 00
Kontaktní telefon:    377 637 695
Kontaktní osoba:    Bc. Monika Jelínková
E- mail:    bkb.plzen@bkb.cz                     
webové stránky:    www.bkb.cz
Právní subjektivita: spolek   
IČ: 47607483
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Komu je služba určena: 
Aktivity primární prevence jsou určené především žákům a studentům základních  
a středních škol v Plzeňském kraji. Prevence pro školy a veřejnost však svými aktivitami 
oslovuje i pedagogy a rodiče, kteří jsou nedílnou součástí trojúhelníku dítě-škola-rodič. 
Široká veřejnost je informována prostřednictvím informačních materiálů, webových 
stránek a přednáškové činnosti.

Stručná charakteristika poskytované služby:
V rámci zařízení Prevence pro školy a veřejnost jsou realizovány primárně preventivní 
aktivity zejména se zaměřením na bezpečné zvládání krizových situací, ve kterých se 
děti a mladí lidé mohou ocitnout. Dále se preventivní programy zaměřují také na oblast 
předcházení vzniku rizikového chování, na oblasti pracovněprávních vztahů a úskalí, 
která jsou s nimi spojená, zabýváme se také oblastmi zvládání agresivity, sebeovládáním 
a efektivním řešením konfliktů, ale také oblastí předsudků a stereotypů, které ovlivňují děti 
a mladé lidi v jejich běžném životě. Nedílnou součástí programů je podpora vnímavosti 
dětí a mládeže k problémům v jejich okolí a zvyšování jejich připravenosti na poskytování 
vzájemné pomoci a svépomoci. 

Praktické informace: 
 • Cena služby: objednavatel programů se podílí na úhradě nákladů spojených  
  s realizací programů primární prevence (info viz kontaktní osoba)  
 • Bezbariérovost: programy jsou realizovány v prostorách objednavatele programu
 
Otevírací doba:  
Služba je poskytována na základě individuální domluvy – většinou v rozmezí pondělí  
až pátek od 8.00 do 16.30 hod.

Název poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa:  Rodinná 39, 312 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  734 640 493 
Kontaktní osoba:  Mgr. Václava Egermaierová (vedoucí)
E-mail:   primarka.zapad@diakonie.cz 
Webové stránky:  www.diakoniezapad.cz
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba  
IČ: 45331154

Prevence pro školy 
a veřejnost
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PLUS pro lidi 
v krizové situaci

Komu je služba určena: 
Jednotlivcům (dětem, dospívajícím i dospělým), párům a rodinám s dětmi v krizové situaci, 
kterou vnímají jako naléhavou a ohrožující.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služeb Plus pro lidi v krizové situaci je poskytnout dětem, dospívajícím, dospělým 
jako jednotlivcům a také párům a rodinám psychickou podporu a bezpečné provázení  
v situacích, které sami vnímají jako naléhavé a ohrožující a nedokážou je zvládat vlastními 
silami. Služby jsou poskytovány v prostorách organizace či v prostorách školských 
zařízení, klienti je mohou využívat jednorázově či krátkodobě, jsou bezplatné a anonymní.

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma  
 • Bezbariérovost: ne
 • Ostatní: možnost využívat službu anonymně
 
Otevírací doba:  
pondělí   9.00 – 19.00 hod.
úterý    9.00 – 16.30 hod.
středa   9.00 – 16.30 hod.
čtvrtek 12.00 – 19.00 hod.
pátek     9.00 – 16.00 hod.

Název poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa:  Prokopova 25, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  377 223 221, 733 414 421 
Kontaktní osoba:  Mgr. Tereza Chodlová
E-mail:   plus.zapad@diakonie.cz 
Webové stránky:  www.diakoniezapad.cz
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba
IČ: 45331154

Sl
už

by
 sp

ol
eč

né
 v

íc
e 

ob
la

st
em

 a
 o

st
at

ní
 sl

už
by



175

Komu je služba určena: 
Všem věkovým kategoriím.

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

Praktické informace: 
 • Cena služby: viz webové stránky DDD
 • Bezbariérovost: ano

Název poskytovatele: Správa informačních technologií města Plzně
Adresa:  Dominikánská 9, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  378 035 534
Kontaktní osoba:  Iveta Hrotková
E-mail:     ddd@plzen.eu  
Webové stránky:  http://ddd.plzen.eu/
Právní subjektivita:  příspěvková organizace  
IČ: 66362717

Dům digitálních 
dovedností

Sl
už

by
 sp

ol
eč

né
 v

íc
e 

ob
la

st
em

 a
 o

st
at

ní
 sl

už
by



176

Lektorská činnost

Komu je služba určena: 
Poskytujeme kvalifikační a další vzdělávání podle Zákona č. 108/2006 Sb. pracovníkům  
v sociálních službách. Pro nelékařské zdravotnické pracovníky v oblasti dalšího vzdělávání 
zajišťujeme semináře akreditované u České asociace sester. Dále pořádáme kurzy první 
pomoci jak pro širokou veřejnost všech věkových kategorií, tak pro firmy a instituce.

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

Praktické informace: 
 • Cena služby: dle ceníku pro jednotlivé vzdělávací aktivity (info kontaktní osoba) 
 • Bezbariérovost: ano
 

Název poskytovatele:  DOMOVINKA ADP s.r.o.
Adresa:  Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  733 677 227  
Kontaktní osoba:  Mgr. Jana Středová
E-mail:  stredova@domovinka.cz 
Webové stránky:  www.domovinka.cz
Právní subjektivita:  společnost s ručením omezením 
IČ:  29125481 
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Komu je služba určena:  
 • všem zájemcům o dobrovolnickou pomoc v rámci NNO;
 • neziskovým organizacím jako pomoc při práci s jejich vlastními klienty.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Cílem projektu je propagace dobrovolnictví, kam patří: nábor, evidence (zasmluvnění 
a pojištění), proškolení a následné vysílání dobrovolníků do NNO v sociální, kulturní, 
zdravotnické či sportovní oblasti, do škol či státní správy (sem patří i spolupráce  
s NNO jako přijímajícími organizacemi).

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma 
 • Bezbariérovost: ano
 • Ostatní: organizace má akreditaci MV ČR na vysílání dobrovolníků (dle Zákona  
  o dobrovolnické službě) - osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě
 

Název poskytovatele: Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA
Adresa:  Brněnská 14,  323 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  734 110 066 
Kontaktní osoba:   Romana Štěpáníková
E-mail:     info@doraplzen.cz 
Webové stránky:   www.doraplzen.cz 
Právní subjektivita: spolek       
IČ: 22846956

Dobrovolníci Plzeňského kraje �DoRA
PLZEÒ
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Management dobrovolnictví 
v Plzeňském regionu

Komu je služba určena: 
Široké veřejnosti, bez jakéhokoli omezení.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
V rámci projektu Management dobrovolnictví v Plzeňském regionu spolupracujeme  
s organizacemi sociálního, zdravotnického a vzdělávacího charakteru, které oceňují 
zákonnou úpravu činnosti dobrovolníků a akreditaci TOTEM - RDC. V současné době 
vysíláme dobrovolníky do 47 organizací. Naši dobrovolníci vykonávají dobrovolnou 
činnost jako společníci klientům, jako asistenti osobám s mentálním nebo kombinovaným  
postižením, při organizovaných volnočasových aktivitách, při výrobě didaktických  
a stimulačních pomůcek pro děti s kombinovaným postižením, jako asistenti klientů při 
hiporehabilitačních aktivitách, podporují klienty azylového zařízení atd. V neposlední řadě 
mohou dobrovolníci pomáhat při organizování jednorázových aktivit spolupracujících 
organizací nebo přímo podporovat chod těchto organizací v administrativních či jiných 
činnostech. Dobrovolníkem se může stát každý, bez omezení věku. Každému zájemci 
o dobrovolnictví pomůžeme vybrat vhodnou organizaci a činnost, proškolíme ho  
a připravíme na výkon služby, zajistíme pojištění a po celou dobu dobrovolnické práce 
budeme pomáhat řešit případné problémy. 
  
Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma
 • Bezbariérovost: ano

Název poskytovatele: TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Adresa:  Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  373 312 374, 732 343 947 
Kontaktní osoba:  Zuzana Friedlová
E-mail:     friedlova@totem-rdc.cz  
Webové stránky:  www.totem-rdc.cz 
Právní subjektivita: spolek   
IČ: 699 663 03
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Komu je služba určena: 
Seniorům. 

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

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma  
 • Bezbariérovost: ano

Název poskytovatele: TOTEM - regionální dobrovolnické centrum 
Adresa:  Kaznějovská 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 

Seniorský dobrovolnický klub 
Letokruhy
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Sousedé 55+

Komu je služba určena: 
Primárně seniorům, ale kluby jsou otevřené i dalším generacím.

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

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma  
 • Bezbariérovost: ano
 

Název poskytovatele: TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Adresa:  Kaznějovská 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 
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Komu je služba určena: 
Všem mladým lidem ve věku 17 až 30 let, kteří mají trvalé bydliště v ČR nebo  
v partnerské zemi.

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

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma 
 • Bezbariérovost: ano

Název poskytovatele: TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Adresa:  Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  373 312 374, 732 343 947 
Kontaktní osoba:  Zuzana Friedlová
E-mail:     friedlova@totem-rdc.cz 
Webové stránky:  www.totem-rdc.cz 
Právní subjektivita: spolek   
IČ: 69966303

Evropská dobrovolná služba (EDS) 
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PětP pro seniory a děti

Komu je služba určena: 
Rodinám a dětem v obtížných životních situacích, seniorům.

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

Název poskytovatele: TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Adresa:  Kaznějovská 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 
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Komu je služba určena: 
Seniorům. 

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

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma  
 • Bezbariérovost: ano
 • Ostatní: program realizovaný v rámci projektu Management dobrovolnictví v Plzeňském 
   regionu
 

Název poskytovatele: TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Adresa:  Kaznějovská 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 

Pomáháme, kde je třeba, 
pomáhejte s námi
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Přednášková činnost

Komu je služba určena: 
Zdravé ženské populaci.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Organizování vzdělávacích akcí a medializačních kampaní zaměřených na prevenci 
rakoviny prsu.
Přednášková činnost pro skupiny dospělých žen a studentek ve školách. Informace  
o možnostech prevence a léčby karcinomu prsu, nácvik samovyšetření na fantomovém 
modelu.

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma   
 • Bezbariérovost: ano
 • Ostatní: přednášky pořádáme podle objednávek v prostorách zájemců nebo v MH  
  centru Plzeň (objednávkový formulář najdete na www.mammahelp.cz).

Název poskytovatele: Mamma HELP centrum Plzeň
Adresa:   Žlutická1694/2, 323 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  607 049 787  
Kontaktní osoba:  Olga Růžičková
E-mail:   plzen@mammahelp.cz           
Webové stránky:  mammahelp@mammahelp.cz
Právní subjektivita:  spolek    
IČ: 70099880 
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Komu je služba určena: 
Klientům od kojeneckého po dospělý věk s pohybovými, svalovými či ortopedickými 
problémy a dále všem, kteří hledají skupinová cvičení dospělých a rodičů s dětmi.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Při terapeutické individuální lekci odstraňujeme svalové dysbalance, mobilizujeme 
klouby a páteř. Skupinová cvičení zaměřujeme na zdravotní tělesnou výchovu a správný 
psychomotorický rozvoj dětí.

Praktické informace: 
 • Cena služby: 400 Kč za jednu terapeutickou hodinu, skupinové cvičení 60 Kč  
  za lekci
 • Bezbariérovost: ne
 
Otevírací doba:  
pondělí 8.00 – 15.00 hod.    17.00 – 18.00 hod.
úterý  8.00 – 12.00 hod.  16.00 – 19.00 hod.
středa                            12.00 – 20.00 hod.
čtvrtek 9.00 – 15.00 hod.
pátek  8.00 – 15.00 hod.

Název poskytovatele:   Rekondiční centrum
Adresa:      Tylova 1, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  605 731 978  
Kontaktní osoba:           Mgr. Lucie Klánová, DiS.
E-mail:    lu.kl@centrum.cz 
Webové stránky:    www.rekondicni-centrum.cz
Právní subjektivita:   fyzická osoba       
IČ:  71978160

Fyzioterapie, skupinové aktivity dětí 
i dospělých
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„Od dveří ke dveřím“

Komu je služba určena: 
Držitelům průkazu TP, ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem na území města Plzně a jejich 
doprovodu.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Služba je poskytována v tzv. režimu „od dveří ke dveřím“, to znamená, že řidič kromě 
samotné přepravy zároveň pomáhá klientovi při přesunech z místa bydliště do auta, při 
nastupování a také při vystupování z auta a při přesunu na místo určení. Dopraví tak 
klienta ode dveří jeho bytu ke dveřím ordinace, divadelního sálu apod. Stejným způsobem 
ho potom dopravuje zpět do bydliště. Doprava se objednává na dispečinku, který funguje 
od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00 hod., na telefonním čísle 603 466 123. Vlastní 
přeprava po objednávce, provedené minimálně s šestihodinovým předstihem, může být 
uskutečněna pouze v případě volné kapacity vozu, kterýkoliv den a kteroukoliv denní či 
noční hodinu v týdnu.

Praktické informace: 
 • Cena služby: 16 Kč/km, držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem na  
  území města Plzně 11 Kč/km  
 • Bezbariérovost: auto je vybaveno nakládací plošinou a záchytnými systémy na  
  uchycení invalidního vozíku
 • Ostatní: možnost smluvních cen pro celodenní nebo i vícedenní pronájem vozu,  
  včetně řidiče
(Služba je provozována na objednávku Odboru sociálních služeb MMP a dotována  
z rozpočtu města Plzně.)

Otevírací doba:
Dispečink od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00 hod., přeprava je dostupná po předchozím 
objednání.

Název poskytovatele: Jan Pešek 
Adresa:  Na Šachtě 140, 332 01 Plzeň – Sulkov  
Kontaktní telefon:  603 466 123 
Kontaktní osoba:  Martin Netrval
Webové stránky:  www.plzen.eu/socialnisluzby/asistovana-preprava
Právní subjektivita: OSVČ   
IČ:  62655442
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Komu je služba určena: 
Osobám se zdravotním postižením, seniorům a obecně neziskovým organizacím.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Pro své aktivity, zejm. v oblasti turistiky a sportu, si Cestovní klub KID (Klub invalidních 
dobrodruhů), o.s. zakoupil bezbariérový zájezdový autobus, jehož kapacita a uspořádání 
umožňuje, včetně zavazadel, převážet účastníky zájezdu v řadě variant – od varianty  
36 lidí na sedadlech plus dva lidé na invalidních vozících až po variantu 20 lidí na sedadlech 
plus 12 lidí na invalidních vozících. Cestovní klub KID nabízí využití této služby i ostatním 
neziskovým organizacím a spolkům.

Praktické informace: 
 • Cena služby: 27 Kč/km (bez ohledu na počet účastníků zájezdu)  
 • Bezbariérovost: zvedací plošina pro vozíčkáře, možnost ukotvení vozíků
 • Ostatní: po vzájemné dohodě si nezisková organizace může od klubu KID 
  autobus také zapůjčit (i s řidičem, např. na celý rekondiční pobyt)

Název poskytovatele: Cestovní klub KID, o.s.
Adresa:  U Jam 23, 323 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  608 708 726   
Kontaktní osoba:  Oldřich Netrval
E-mail:  netrval.olda@seznam.cz        
Webové stránky:  www.ckkid.cz
Právní subjektivita:  spolek      
IČ: 22851020

Bezbariérový zájezdový autobus 
Cestovního klubu KID
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Komu je služba určena: 
Klientům se sníženou soběstačností z důvodu chronického nebo nevyléčitelného 
onemocnění v pokročilém i konečném stadiu nemoci, o které je jinak pečováno v domácím 
prostředí, kdy si o ně pečující osoby potřebují odpočinout a dočerpat síly pro další péči.
Služba není určena klientům s duševním onemocněním, kteří vyžadují zvláštní péči, neboť 
v zařízení není zaveden zvláštní režim.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Služba podporuje klienta po stránce fyzické, psychické, sociální i spirituální. Cílem je 
zvýšit nebo udržet soběstačnost a vrátit klienta do jeho přirozeného prostředí pečující 
osobě, minimálně ve stejném stavu, v jakém byl přijat.

Praktické informace: 
 • Cena služby: dle vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. v platném znění (informace  
  u sociální pracovnice) 
 • Bezbariérovost: ano
 • Ostatní: canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, spolupráce s dobrovolníky

Název poskytovatele: Hospic sv. Lazara
Adresa:  Sladkovského 66, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  377 431 381  
Kontaktní osoba:  sociální pracovník
E-mail:     soc@hsl.cz    
Webové stránky:  www.hsl.cz
Právní subjektivita:  spolek 
IČ:  66361508 



Novodobá sanitka

Za obsahovou správnost veškerých informací a údajů 
o poskytované službě nese plnou odpovědnost organizace, 

která konkrétní projekt nabízí a dodala podklady pro jeho 
zveřejnění v Katalogu.

Vydalo Statutární město Plzeň nákladem 15 000 kusů
Jazyková korekce a formální úprava: Mgr. Alena Hynková 

Grafický návrh a úprava pro IT: NAVA DTP, spol. s r.o.
Tisk a distribuce: NAVA TISK, spol. s r.o.

Financováno z rozpočtu města Plzně – KATALOG ZDARMA!
K dispozici v neziskových organizacích a institucích veřejné správy v Plzni

Elektronická verze Katalogu od října 2014 na portálu Sociální služby města Plzně:

www.plzen.eu/socialnisluzby

Novodobá sanitka je asistovaná individuální přeprava osob, provozovaná osobními vozy. 
Je určena zejména pro klienty, kterým nevyhovuje hromadná přeprava ani taxislužba, 
oproti které jsou naše ceny zhruba poloviční. Jedná se zejména o nemocné, seniory, 
matky s dětmi a handicapované.
Klient platí pouze samotnou přepravu. Ostatní služby jako je doprovod, vyzvednutí  
v bytě, pomoc s vyřizováním formalit, odnos zavazadel, vyzvednutí léků a mnoho dalších 
jsou zdarma. Naším hlavním cílem je zabezpečení maximálního pohodlí přepravovaných, 
takže s sebou standardně vozíme např. deštník, noviny a časopisy, deku apod.

Objednání přepravy se provádí telefonicky na čísle 605 952 551 (p. Žofaj), provoz pondělí 
až pátek od 6 – 16 hod. (po dohodě kdykoliv)

Více informací na www.novodobasanitka.cz nebo na výše uvedeném tel. čísle.

Důležité: Doprava se nevztahuje na osoby, kterým jsou poskytovány zdravotní 
služby podle zákona č. 372/2011 při přepravě mezi poskytovateli zdravotní péče nebo  
k poskytovateli zdravotní péče a zpět, je-li to nezbytné k zajištění poskytnutí zdravotních 
služeb. V takovém případě volejte standardní sanitku. V žádném případě nenahrazujeme 
sanitní vozy. Veškeré naše služby jsou poskytovány v režimu Živnostenského zákona.



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.


