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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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Komu je služba určena: 
Seniorům oím postižením.

Stručná charakteristika poskytované služby:

Název poskytovatele:  TO
Adresa:    Ka

xxxxxxxxxxxxSlužby pro zdravotně postižené

Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“                 
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

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

Osobní asistence Plzeň – Městská Charita Plzeň         

Denní stacionář             
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

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

Chráněné bydlení               
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby         
se zdravotním postižením – Centrum pro zdravotně postižené 
Plzeňského kraje 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Denní stacionář Ledovec – Ledovec, o.s.           

Chráněné bydlení Ledovec pro osoby            
s duševním onemocněním – Ledovec, o.s.

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

Sociální rehabilitace Ledovec pro osoby             
s duševním onemocněním – Ledovec, o.s.

VIDA centrum Plzeň – VIDA o.s.           

Raná péče – MOTÝL o.s.            

Terapeutické dílny – Terapeutické dílny          

Osobní asistence – terénní služba – HEWER         

Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj            
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Odborné sociální poradenství            
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň

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

Tlumočnická služba – SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň       

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

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

Průvodcovské a předčitatelské služby          
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby          
se zdravotním postižením – TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Sociální rehabilitace – TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.          

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

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

Dopolední klub – Občanské sdružení Ty a Já           

Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem         
Občanské sdružení Ty a Já

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi          
Občanské sdružení ProCit 

Odborné sociální poradenství – APPN, o. p. s.         

Sociální rehabilitace – APPN, o. p. s.           

Klubové centrum pro děti a lidi s postižením         
Občanské sdružení Tak pojď s náma

Mamma Help poradenství – Mamma HELP centrum Plzeň        

Centrum klubové a svazové činnosti postižených         
civilizačními chorobami a seniorů 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR

Poradenské centrum pro zdravotně postižené – stomiky         
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
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Sociálně aktivizační služby v klubovém centru CK KID        
Cestovní klub KID, o.s.

Vozíčkáři Plzeňska - integrace osob            
se zdravotním postižením do společnosti 
Svaz tělesně postižených v ČR, m.o. Vozíčkáři Plzeňska

Denní stacionář Exodus pro osoby s psychickým, tělesným        
a kombinovaným onemocněním – Sdružení občanů Exodus

Sociální rehabilitace Exodus – Sdružení občanů Exodus          

Odlehčovací služba Exodus – Sdružení občanů Exodus         

Hipoterapie – Jezdecká stáj Radčice           

Sl
už

by
 p

ro
 zd

ra
vo

tn
ě 

po
sti

že
né



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

Stručná charakteristika poskytované služby:
 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 •  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Poskytování zdravotní, rehabilitační a ergoterapeutické péče

Praktické informace: 
 • Cena služby: dle platných úhradníků (viz webové stránky)  
 • Bezbariérovost: ano
 •  Ostatní: základní škola speciální v Plzni, ergoterapeutické dílny, relaxační místnost, 

zahrada s herními a sportovními prvky

Otevírací doba:
Služba je uživatelům poskytována denně v nepřetržitém provozu. Pro zájemce  
o informace o poskytované službě je v pracovní dny k dispozici sociální pracovnice, a to 
od 6.30 do 15.00 hod.

Název poskytovatele:  Městský ústav sociálních služeb města Plzně,   
   příspěvková organizace
Adresa:    Rabštejnská 1618/29, 323 00 Plzeň 1 – Bolevec
Kontaktní telefon:  378 037 680, 725 072 053 – vedoucí útvaru 
   378 037 681, 724 251 184 – sociální pracovnice 
Kontaktní osoba:  Mgr. Věra Kotrbatá – vedoucí
E-mail:   kotrbata@plzen.eu 
Webové stránky:   www.plzen.eu/socialnisluzby/muss
Právní subjektivita: příspěvková organizace              
IČ:   00075345

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením „Nováček“
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Denní stacionář „Jitřenka“

Komu je služba určena: 
 •  Dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním postižením ve věku od 7 let do 

64 let (střední mentální retardace)
 •  Dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním postižením ve věku od 7 let do 

64 let (střední mentální retardace) s přidruženým lehkým tělesným nebo smyslovým 
postižením

 •  Předpokladem pro přijetí je zvládání základních sebeobslužných dovedností  
s částečnou dopomocí (používání WC, přijímání stravy)

 •  DS není bezbariérový, není možno přijmout uživatele, kteří nezvládají chůzi 
po schodech

 •  Poskytování sociální služby v DS není možné osobám s psychiatrickým 
onemocněním (např. agresivita), které by narušovalo kolektivní soužití s uživateli 
denního stacionáře

Stručná charakteristika poskytované služby:
Zajišťujeme ambulantní sociální služby, pomoc při zvládání běžných úkonů péče  
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, potřebnou ošetřovatelskou 
péči a další služby pro cílovou skupinu uživatelů.

Praktické informace: 
 • Cena služby: dle výše příspěvku na péči  
 • Bezbariérovost: ne
 •  Ostatní: zajištění povinné školní docházky uživatelům DS „Jitřenka“ v Základní škole 

speciální, jejíž elokované pracoviště se nachází přímo v budově

Otevírací doba: 
pondělí 6.00 – 16.00 hod.
úterý 6.00 – 16.00 hod.
středa 6.00 – 16.00 hod.
čtvrtek 6.00 – 16.00 hod.
pátek 6.00 – 16.00 hod.

Název poskytovatele:  Městský ústav sociálních služeb města Plzně,   
   příspěvková organizace
Adresa:   Zábělská 5/4,3, 312 00 Plzeň 4 – Doubravka 
Kontaktní telefon:  724 055 993, 377 462 310
Kontaktní osoba:  Vendula Peštová
E-mail:   pestovav@plzen.eu   
Webové stránky:  www.plzen.eu/socialnisluzby/muss
Právní subjektivita: příspěvková organizace 
IČ:   0075345
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Komu je služba určena: 
Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, 
chronického onemocnění nebo tělesného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby.

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

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

Název poskytovatele:  Městská Charita Plzeň 
Adresa:   Polední 11, 312 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  377 537 700, 731 619 740 
Kontaktní osoba:  Dana Levorová
E-mail:   osobniasistence@mchp.cz  
Webové stránky:  www.mchp.cz
Právní subjektivita: církevní právnická osoba  
IČ:   45334692 

Osobní asistence Plzeň
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Komu je služba určena: 
Cílovou skupinou jsou osoby s kombinovaným postižením, s tělesným nebo zdravotním 
postižením, které se připravují na budoucí povolání formou docházky do akreditovaných 
kurzů nebo docházejí do chráněné dílny. Věková struktura cílové skupiny je 16 – 64 let. 

Stručná charakteristika poskytované služby:
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb – Denní stacionář – vytváří podmínky 
pro nácvik pracovních dovedností uživatelů – zabezpečuje profesní přípravu uživatelů 
formou kurzů profesní kvalifikace akreditovaných MŠMT dle vyhlášky č. 179/2009 Sb.:
 • Kurzy v oborech zahradnických prací
 • Kurzy v oborech šití a úpravy 
 • Kurz pro práci v prádelně 
 • Kurz pro práci v keramické dílně
 • Kurz pro práci v košíkářské dílně 
Dále podporujeme uživatele při uplatnění v běžném životě a na trhu práce ve spolupráci 
s Úřadem práce v rámci pracovní rehabilitace a zácvikem na jednoduchou manuální práci 
na chráněném pracovním místě. 
Programy jsou vhodné pro osoby se zdravotním postižením s bydlištěm v Plzni a okolí, 
které mohou využívat bezbariérovou autobusovou dopravu Plzeň – Zbůch, finančně 
podporovanou Statutárním městem Plzeň.  

Praktické informace: 
 • Cena služby: 50 Kč/hodinu; cena stravy: 71 Kč/den    
 • Bezbariérovost: ano 
 • Ostatní: celkem 30 míst ve službě denní stacionář 

Otevírací doba: 
pondělí 7.00 – 17.00 hod.
úterý  7.00 – 17.00 hod.
středa 7.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 7.00 – 17.00 hod.
pátek  7.00 – 17.00 hod.

Název poskytovatele:  Centrum pobytových a terénních sociálních služeb  
   Zbůch 
Adresa:   V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch 
Kontaktní telefon:  377 830 611
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 

Denní stacionář 
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Komu je služba určena: 
Osobám s kombinovaným postižením, s tělesným nebo zdravotním postižením, které 
jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují zajistit péči a podporu, která jim nemůže být 
zajištěna členy rodiny nebo jinými službami. Věková struktura cílové skupiny je 1 – 64 let. 

Stručná charakteristika poskytované služby:
 • Ubytování pro pobytové služby v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích 

vybavených manipulačním zařízením  
 • Stravování dle vlastního výběru, včetně dietního stravování 
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygieně
 • Zdravotní péče - ošetřovatelská péče dle indikace lékaře, podávání léků  
 •  Rehabilitační péče - fyzioterapie, ergoterapie, hydroterapie, hipoterapie, canisterapie, 

elektroléčba, magnetoterapie atd. 
 • Sociální poradenství – přispívá k řešení nepříznivé sociální situace
 •  Výchovně vzdělávací činnosti – vedou k rozvoji osobnosti a získání dovedností 

uplatnitelných v běžném životě i v zaměstnání – vzdělávacích programů v rámci 
speciálních škol – základního vzdělání, středního vzdělání nebo profesního vzdělávání  
v akreditovaných vzdělávacích programech 

 • Sociálně terapeutické činnosti – vedou k rozvoji a udržení sociálních kompetencí 
 •  Zájmové, aktivizační a volnočasové činnosti – umožňují seberealizaci – sportovní 

aktivity, muzikoterapie, návštěva ateliérů 
 •  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – směřuje k zapojení  

do běžného společenského prostředí dle zájmu uživatele  
 •  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí – spočívá především v pomoci při komunikaci, zajištění doprovodu 
 • Fakultativní služby – rekreační pobyty, internetové připojení  
CPTS Zbůch zabezpečuje výkon ústavní výchovy nebo předběžného opatření pro děti  
a mládež s tělesným nebo kombinovaným postižením podle platných legislativních norem 
ve spolupráci s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
Služba je poskytována i krátkodobě. CPTS Zbůch plánuje zavedení odlehčovací služby. 

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

Název poskytovatele:  Centrum pobytových a terénních sociálních služeb  
   Zbůch 
Adresa:   V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch 
Kontaktní telefon:  377 830 611
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 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
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Komu je služba určena: 
Cílovou skupinou jsou osoby s kombinovaným postižením, s tělesným postižením nebo 
zdravotním postižením, které ukončily povinnou školní docházku, připravují se na budoucí 
povolání nebo jsou již v pracovním poměru. Věková struktura cílové skupiny je 16 – 64 let.

Stručná charakteristika poskytované služby:
 •  Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových garsoniérách s možností vlastního 

vybavení
 •  Stravování dle vlastního výběru, včetně dietního stravování nebo možnost 

samostatného vaření za podpory pracovníka sociálních služeb
 • Pomoc – nácvik zcela samostatné péče o vlastní osobu a osobní hygienu
 • Zdravotní péče - ošetřovatelská péče dle indikace lékaře
 •  Rehabilitační péče - fyzioterapie, ergoterapie, hydroterapie, hipoterapie, canisterapie, 

elektroléčba, magnetoterapie atd.
 •  Sociální poradenství – přispívá k řešení nepříznivé sociální situace, řešení 

konkrétních problémů vztahových, dluhové problematiky atd.
 •  Výchovně vzdělávací činnosti – vedou k rozvoji osobnosti a získání dovedností 

uplatnitelných v běžném životě i v zaměstnání – kurzy profesní přípravy, pracovní 
rehabilitace, individuální zácvik na konkrétní pracovní pozici

 •  Sociálně terapeutické činnosti – vedou k rozvoji a udržení sociálních kompetencí  
– zvyšování sociální a finanční gramotnosti

 •  Zájmové, aktivizační a volnočasové činnosti – umožňují seberealizaci – sportovní 
aktivity, muzikoterapie, návštěva ateliérů

Název poskytovatele:  Centrum pobytových a terénních sociálních služeb  
   Zbůch 
Adresa:    Výcvikové chráněné bydlení Zbůch, V sídlišti 347, Zbůch 
   Chráněné bydlení s provozovnou Chotěšov, 
   Plzeňská 213, Chotěšov
   Chráněné bydlení Dopravní 2, Plzeň - Nová Hospoda 
   Chráněné bydlení Plachého 10, Plzeň 
   Chráněné bydlení Tachovská 87, Plzeň
   Chráněné bydlení Sokolovská 88, Plzeň 
   Chráněné bydlení Českých Bratří 7, Plzeň 
   Chráněné bydlení Puškinova 8, Plzeň 
   Chráněné bydlení Dobrovského 4, Plzeň 
   Chráněné bydlení Plzeňská 93, Zbůch 
Kontaktní telefon:  377 830 611, 377 830 612, 377 830 601 
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 

Chráněné bydlení 
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 •  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – směřuje k zapojení do 
běžného společenského prostředí dle zájmu uživatele

 •  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí – spočívá především v pomoci při komunikaci, zajištění doprovodu

 •  Fakultativní služby - rekreační pobyty, internetové připojení

Cílem je naučit uživatele služby v maximální možné míře:  
 • Samostatnému rozhodování – umět se rozhodnout pro vhodnou sociální službu  

s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti, vědět, jak službu dojednat
 • Samostatnosti – základní sebeobsluha a péče o svou osobu, vedení domácnosti 

samostatně nebo s vhodnou podporou, hospodaření s penězi, nakupování
 • Mobilitě – vědět, jak využívat pomoc při cestování, nácvik cestování s eliminací rizik
 • Vyřizování osobních záležitostí – využití podpory při vyřizování osobních záležitostí 

před úřady, soudy, lékaři
 • Uplatnění práva - vědět, kde a jak uplatňovat svoje právo, koho požádat o pomoc

Praktické informace: 
 • Cena služby: ubytování 150 – 200 Kč, strava 140 Kč/den   
 • Bezbariérovost: ano – individuální dle jednotlivých bytů 
 • Ostatní: celkem 54 míst ve službě chráněné bydlení 
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Název poskytovatele:  Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje 
Adresa:    Koterovská 134, 326 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  377 440 854, 775 786 001  
Kontaktní osoba:   Václav Franče
E-mail:     plzen@czppk.cz            
Webové stránky:   www.czppk.cz
Právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost           
IČ:    26594382

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením

Komu je služba určena: 
Osobám se zdravotním postižením a seniorům.

Stručná charakteristika poskytované služby:
 •  Kurzy PC (i individuální výuka) - učebna disponuje pouze 5 místy, lektor má dostatek 

času pro všechny klienty
 • Ergodílna – Kroužek ručních prací
 • Tréninky paměti

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma
 • Bezbariérovost: bezbariérové prostředí, včetně WC
 • Ostatní: PC učebna je vybavena i indukční smyčkou
 
Otevírací doba:  
pondělí 8.00 – 12.00 hod.    12.30 – 16.00 hod.
úterý  8.00 – 13.00 hod.   
středa 8.00 – 12.00 hod.    12.30 – 16.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 13.00 hod.
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Komu je služba určena: 
Dětem a mládeži s těžkým kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let.

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

spolupracujeme s rodinou a dalšími organizacemi v navazující péči
 • Prostředí i atmosféra přátelská uživatelům

Praktické informace:
 •  Cena služby: 75 – 250 Kč/den

Otevírací doba: 
pondělí 7.00 – 17.00 hod.
úterý  7.00 – 17.00 hod.
středa 7.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 7.00 – 17.00 hod.
pátek  7.00 – 17.00 hod.

Název poskytovatele:  Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa:    Kralovická 156/35, 323 00 Plzeň 1 – Bolevec
Kontaktní telefon:  377 531 710 
Kontaktní osoba:   Eva Čermáková
E-mail:   dsplzen.zapad@diakonie.cz 
Webové stránky:  www.diakoniezapad.cz
Právní subjektivita: církevní právnická osoba   
IČ:    45331154

Stacionář Človíček 
pro osoby s postižením 

(pro děti a mládež)
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Komu je služba určena: 
Mužům a ženám s mentálním postižením, s kombinací mentálního a tělesného postižení 
ve věku 20 – 40 let, kteří ukončili povinnou školní docházku, nemohou se již dál vzdělávat  
a zaujme je nabídka našich služeb.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Část denního stacionáře určená pro mládež a dospělé nabízí lidem s mentálním postižením 
ve věku od 20 do 40 let z Plzně a okolí možnost získat sociální návyky a tím otevřít cestu 
k začlenění do společnosti s ohledem na jejich přání, možnosti a schopnosti.
Obecným cílem služby je umožnit uživatelům, aby se za pomoci pracovníků zamýšleli 
nad svojí budoucnosti – tím, co si přejí, čemu se chtějí věnovat. A na základě toho měli 
možnost naučit se nebo zdokonalit ty sociální dovednosti a návyky, které potřebují  
k tomu, aby svá přání mohli realizovat.
Zásady poskytování služby:
 • Rozvoj nezávislosti uživatele při uskutečňování jím zvolených a vybraných cílů
 • Podpora vlastní osobnosti uživatele s ohledem na soužití se skupinou
 • Získávání a udržení důvěry uživatelů a jejich rodin
 • Týmová spolupráce

Praktické informace:
 • Cena služby: 82 – 266 Kč/den 
 • Bezbariérovost: ano

Otevírací doba: 
pondělí 6.30 – 16.00 hod.
úterý  6.30 – 16.00 hod.
středa 6.30 – 16.00 hod.
čtvrtek 6.30 – 16.00 hod.
pátek  6.30 – 14.00 hod.

Název poskytovatele:  Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa:    Kralovická 156/35, 323 00 Plzeň 1 – Bolevec 
Kontaktní telefon:  377 549 207 
Kontaktní osoba:  Jiří Pavlík
E-mail:   dsplzen.zapad@diakonie.cz 
Webové stránky:  www.diakoniezapad.cz
Právní subjektivita: církevní právnická osoba  
IČ:    45331154

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

Stručná charakteristika poskytované služby:
Uživatelé našich služeb se učí činnostem, které jim pomohou začlenit se do přirozeného 
prostředí dle jejich potřeb a přání.
Službu naplňujeme prostřednictvím konkrétní činnosti, kterou si zájemce vybere:
 • nácvik cestování
 • nácvik nakupování
 • Komunikace s úřady
 • seznamování s PC a internetem
 • Dovednosti potřebné pro hledání si zaměstnání
 • nácvik poznávání hodin, orientace v čase
 • nácvik telefonování a zvládání krizových situací
 • společenské chování a základní znalosti etiky
 • nácvik orientace a hospodaření s penězi
 • nácvik dovedností souvisejících s péčí o domácnost
 • nácvik komunikace v cizím jazyce – angličtina

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma
 • Ostatní: služba je poskytována terénní i ambulantní formou

Otevírací doba:
pondělí 8 – 16.30 hod.
úterý  8 – 16.30 hod.
středa 8 – 16.30 hod.
čtvrtek 8 – 16.30 hod.
pátek  8 – 16.30 hod.

Název poskytovatele:  Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa:   Rodinná 965/39, 312 00 Plzeň 4 – Lobzy
Kontaktní telefon:  739 244 714   
Kontaktní osoba:  Veronika Pavlíková
E-mail:   srplzen.zapad@diakonie.cz 
Webové stránky:  www.diakoniezapad.cz
Právní subjektivita: církevní právnická osoba  
IČ:   45331154

Jdeme dál 
pro osoby s postižením
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Komu je služba určena: 
Tato pobytová služba je určena lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, 
ve věku od 18 – 45 let (v době uzavření smlouvy). Maximální délka poskytované služby 
je do 60 let věku.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením takovou podporu           
v jejich individuálních potřebách, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít ve skupinovém či 
individuálním (párovém) bydlení, s co nejmenší mírou asistence. 
Cílem služby je podpořit osoby s mentálním postižením při získávání, rozvíjení a upevňování 
jejich schopností a dovedností tak, aby v oblasti bydlení potřebovali co nejmenší asistenci    
a jejich život byl podobný vrstevníkům. 

Praktické informace: 
 •  Cena služby: cca 8 300 Kč/měsíc (za ubytování, stravu, energie, čistící prostředky          

a asistenční služby) 
 • Bezbariérovost: ne
 • Ostatní: služba je vhodná pro osoby preferující život ve městě

Otevírací doba: nepřetržitá provozní doba

Název poskytovatele:  Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa:   Klatovská třída 131/ 26, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  603 512 284 
Kontaktní osoba:   Bc. Pavel Šefl
E-mail:      chbplzen.zapad@diakonie.cz 
Webové stránky:   www.diakoniezapad.cz
Právní subjektivita: církevní právnická osoba 
IČ:    45331154

Můj 1+0 pro osoby s postižením 
Plzeň – chráněné bydlení
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Komu je služba určena: 
Dospělým lidem se zdravotním postižením od 19 do 64 let (při uzavření smlouvy).

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

Nabízíme: 
 •  Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (doprovod na úřad, k lékaři, do zaměstnání 

či školy)
 •  Podporu při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěva 

kulturních akcí, pomoc při využití veřejných služeb v Plzni)
 • Pomoc se získáváním nových znalostí a dovedností
 • Pomoc se zajištěním chodu domácnosti
 • Podporu při hospodaření s financemi
 • Podporu při hledání zaměstnání
 • Podporu ve smysluplném trávení volného času
 • Podporu při prosazování práv a zájmů

Praktické informace: 
•  Cena služby: v rozmezí 3 – 30 hodin za měsíc ZDARMA (pokud tento rozsah přesahuje, 

je částka stanovena dle aktuálního ceníku na 25 Kč za hodinu asistence)
• Bezbariérovost: zajištěna u kanceláře

Otevírací doba: 
Služba je poskytována terénní formou na území města Plzně od pondělí do pátku, v čase 
8.00 – 16.00 hod. O víkendech a svátcích dle individuální domluvy.

Název poskytovatele:  Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa:    Klatovská třída 131/ 26, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  603 512 284 
Kontaktní osoba:   Bc. Pavel Šefl
E-mail:    psb.zapad@diakonie.cz 
Webové stránky:   www.diakoniezapad.cz
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba  
IČ:    45331154

Můj 1+0 pro osoby 
s postižením – podpora 
samostatného bydlení
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Komu je služba určena: 
Nabízíme službu lidem ve věku 18 – 50 s těžšími formami poruch autistického spektra 
a těžšími stupni mentálního postižení, kteří jsou v důsledku svého postižení ohroženi 
sociální izolací. Předpokladem je, že má zájemce o službu ukončenou povinnou školní 
docházku a nemá možnost dále se vzdělávat.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Cílem je udržet u uživatelů dosažené úrovně v oblasti sociálních, sebeobslužných  
a pracovních dovedností, které jim umožňují pobyt i v jiném, než domácím prostředí, co 
nejdéle je možné. Snažíme se rozvinout ty dovednosti a schopnosti uživatelů, které jim 
umožňují se seberealizovat, přispívají k naplňování jejich potřeb a napomáhají sociálnímu 
kontaktu.
  V rámci sociálně terapeutických služeb nabízíme:
 •  tkaní na stavu, výrobu ručního papíru a další výrobu z něj, drobné práce v truhlářské 

dílně, malování tašek, navlékání korálků a výrobu šperků či výrobu papírových 
briket.

Relaxační aktivity:
 •  zpívání s kytarou, poslech hudby, plavání, návštěvy solné jeskyně, výlety po okolí, 

letní tábory a zimní pobyty na horách;
 • s ohledem na specifické potřeby s uživateli pracujeme individuálně i ve skupinách.

Praktické informace: 
• Cena služby: 24 až 322 Kč/den
•  Ostatní: služba je poskytována v obci Soběkury v patrové bezbariérové budově  

se zahradou, která nabízí možnost relaxace

Otevírací doba: 
pondělí 7.00 – 15.30 hod.
úterý  7.00 – 15.30 hod.
středa 7.00 – 15.30 hod.
čtvrtek 7.00 – 15.30 hod.
pátek  7.00 – 13.30 hod.

Stacionář Soběkury 
pro osoby s postižením

Název poskytovatele:  Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa:   Soběkury 63, 334 01 Přeštice
Kontaktní telefon:  377 912 250, 773 683 189   
Kontaktní osoba:  Eliška Cibulková
E-mail:   dssobekury.zapad@diakonie.cz
Webové stránky:  www.diakoniezapad.cz
Právní subjektivita: církevní právnická osoba 
IČ:   45331154
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Komu je služba určena: 
Nabízíme časově omezené pobyty lidem s postižením ve věku 15 – 60 let a umožňujeme 
tak o ně pečujícím osobám bez obav načerpat nové síly nebo si v klidu vyřešit osobní 
záležitosti. 
Cílovou skupinou jsou: lidé s těžším mentálním postižením nebo s poruchou autistického 
spektra ve věku od 15 do 60 let, kteří v důsledku svého postižení potřebují zajistit  
24hodinovou péči druhé fyzické osoby, protože jejich blízká pečující osoba ji na omezenou 
dobu potřebuje zajistit pobytovou formou. 

Stručná charakteristika poskytované služby:
Odlehčovací služba je poskytována pobytovou formou v prostorách Domova Radost. 
Uživatelé této služby na čas sdílí domácnost se stálými obyvateli domova a využívají 
nabídky stejných aktivit.

Praktické informace: 
 •  Cena služby: cca od 10 400 Kč/měsíc (za ubytování, stravu, energie, čisticí 

prostředky a služby péče) 
 • Bezbariérovost: není zcela zajištěna
 • Ostatní: kapacita služby jsou 4 lůžka
 
Otevírací doba: nepřetržitá provozní doba

Název poskytovatele:  Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa:    Merklín 194, 334 52 Merklín 
Kontaktní telefon:  773 683 191  
Kontaktní osoba:   Irena Krobová – vedoucí zařízení
E-mail:   os.zapad@diakonie.cz 
Webové stránky:   www.diakoniezapad.cz
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba
IČ:    45331154

Odlehčovací služba Pírko pro osoby 
s postižením v Merklíně
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Komu je služba určena: 
Dospělým lidem s poruchou autistického spektra (PAS) nebo mentálním postižením bez 
kombinace se smyslovým postižením, kteří nemohou nebo již nechtějí zůstat ve svém 
stávajícím prostředí, a z důvodu snížení soběstačnosti v důsledku svého postižení 
potřebují k naplňování životních potřeb a zvyšování životních dovedností pravidelnou 
pomoc druhé osoby.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Domova Radost pro osoby s postižením je poskytovat dospělým lidem s autismem 
a mentálním postižením nejen ubytování, stravu a nezbytnou pomoc při zajišťování 
základních životních potřeb, ale zároveň jim umožnit prožití aktivního a smysluplného života, 
který vychází z běžných potřeb vrstevníků a zohledňuje osobitost uživatelů našich služeb.
Hlavním sledovaným cílem je, že uživatelé našich služeb žijí životem, co nejvíce podobnému 
běžnému životu vrstevníků, tzn. v průběhu dne se věnují jak pracovním a seberozvojovým 
aktivitám, tak i svým zájmům, udržují kontakt s veřejným a společenským životem, vztahy  
s rodinou i místní komunitou a využívají v co nejvyšší možné míře veřejně dostupných 
služeb.  

Praktické informace: 
 •  Cena služby: od 9 000 Kč/měsíc (za ubytování, stravu, energie, služby, čistící 

prostředky a služby péče)
 • Bezbariérovost: není zcela zajištěna
 •  Ostatní: služba je vhodná pro osoby upřednostňující klidné venkovské prostředí

Otevírací doba: nepřetržitá provozní doba

Domov Radost pro osoby 
s postižením v Merklíně

Název poskytovatele:  Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa:    Merklín 194, 334 52 Merklín 
Kontaktní telefon:  773 683 191  
Kontaktní osoba:   Irena Krobová – vedoucí zařízení
E-mail:    dozpradost.zapad@diakonie.cz 
Webové stránky:   www.diakoniezapad.cz
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba   
IČ:    45331154
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Komu je služba určena: 
Dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením ve věku od 18 – 45 let 
(v době uzavření smlouvy). Maximální délka poskytované služby je do 60 let věku.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Chráněné bydlení umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít běžným způsobem 
života, při poskytnutí takové míry pomoci a podpory, aby mohli žít podle svých potřeb, 
představ a přání, a zároveň podpory k maximální možné samostatnosti, nezávislosti 
a individuálnímu rozvoji.

Praktické informace: 
 •  Cena služby: cca od 9 300 Kč/měsíc (za ubytování, stravu, energie, čisticí prostředky         

a asistenční služby)  
 • Bezbariérovost: ne
 • Ostatní: služba je vhodná pro osoby preferující život v menším městě

Otevírací doba: nepřetržitá provozní doba

Název poskytovatele:  Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Adresa:    Kostelní 9, 334 52 Merklín 
   Husova ulice 1043, 334 01 Přeštice
Kontaktní telefon:  773 683 199, 773 683 190  
Kontaktní osoba:   Bc. Štěpánka Nozarová
E-mail:    chbmerklin.zapad@diakonie.cz 
Webové stránky:   www.diakoniezapad.cz
Právní subjektivita: církevní právnická osoba   
IČ:    45331154

Můj 1+0 pro osoby s postižením 
Merklín – chráněné bydlení
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Komu je služba určena: 
Dospělým lidem s mentálním postižením, případně v kombinaci s vysokofunkčním 
autismem, kteří chtějí žít samostatněji a vzhledem ke sníženým schopnostem  
v základních životních dovednostech k tomu potřebují bydlení s asistencí – v nočních 
hodinách bez zajištění – ve věkovém rozpětí 18 – 45 let (v době uzavření smlouvy)  
a upřednostňující bydlení na malém městě. Maximální délka poskytované služby je do 60 let. 

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním chráněného bydlení Můj 1 + 0 pro osoby s postižením v Přešticích je poskytnout 
dospělým lidem s mentálním postižením bydlení ve skupinové domácnosti s pomocí             
a podporou, především v oblastech péče o domácnost, řešení osobních záležitostí  
a udržování a navazování sociálních vztahů, aby mohli žít samostatněji, obdobně jako 
jejich vrstevníci.   
Cílem chráněného bydlení je umožnit klientům žít běžným způsobem života dospělého 
člověka. Klienti jsou vedeni a motivováni k maximální možné samostatnosti a k rozhodování 
o vlastních záležitostech.

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

Název poskytovatele:  Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Adresa:    Třída 1. máje 525, 339 01 Přeštice  
Kontaktní telefon:  773 683 199, 773 683 190  
Kontaktní osoba:   Bc. Štěpánka Nozarová
E-mail:    chbprestice@diakonie.cz     
Webové stránky:   www.diakoniezapad.cz
Právní subjektivita: církevní právnická osoba   
IČ:    45331154

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

Sl
už

by
 p

ro
 zd

ra
vo

tn
ě 

po
sti

že
né



Komu je služba určena: 
Lidem s mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s psychickým onemocněním  
od 18 let.

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

Praktické informace: 
 • Cena služby: za úhradu (dle aktuálního ceníku viz www.ledovec.cz)  
 • Bezbariérovost: ne
 •  Ostatní: místem poskytování je Dům Ledce v Ledcích u Plzně, výtvarná dílna „U Jam“ 

v Plzni a další místa dle specifického určení programu (konkretizováno vždy pro 
kalendářní měsíc).

 
Otevírací doba: 
pondělí 8.30 – 15.30 hod.
úterý specifická – dle charakteru konkrétního programu
středa 8.30 – 13.00 hod.
čtvrtek 8.30 – 11.30 hod.
pátek 8.30 – 15.30 hod.

Název poskytovatele:  Ledovec, o.s.
Adresa:   Terapeutické centrum Ledovec, Ledce 1, 330 14 
   Ledce u Plzně
Kontaktní telefon:  775 725 337, 377 958 256  
Kontaktní osoba:  Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková
E-mail:   tc@ledovec.cz 
Webové stránky:  www.ledovec.cz
Právní subjektivita: spolek       
IČ:   26517051

Denní stacionář Ledovec 
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Komu je služba určena: 
Lidem od 18 do 64 let s duševním onemocněním, především z okruhu psychotických 
onemocnění:
 •  kteří v důsledku tohoto onemocnění nebo dlouhodobé hospitalizace nemají 

dostatečné schopnosti, dovednosti či podmínky potřebné k samostatnému životu 
v běžném prostředí;

 •  jsou ochotni spolupracovat a řešit svou nepříznivou situaci s podporou služby 
chráněného bydlení;

 • jsou ochotni dodržovat pravidla služby;
 •  jejichž situace nevyžaduje celodenní podporu pracovníka – pracovníci nejsou ve 

službě trvale přítomni 
a při vstupu do služby splňují tyto další podmínky (indikace):
 • spolupracují s psychiatrem;
 • jsou v kompenzovaném psychickém stavu;
 •  nejsou fyzicky agresivní, nejsou aktuálně závislí na psychoaktivních látkách nebo 

alkoholu, netrpí akutním infekčním onemocněním.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je poskytovat po časově omezenou dobu (maximálně 4 let) uživateli  
s duševním onemocněním podporu v zázemí chráněného bydlení v Plzni a okolí s cílem 
umožnit mu získat co nejvyšší míru samostatnosti a nacvičovat dovednosti spojené s životem 
v přirozených podmínkách. 

Praktické informace: 
 •  Cena služby: úhrada, za bydlení a péči (cca 3500 Kč/měsíc, viz aktuální ceník na 

www.ledovec.cz)   
 • Bezbariérovost: jeden z bytů je bezbariérový
 • Ostatní: služba je poskytována v bytech běžné zástavby v Plzni
 

Název poskytovatele:  Ledovec, o.s.
Adresa:   Poradenské centrum Ledovec, Karoliny Světlé 13, 
   323 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  775 725 334, 775 725 336, 377 429 616  
Kontaktní osoba:  Mgr. Jana Nouzecká
E-mail:   pc@ledovec.cz 
Webové stránky:  www.ledovec.cz
Právní subjektivita: spolek 
IČ:   26517051

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

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je poskytnout základní podporu a odborné informace lidem s duševním 
onemocněním tak, aby mohli řešit svoji situaci s maximální mírou samostatnosti  
a v běžných podmínkách společnosti. Zpravidla se jedná o krátkodobou podporu,  
s možností zachování anonymity. 

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma   
 • Bezbariérovost: ne, ale služba může být poskytnutá i terénní formou
 •  Ostatní: v rámci služby jsou také poskytovány informace o ostatních službách 

Ledovce (tzv. prvokontakt)
 
Otevírací doba: 
pondělí 8.30 – 12.30 hod.    13.00 – 17.00 hod.
úterý  dle předchozí domluvy
středa dle předchozí domluvy
čtvrtek 8.30 – 12.30 hod.    13.00 – 17.00 hod.
pátek  dle předchozí domluvy

Název poskytovatele:  Ledovec, o.s.
Adresa:   Poradenské centrum Ledovec, Karoliny Světlé 13, 
   323 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  776 100 101, 377 429 616  
Kontaktní osoba:  Mgr. Martina Hanzlíčková 
E-mail:   pc@ledovec.cz 
Webové stránky:  www.ledovec.cz
Právní subjektivita: spolek       
IČ:   26517051 

Odborné sociální poradenství Ledovec 
pro osoby s duševním onemocněním

Sl
už

by
 p

ro
 zd

ra
vo

tn
ě 

po
sti

že
né



Komu je služba určena: 
Mladým lidem s psychickou poruchou nebo duševním onemocněním starším 16 let, kteří 
by rádi začali studovat, vracejí se ke studiu nebo studují a potřebují podporu ve studiu. 
Rodině a blízkým. Pedagogickým pracovníkům.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Cílem služby je, aby žák/student dostal rychlou a efektivní podporu, která mu umožní 
dosáhnout maximálního možného vzdělání a nemusel předčasně opustit systém vzdělávání. 
Služba zahrnuje podporu žáka/studenta v dosažení studijních cílů před zahájením nebo  
v průběhu studia, zajišťuje podporu rodině a blízkým studenta a pedagogickým pracovníkům. 

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma   
 • Bezbariérovost: ne, ale služba může být poskytnuta i terénní formou 
 •  Ostatní: podporované vzdělávání není registrovaná sociální služba, částečně 

podporované vzdělávání poskytujeme v rámci služby odborného sociálního 
poradenství a sociální rehabilitace 

 
Otevírací doba: 
Není určena. Dle předchozí (nejlépe telefonické či emailové) domluvy.

Název poskytovatele:  Ledovec, o.s.
Adresa:   Poradenské centrum Ledovec, Karoliny Světlé 13, 
   323 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  377 429 616  
Kontaktní osoba:  Mgr. Klára Bratršovská 
E-mail:   normalnestuduju@volny.cz 
Webové stránky:  www.normalnestuduju.cz
Právní subjektivita: spolek       
IČ:   26517051

Podporované vzdělávání Ledovec
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Komu je služba určena: 
Lidem od 18 let, v případě podpory v oblasti vzdělávání lidem od 16 let:
 • s duševním onemocněním z okruhu psychotických onemocnění;
 •  z Plzeňského kraje, terénní formu služby poskytujeme lidem z území obcí s rozšířenou 

působností: Blovice, Kralovice, Rokycany, Nýřany, Stod, Přeštice;
 • přicházejícím dobrovolně a ochotným spolupracovat;
 • spolupracujícím s odborníkem z oblasti psychiatrie, psychologie nebo neurologie;
 •  v kompenzovaném stavu, kteří nejsou agresivní a nejsou pod vlivem návykových 

látek (při vstupu do služby).

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je podporovat rozvoj takových schopností a dovedností lidí s duševním 
onemocněním, které potřebují k zvládání nároků samostatného a soběstačného života  
v běžných podmínkách společnosti.
V rámci služby nabízíme individuální schůzky s pracovníkem služby, nácviky praktických  
a sociálních dovedností v terapeutických dílnách (svíčkařská, tkalcovská, ergoterapeutická), 
při volnočasových a vzdělávacích aktivitách (jazyky, jóga, výtvarný ateliér, počítače aj.)  
a podpůrné skupiny. Službu poskytujeme ambulantní i terénní formou, i v době hospitalizace.

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma   
 • Bezbariérovost: ne, služba je poskytována i terénní formou 
 • Ostatní: kapacita 90 osob
 
Otevírací doba: 
pondělí 8.30 – 12.30 hod.  13.00 – 17.00 hod.
úterý  dle předchozí domluvy
středa dle předchozí domluvy
čtvrtek 8.30 – 12.30 hod.  13.00 – 17.00 hod
pátek dle předchozí domluvy

Název poskytovatele:  Ledovec, o.s.
Adresa:   Poradenské centrum Ledovec, Karoliny Světlé 13, 
   323 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  776 100 101, 377 429 616  
Kontaktní osoba:  Mgr. Martina Hanzlíčková
E-mail:   pc@ledovec.cz 
Webové stránky:  www.ledovec.cz
Právní subjektivita: spolek       
IČ:   26517051

Sociální rehabilitace Ledovec 
pro osoby s duševním onemocněním 
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Komu je služba určena: 
Lidem s duševním onemocněním, příbuzným a blízkým uživatelů psychiatrických služeb, 
odborníkům z oblasti péče o duševní zdraví a široké veřejnosti.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Služby ve VIDA centru poskytuje tým tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty  
s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. 
Služby jsou poskytovány přímo v terénu (tj. v psychiatrických zařízeních) i v konzultačních 
hodinách v kanceláři VIDA centra.
Nabízíme:
 • Odborné sociální poradenství
 • Poradenství na základě vlastní zkušenosti s duševním onemocněním
 • Dluhové poradenství
 • Besedy k finanční gramotnosti

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma   
 • Bezbariérovost: ne
 •  Ostatní: možnost výjezdů mobilního týmu do Fakultní nemocnice Lochotín, 

Psychiatrické léčebny Dobřany a psychiatrického oddělení v Klatovech.
 
Otevírací doba:  
pondělí   8.00 – 12.00 hod.
čtvrtek 12.00 – 16.00 hod.

Název poskytovatele:  VIDA o.s.
Adresa:    Tylova 1, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  775 585 159  
Kontaktní osoba:   Bc. Romana Wolfová
E-mail:    wolfova@vidacentrum.cz, plzen@vidacentrum.cz 
Webové stránky:   www.vidacr.cz
Právní subjektivita:  spolek   
IČ:    26636654

VIDA centrum Plzeň
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Komu je služba určena: 
Rodinám s dětmi od 0 do 7 let se zdravotním postižením (mentálním, tělesným  
a kombinovaným), s poruchami autistického spektra, s opožděným psychomotorickým 
vývojem nebo rodinám s dětmi s ohroženým vývojem.

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

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

Název poskytovatele:  MOTÝL o.s.
Adresa:   Žlutická 2, 323 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  724 822 985  
Kontaktní osoba:  Mgr. Markéta Berešová, DiS.
E-mail:   ranapece.motyl@centrum.cz 
Webové stránky:  www.motyl-plzen.cz
Právní subjektivita:  spolek 
IČ:   26674157

Raná péče
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Komu je služba určena: 
Mládeži a dospělým s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením (mentální  
a tělesné) ve věku od 16 do 64 let.
  
Stručná charakteristika poskytované služby:
 •  Postupné zdokonalování pracovních i sociálních návyků a dovedností při týmové 

práci s výhledem pozdějšího uplatnění v chráněném zaměstnání
 •  Jednoduchá činnost se simulací běžných pracovních podmínek s přihlédnutím  

k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta a k jeho potřebám (rukodělná výroba 
drobných dárkových předmětů, zahradnické práce, práce v kuchyni)

 •  Sociální hry – skupinová podpora klientů při řešení otázek z oblasti společenské, 
sociální a vzdělávací

 • Účast na kulturních a prezentačních akcí sdružení (hudebně-taneční vystoupení)
 •  Nabídka odpoledních volnočasových aktivit pro mládež a dospělé se ZP (Keramika, 

Sportovní hry a Boccia, Klub, Veselá dílna, Vaření, Zábavná ergoterapie)
    
Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma, poplatek za stravu dle docházky    
 • Bezbariérovost: ano
 • Ostatní: parkoviště v areálu, snadná dostupnost MHD 
  
Otevírací doba: 
pondělí 7.00 – 15.00 hod., Keramika 15.00 – 16.00, Sportovní hry 17.00 – 18.00 hod.
úterý  7.00 – 15.00 hod., Klub 15.00 – 16.00, Zábavná ergoterapie 16.15 – 17.15 hod.
středa 7.00 – 15.00 hod., Veselá dílna 15.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 7.00 – 15.00 hod., Vaření 15.00 – 16.30 hod.
pátek  7.00 – 13.00 hod.
 
 

Název poskytovatele: Motýl o.s.
Adresa:   Žlutická 2, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  723 158 470  
Kontaktní osoba:   Eva Kepková
E-mail:   dilny.motyl@centrum.cz 
Webové stránky:   www.motyl-plzen.cz
Právní subjektivita: spolek     
IČ:    26674157 

Terapeutické dílny
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Název poskytovatele:  HEWER, z.s.
Adresa:    Guldenerova 3, 326 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  736 505 558
Kontaktní osoba:  Jana Červánková – vedoucí střediska
E-mail:   plzensko@pecovatel.cz 
Webové stránky:  www.pecovatel.cz
Právní subjektivita: spolek
IČ:   66000653

Osobní asistence – terénní služba

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

Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytujeme nepřetržité služby v domácím prostředí (u klientů doma), kdykoliv během  
24 hodin denně (i o víkendech a svátcích). Obsahem služby je zejména péče o klienta 
(pomoc s oblékáním, česáním a podobně), osobní hygiena (mytí, přebalování, přesazování 
na WC), vaření a podání jídla, péče o domácnost, nákupy, doprovody k lékaři, na úřady, 
na procházku. Rozsah služeb, počet hodin a dnů určuje klient dle svých potřeb (objednat 
je možné krátkodobé i dlouhodobé služby).
Osobní asistence Hewer je poskytována co nejkomplexněji, součástí služby je proto  
i péče sociálního terapeuta. Klientům a jejich rodinám nabízíme psychologický doprovod  
a pomoc při řešení složitých situací souvisejících se službou a klientovou bezmocí.
Terénní službou osobní asistence se organizace Hewer zabývá již 17. rokem. V Plzni je 
služba Hewer nabízena od roku 2009.

Praktické informace: 
 •   Cena služby: asistenční služba v délce1 hodiny: 120 Kč/hod.
      asistenční služba v rozsahu od 2 do 70 hodin měsíčně: 95 Kč/hod.  
       asistenční služba v rozsahu nad 70 hodin měsíčně: 90 Kč/hod.
 •  Bezbariérovost: ano (dle bydliště klientů), kancelář organizace bezbariérová není
 •  Ostatní: informace o službě (včetně objednávání služby) poskytujeme telefonicky 

pouze v pracovních dnech od 8 do 16.30 hod. (číslo telefonu je uvedeno výše)
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Komu je služba určena: 
Osobám se zdravotním postižením; seniorům; rodičům dětí se zdravotním postižením; 
opatrovníkům osob omezených či zbavených ve způsobilosti k právním úkonům; rodinným 
příslušníkům uživatelů sociálních služeb a dalším skupinám uživatelů sociálních služeb.

Stručná charakteristika poskytované služby:
 •  Sociální a sociálně právní poradenství – dávky pro osoby se zdravotním postižením, 

dávky státní sociální podpory, problematika příspěvků, včetně příspěvku na péči, 
důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, průkazy OZP, zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením aj.

 •  Vzdělávání  – výběr vhodné vzdělávací instituce pro děti a mládež se zdravotním 
postižením

 • Poradenství týkající se rehabilitačních, kompenzačních a reedukačních pomůcek
 •  Zprostředkování další odborné pomoci a spolupráce s pomáhajícími organizacemi, 

např. vyhledání vhodného poskytovatele nabízejícího žádanou službu
 •  Pomoc při uplatňování a formulaci práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí klienta, např. podpora a provázení uživatele v jednání  
s poskytovatelem služby, pomoc při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální 
služby

 •  Poradenství v oblasti odstraňování bariér a bezbariérových úprav bytů a bytových 
domů

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

Otevírací doba: 
pondělí 8.00 – 12.00 hod.        13.00 – 17.00 hod.
úterý 8.00 – 12.00 hod.
středa 8.00 – 12.00 hod.        13.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 12.00 hod.
pátek 8.00 – 12.00 hod.

Název poskytovatele:  Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Adresa:   náměstí Republiky 28, 301 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  377 224 879, 736 751 204 
Kontaktní osoba:   PhDr. Jana Petrová
E-mail:   poradnaplzen@nrzp.cz  
Webovéstránky:  www.nrzp.cz
Právní subjektivita: spolek
IČ:   70856478

Poradna NRZP ČR 
pro Plzeňský kraj
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Název poskytovatele:  SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň
Adresa:   Tylova 405/14, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  602 616 785  
Kontaktní osoba:  Mgr. Kristýna Voříšková
E-mail:   spolek@snplzen.cz; voriskova@snplzen.cz 
Webové stránky:  www.snplzen.cz
Právní subjektivita: pobočný spolek    
IČ:   70950431

Odborné sociální poradenství

Komu je služba určena: 
Osobám s kombinovaným postižením – bez omezení věku, osobám se sluchovým 
postižením – bez omezení věku a seniorům.

Stručná charakteristika poskytované služby:
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Zprostředkování navazujících služeb
 •  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, včetně zaměstnávání

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma  
 • Bezbariérovost: ne
 • Ostatní: ambulantní služba
 
Otevírací doba: 
pondělí 7.30 – 16.00 hod.
úterý  7.30 – 16.00 hod.
středa 7.30 – 16.00 hod. (v případě přednášek do 17.30 hod.)
čtvrtek 7.30 – 16.00 hod.
pátek  7.30 – 16.00 hod.
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Komu je služba určena: 
Osobám s kombinovaným postižením – bez omezení věku, osobám se sluchovým 
postižením – bez omezení věku a seniorům.

Stručná charakteristika poskytované služby:
 •  Projekty: „Snažme se“ – trénování paměti, „PřeSPo“ – přednášková činnost, „Poznej 

svůj kraj“ – zájezdy v rámci Plzeňského kraje
 • Akce pro děti: Mikulášská nadílka, Den dětí
 • Sportovní kluby: Joker a Šipky
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 •  Zprostředkování navazujících služeb, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při vyřizování běžných 
záležitostí a při zajištění pracovního uplatnění.

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

Název poskytovatele:  SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň
Adresa:   Tylova 405/14, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  602 616 785  
Kontaktní osoba:  Mgr. Kristýna Voříšková
E-mail:   spolek@snplzen.cz; voriskova@snplzen.cz 
Webové stránky:  www.snplzen.cz
Právní subjektivita: pobočný spolek    
IČ:   70950431

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a ZP
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Komu je služba určena: 
Osobám se sluchovým postižením – bez omezení věku.

Stručná charakteristika poskytované služby:
 • Tlumočení do a ze znakového jazyka
 •  Pomoc při zajišťování pracovního uplatnění formou tlumočení u potencionálních 

zaměstnavatelů
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 •  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  

záležitostí
 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma  
 • Bezbariérovost: ne
 •  Ostatní: tlumočení při styku s veřejnými i soukromými institucemi, tlumočení regionálních 

televizních zpráv, tlumočení veřejných akcí, zájezdů, výletů, sportovní akcí atd.
 
Otevírací doba: 
ambulantní:
středa 14.00 – 16.00 hod. (v případě přednášek do 17.30 hod.)
čtvrtek 14.00 – 16.00 hod. 
(terénní dle předchozí domluvy)

Název poskytovatele:  SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň
Adresa:   Tylova 405/14, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  731 147 645; 602 616 785  
Kontaktní osoba:  Mgr. Miroslav Hanzlíček
E-mail:   spolek@snplzen.cz; mhanzlicek@snplzen.cz 
Webové stránky:  www.snplzen.cz
Právní subjektivita: pobočný spolek    
IČ:   70950431

Tlumočnická služba
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Komu je služba určena: 
Rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let na území 
Plzeňského a Karlovarského kraje.

Stručná charakteristika poskytované služby:
 •  Terénní služby – pravidelné návštěvy klientských rodin, odborné konzultace pro 

rodiče, stimulace vývoje dítěte v domácím prostředí rodiny
 •  Konzultace ve středisku – posouzení zrakových funkcí a konzultace k rozvoji 

zrakového vnímání
 • Půjčování speciálních hraček a kompenzačních pomůcek
 • Telefonické poradenství, zasílání materiálů

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

Otevírací doba: info viz kontaktní telefon

Název poskytovatele:  Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.
Adresa:   Tomanova 5, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  377 420 035, 724 400 815  
Kontaktní osoba:  Mgr. Miroslava Bartošová
E-mail:   plzen@ranapece.eu 
Webové stránky:  www.ranapece.eu/plzen
Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost
IČ:   29109663

Raná péče
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Komu je služba určena: 
Lidem se zrakovým a kombinovaným postižením od 15 let.

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

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma   
 • Bezbariérovost: ne
 • Ostatní: ambulantní a terénní služby, je nutné se vždy předem objednat
 
Otevírací doba:  
pondělí  7.30 – 12.00    12.30 – 16.00 hod.
úterý  7.30 – 12.00    12.30 – 16.00 hod.
středa 7.30 – 12.00    12.30 – 16.00 hod.
čtvrtek 7.30 – 12.00    12.30 – 18.00 hod.
pátek  7.30 – 12.00    12.30 – 14.00 hod.

Název poskytovatele:  TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Adresa:    Tomanova 5, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  377 420 481,732 306 775  
Kontaktní osoba:  Mgr. Simona Kurcová
E-mail:    info@tc-plzen.cz                           
Webové stránky:   www.tc-plzen.cz
Právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost          
IČ:    25248421 

Odborné sociální poradenství
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Komu je služba určena: 
Lidem se zrakovým a kombinovaným postižením od 15 let.

Stručná charakteristika poskytované služby:
V rámci průvodcovské služby se jedná o zajištění bezpečného doprovodu klienta na 
úřady, k lékaři, na nákupy a další místa a instituce, a to se zárukou maximální diskrétnosti. 
V rámci předčitatelské služby se jedná o předčítání textů dle zakázky klienta.

Praktické informace: 
 • Cena služby: 100 Kč/hod.   
 • Bezbariérovost: ne
 • Ostatní: ambulantní a terénní služba, je nutné se vždy předem objednat
 
Otevírací doba:  
pondělí  7.30 – 12.00 hod.   12.30 – 16.00 hod.
úterý  7.30 – 12.00 hod.   12.30 – 16.00 hod.
středa 7.30 – 12.00 hod.   12.30 – 16.00 hod.
čtvrtek 7.30 – 12.00 hod.   12.30 – 18.00 hod.
pátek  7.30 – 12.00 hod.   12.30 – 14.00 hod.

Název poskytovatele:  TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Adresa:    Tomanova 5, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  377 420 481, 732 306 775  
Kontaktní osoba:  Mgr. Hana Dostálová
E-mail:      info@tc-plzen.cz  
Webové stránky:   www.tc-plzen.cz
Právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost      
IČ:    25248421 

Průvodcovské 
a předčitatelské služby
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Komu je služba určena: 
Lidem se zrakovým a kombinovaným postižením od 15 let.

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

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma   
 • Bezbariérovost: ne
 • Ostatní: ambulantní a terénní služby
 
Otevírací doba:  
pondělí  7.30 – 12.00 hod.   12.30 – 16.00 hod.
úterý  7.30 – 12.00 hod.   12.30 – 16.00 hod.
středa 7.30 – 12.00 hod.   12.30 – 16.00 hod.
čtvrtek 7.30 – 12.00 hod.   12.30 – 18.00 hod.
pátek  7.30 – 12.00 hod.   12.30 – 14.00 hod.

Název poskytovatele:  TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Adresa:    Tomanova 5, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  377 420 481  
Kontaktní osoba:   Mgr. Hana Dostálová
E-mail:    info@tc-plzen.cz                           
Webové stránky:   www.tc-plzen.cz
Právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost  
IČ:    25248421 

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením
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Komu je služba určena: 
Lidem se zrakovým a kombinovaným postižením od 9 let.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Cílem je naučit klienta základním dovednostem a práci s PC a zlepšit tím jeho společenské 
uplatnění, samostatnost a nezávislost. Zdokonalit získané dovednosti a zvýšit tak možnost 
společenského a pracovního uplatnění zrakově postiženého uživatele. Umožnit samostatný 
přístup k informacím a samostatnou komunikaci. 
Jedná se převážně o výuku na počítačích se speciálními programy pro zrakově postižené 
– odečítací a zvětšovací software, asistenční programy. Součástí služby je i drobná 
servisní výpomoc a konzultační činnost v oblasti speciální výukové techniky, mobilních 
telefonů a dotykových zařízení.

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma   
 • Bezbariérovost: ne
 • Ostatní: ambulantní a terénní služba, je nutné se vždy objednat
 
Otevírací doba:  
pondělí  7.30 – 12.00 hod.   12.30 – 16.00 hod.
úterý  7.30 – 12.00 hod.   12.30 – 16.00 hod.
středa 7.30 – 12.00 hod.   12.30 – 16.00 hod.
čtvrtek 7.30 – 12.00 hod.   12.30 – 18.00 hod.
pátek  7.30 – 12.00 hod.   12.30 – 14.00 hod.

Název poskytovatele:  TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Adresa:    Tomanova 5, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  377 420 481, 604 434 855 
Kontaktní osoba:   Mgr. Lenka Rýdlová
E-mail:      info@tc-plzen.cz          
Webové stránky:   www.tc-plzen.cz
Právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost    
IČ:    25248421

Sociální rehabilitace
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Komu je služba určena: 
Osobám se zrakovým postižením a osobám s kombinovaným postižením (z nichž jedno 
je zrakové), starším 15 let. 

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

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma  
 •  Bezbariérovost: pro tělesně postižené osoby – ano (kromě WC); specifické úpravy 

pro slabozraké osoby s důrazem na světlo, kontrasty, velikost, specifické úpravy pro 
nevidomé osoby s důrazem na hmatové a sluchové vnímání; v budově je k dispozici 
výtah

 •  Ostatní: vchod do budovy je opatřen akustickým majáčkem
 
Otevírací doba: 
Pro ambulantní návštěvy: čtvrtek 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 18.00 hod.
Nutno se vždy telefonicky objednat.
Práce v terénu vždy po předchozí domluvě, a to v pondělí až pátek. 

Název poskytovatele:  Tyfloservis, o.p.s.
Adresa:    Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  377 423 596  
Kontaktní osoba:   Hana Cmarová, DiS.
E-mail:    plzen@tyfloservis.cz 
Webové stránky:   www.tyfloservis.cz
Právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost   
IČ:    26200481

Sociální rehabilitace 
zrakově postižených 
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Komu je služba určena: 
Osobám se zrakovým postižením a osobám s kombinovaným postižením (z nichž jedno 
je zrakové), starším 15 let. 

Stručná charakteristika poskytované služby:
Tyfloservis se věnuje systematické práci se slabozrakými a nevidomými lidmi.  
V plzeňském středisku nabízíme k vyzkoušení tzv. těžkou optiku (lupy do ruky, lupy  
s osvětlením, kamerové lupy atd.). Jedná se o optické pomůcky, které jsou určeny lidem 
s takovým zrakovým postižením, kdy již běžná brýlová korekce nestačí; nemohou číst, 
luštit, podepsat se… V Tyfloservisu si mohou vybrat vhodnou optickou/optoelektronickou 
pomůcku. Služby jsou poskytovány ambulantně nebo terénně na území celého Plzeňského 
kraje. Cílem práce je co největší samostatnost a soběstačnost klienta. 

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma  
 •  Bezbariérovost: pro tělesně postižené osoby – ano (kromě WC); specifické úpravy 

pro slabozraké osoby s důrazem na světlo, kontrasty, velikost, specifické úpravy pro 
nevidomé osoby s důrazem na hmatové a sluchové vnímání; v budově je k dispozici 
výtah

 • Ostatní: vchod do budovy je opatřen akustickým majáčkem
 
Otevírací doba: 
Pro ambulantní návštěvy: čtvrtek 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 18.00 hod.
Nutno se vždy telefonicky objednat.
Práce v terénu vždy po předchozí domluvě, a to v pondělí až pátek.

Název poskytovatele:  Tyfloservis, o.p.s.
Adresa:    Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  377 423 596  
Kontaktní osoba:   Hana Cmarová, DiS.
E-mail:      plzen@tyfloservis.cz 
Webové stránky:   www.tyfloservis.cz
Právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost   
IČ:    26200481

Rehabilitace zraku 
pro zrakově postižené
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Název poskytovatele:  Občanské sdružení Ty a Já
Adresa:    Resslova 14, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  776 488 008 
Kontaktní osoba:   Jitka Malafová
E-mail:    sdruzenityaja@seznam.cz     
Webové stránky:   www.sdruzenityaja.cz
Právní subjektivita:  spolek   
IČ:    27007278

Dopolední klub

Komu je služba určena: 
Lidem s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením (od 15 let).

Stručná charakteristika poskytované služby:
Klubové centrum nabízí dopolední volnočasové aktivity pro mladé lidi s různým typem 
zdravotního postižení. Náplní klubu jsou rukodělné aktivity, výlety po okolí, návštěvy 
muzeí, výstav, učení praktickým dovednostem – vaření, nakupování, procvičování 
školních znalostí aj.

Praktické informace: 
 • Cena služby: služba zpoplatněna 
 • Bezbariérovost: ano
 • Ostatní: provoz klubu od září 2014 (info na uvedeném kontaktu)
 
Otevírací doba: 
pondělí až čtvrtek 9.00 – 14.00 hod.
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Komu je služba určena: 
Lidem s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením (od 15 let).

Stručná charakteristika poskytované služby:
Klubové centrum nabízí volnočasové aktivity pro mladé lidi s různým typem zdravotního 
postižení. Od roku 2014 nabízíme tyto zájmové kroužky: Hudební laboratoř, cvičení, 
keramika, výtvarný ateliér, tancování a multimediální kroužek. 
Kromě pravidelných kurzů pořádáme také jednorázové semináře zaměřené na rukodělné 
práce. Během roku uskutečňujeme řadu kulturních a sportovních akcí, výletů a pobytů. 

Praktické informace: 
 • Cena služby: 700 Kč za školní rok  
 • Bezbariérovost: ano
 • Ostatní: přesné časy kroužků na www.sdruzenityaja.cz
 

Název poskytovatele:  Občanské sdružení Ty a Já
Adresa:    Resslova 14, 301 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  776 488 008 
Kontaktní osoba:   Jitka Malafová
E-mail:    sdruzenityaja@seznam.cz     
Webové stránky:   www.sdruzenityaja.cz
Právní subjektivita:  spolek   
IČ:    27007278

Klubové centrum pro mladé
 lidi s handicapem
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Komu je služba určena: 
Rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra nebo podobnými vývojovými problémy, 
které jsou charakteristickými problémy v oblasti sociálních vztahů a komunikace (děti od 
1 do 15 let).

Stručná charakteristika poskytované služby:
Terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby, odborné poradenství, péče speciálního 
pedagoga, množství vzdělávacích i volnočasových aktivit pro rodiny dětí s handicapem, 
nácviky sociálních dovedností. 
 
Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma
 • Bezbariérovost: ano

Otevírací doba: 
čtvrtek    9.00 – 12.00 hod. (ambulance) 
středa a pátek  15.00 – 19.00 hod. (terénní služby dle dohody)

Název poskytovatele:  Občanské sdružení ProCit, z.s. 
Adresa:    Macháčkova 906/47, 318 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  777 700 768   
Kontaktní osoba:   Irena Vítovcová, Mgr. Hana Marková
E-mail:    procit@centrum.cz 
Webové stránky:   www.autismusprocit.cz
Právní subjektivita:  spolek    
IČ:    22909486 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
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Komu je služba určena: 
Osobám se sluchovým postižením, osobám s kombinovaným postižením, bez věkového 
omezení.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Odborné sociální poradenství (sociální, profesní, právní) pro uživatele sociálních služeb  
je specializovaná služba, která pomáhá klientovi lépe se orientovat v náročné životní 
situaci (např. ztráta zaměstnání) a podporuje klienta v nalezení strategie ke zlepšení 
stávající situace. Smyslem poradenství pro uživatele sociálních služeb je orientovat 
klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací, pomoci 
mu při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení daného problému;  
v některých případech přímo i s řešením problému.

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma   
 • Bezbariérovost: ano
 
Otevírací doba: 
pondělí  dle domluvy s klientem
úterý  8.00 – 15.30 hod.
středa dle domluvy s klientem
čtvrtek 8.00 – 15.30 hod.
pátek  8.00 – 12.30 hod.

Název poskytovatele:  APPN, o. p. s.
Adresa:   Kovářská 1253/4, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  607 048 579 
Kontaktní osoba:   Mgr. Olga Blahovcová
E-mail:   olga.blahovcova.plk@appn.cz 
Webové stránky:  www.appn.cz
Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost  
IČ:   26611716

Odborné sociální poradenství
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Komu je služba určena: 
Osobám se sluchovým postižením, osobám s kombinovaným postižením ve věku od 16 
do 64 let.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Sociální rehabilitace, tj. zejména podpora znevýhodněných osob na trhu práce, vyhledáváním  
a vytvářením pracovních míst. 

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

Název poskytovatele:  APPN, o. p. s. 
Adresa:   Kovářská 1253/4, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  607 048 579 
Kontaktní osoba:   Mgr. Olga Blahovcová
E-mail:   olga.blahovcova.plk@appn.cz 
Webové stránky:  www.appn.cz
Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost  
IČ:   26611716 

Sociální rehabilitace
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Komu je služba určena: 
Lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, dětem.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Nabízíme volnočasové aktivity – vzdělávací dopoledne, zájmové odpoledne – kroužky.

Praktické informace: 
 • Cena služby: 200 – 800 Kč kroužek/rok   
 • Bezbariérovost: částečně, přístup pouze na mechanickém vozíku
 
Otevírací doba: 
Klubové centrum: pondělí až středa 9.00 – 17.00 hod.
Jednorázové akce dle konkrétních požadavků.
1x měsíčně taneční večery spojené s výukou tance.

Název poskytovatele:  Občanské sdružení Tak pojď s náma
Adresa:   Úslavská 29, 326 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  777 593 893  
Kontaktní osoba:   Zdeňka Uriková
E-mail:   takpojdsnama@seznam.cz 
Webovéstránky:  www.takpojdsnama.cz
Právní subjektivita: spolek
IČ:   22874577

Klubové centrum pro děti 
a lidi s postižením
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Komu je služba určena: 
Onkologickým pacientkám s diagnózou karcinom prsu a jejich blízkým, kteří se v souvislosti 
s onemocněním ocitli v psychicky náročné situaci.

Stručná charakteristika poskytované služby:
 •  Poskytování užitečných informací a rad, kontakty na odborníky i poskytovatele 

speciálních služeb potřebných pro pacientky s rakovinou prsu
 •  Bezpečné zázemí a psychická podpora pacientek i jejich blízkých – laické terapeutky 

jako chápající přítelkyně s osobní zkušeností s nemocí v prostředí vhodném pro 
intimní rozhovory

 •  Setkávání stejně handicapovaných žen při rozmanitých volnočasových aktivitách, 
arteterapeutická dílna, rehabilitační cvičení, výlety

 • Ozdravné a rekondiční pobyty pro pacientky po operaci prsu

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

Název poskytovatele:  Mamma HELP centrum Plzeň 
Adresa:   Žlutická 1694/2, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  377 917 395  
Kontaktní osoba:  Marcela Špánková
E-mail:   plzen@mammahelp.cz
Webové stránky:  www.mammahelp.cz
Právní subjektivita: spolek     
IČ:   70099880 

Mamma Help poradenství

Sl
už

by
 p

ro
 zd

ra
vo

tn
ě 

po
sti

že
né



Komu je služba určena: 
Osobám zdravotně postiženým, osobám trpícím civilizačními chorobami, seniorům 
a všem, kteří projeví zájem se s touto problematikou seznámit a zapojit se do činnosti 
SPCCH.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Kontaktní místo pro všechny plzeňské občany, kde mají možnost získat informace  
o civilizačních chorobách. Jak žít s rakovinou tlustého střeva (s vývodem), s rakovinou 
prsu nebo děložního čípku, jak žít jako diabetik, astmatik a kardiak.  
Pro začlenění se do plnohodnotného života pořádáme cvičení, plavání, vycházky, 
rekondiční pobyty, víkendové pobyty, výuku angličtiny, výuku základů práce na PC i práce 
s internetem.

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

Otevírací doba: 
Po dohodě na telefonním čísle 373 543 472, po – pá 10.00 – 15.00 hod.

Název poskytovatele:  Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. 
Adresa:   Koperníkova 772/15, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  373 543 472  
Kontaktní osoba:   Ing. Adolf Kotásek
E-mail:   centrumsl.stom@seznam.cz 
Webové stránky:  stomik.webnode.cz
Právní subjektivita: pobočný spolek   
IČ:   64353125 

Centrum klubové 
a svazové činnosti postižených 

civilizačními chorobami a seniorů
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Komu je služba určena: 
Osobám zdravotně postiženým, osobám žijícím s vývodem (stomikům), občanům zvaným 
na preventivní prohlídky rakoviny tlustého střeva a osobám, kteří projeví zájem o uvedenou 
problematiku a hledají potřebné informace.

Stručná charakteristika poskytované služby:
 • Kontaktní místo pro stomiky, kde se mohou setkávat a získávat potřebné informace
 • Vysvětlení průběhu kolonoskopického vyšetření, včetně ukázkového videa
 • Rady a informace o problémech života se stomií
 • Informace o dostupných pomůckách a informace, jak pomůcky získat
 •  Všem, kteří chtějí vědět, jak se s vývodem žije, nabízíme rozhovor se zkušeným 

stomikem
 • Přednášky a besedy s odborníky
 • Setkání stomiků a pořádání společenských akcí
 • Kontakty na stomasestry a distributory pomůcek

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

Otevírací doba: 
úterý 10.00 – 15.00 hod.
V případě potřeby si můžete domluvit i jiný termín na telefonním čísle 373 543 472 
nebo emailu: centrumsl.stom@seznam.cz.

Název poskytovatele:  Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. 
Adresa:   Koperníkova 772/15, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  373 543 472  
Kontaktní osoba:   Ing. Adolf Kotásek
E-mail:   centrumsl.stom@seznam.cz 
Webové stránky:  stomik.webnode.cz
Právní subjektivita: pobočný spolek   
IČ:   64353125

Poradenské centrum 
pro zdravotně postižené – stomiky
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Sociálně aktivizační služby 
v klubovém centru CK KID

Komu je služba určena: 
Osobám se zdravotním postižením, seniorům.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Cestovní klub KID (Klub invalidních dobrodruhů), o.s. ve své bezbariérové klubovně 
pořádá pro členy (ale i nečleny) klubu pravidelné klubové večery (besedy, promítání, čtení, 
workshopy) a klubová setkání. Především tu však provozuje činnost několik zájmových 
kroužků (kroužek deskových her, hudební kroužek, kroužek ručních prací „Šikovné 
tlapky“).

Praktické informace: 
 • Cena služby: informace na uvedeném kontaktu  
 • Bezbariérovost: ano
 •  Ostatní: informace o připravovaných akcích a zájmových kroužcích lze najít na webu 

a na facebookové stránce klubu
 
Otevírací doba: 
úterý  16.00 – 19.00 hod. (kroužek deskových her)
středa 15.00 – 19.00 hod. (kroužek ručních prací)
čtvrtek 16.00 – 19.00 hod. (hudební kroužek)

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

Stručná charakteristika poskytované služby:
Základní sociální poradenství, volnočasové aktivity a spolupráce při odstraňování bariér.

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

Název poskytovatele: Svaz tělesně postižených v ČR, 
   m.o. Vozíčkáři Plzeňska 
Adresa:    Koterovská 134, 326 00 Plzeň
   - osobní kontakt po předchozí telefonické domluvě
                    poštovní adresa - Kaznějovská 43, 323 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  724 293 581, 608 524 177, 603 824 156
Kontaktní osoby:   Mgr. Olga Puflerová, Jaroslava Mossóczyová, 
   Ing. Jaroslav Vyskočil
E-mail:    vozickari@volny.cz                   
Webové stránky:   www.vozickari.estranky.cz
Právní subjektivita:  spolek                                            
IČ:    64355934

Vozíčkáři Plzeňska - integrace osob 
se zdravotním postižením do společnosti
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Komu je služba určena: 
Osobám s psychickým, tělesným a/nebo kombinovaným postižením.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Při využívání zařízení klient zůstává součástí svého přirozeného společenství, žije 
běžným způsobem. Posilování sebedůvěry, podpora a upevňování získaných dovedností 
a znalostí. Podpora socializace a uplatňování klientovy vůle jednat na základě vlastního 
rozhodnutí. Osobní rozvoj. Posilování samostatnosti a sebeobslužnosti. Zapojení do 
pracovní činnosti, zvládnutí dovedností a technik, případná příprava na vstup na trh práce 
(včetně forem chráněného a podporovaného zaměstnávání).

Praktické informace: 
 • Cena služby: 50 Kč/den  
 • Bezbariérovost: ano
 • Ostatní: kapacita zařízení 14 klientů
 
Otevírací doba: 
pondělí 8.00 – 15.00 hod.
úterý 8.00 – 15.00 hod.
středa 8.00 – 15.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 15.00 hod.
pátek 8.00 – 14.30 hod.

Název poskytovatele:  Sdružení občanů Exodus
Adresa:   Hlavanova 12, 326 00 Plzeň - Slovany  
Kontaktní telefon:  777 656 204
Kontaktní osoba:  Jindřiška Rajzlová
E-mail:   TJindriska@seznam.cz 
Webové stránky:  www.exodus.cz
Právní subjektivita: spolek 
IČ:   45331081 

Denní stacionář Exodus 
pro osoby s psychickým, tělesným 

a kombinovaným onemocněním
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Komu je služba určena: 
Lidem se zdravotním postižením z celého Česka ve věku od 18 let do seniorského věku.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním sociální služby je socializace klientů, podpora, integrace do kolektivu, případné 
zvýšení schopností a dovedností, které mohou následně uplatnit na trhu práce. Sociální 
rehabilitace je poskytována formou týdenních pobytů s různým zaměřením. Cílem je 
posilování co možná nejvyšší úrovně sebevědomí, návratu do běžného života a dalšího 
pokroku v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje.

Praktické informace: 
 • Cena služby: 2 200 Kč/ týden  
 • Bezbariérovost: ano
 • Ostatní: kapacita pobytové formy je 26 lůžek

Otevírací doba: 
Probíhá po dobu jednoho týdne, pondělí až neděle nepřetržitě (po předchozí domluvě  
s klientem).

Název poskytovatele:  Sdružení občanů Exodus
Adresa:   U Zvonu 51, 330 11 Třemošná  
Kontaktní telefon:  605 053 226 
Kontaktní osoba:  Petra Pacáková
E-mail:   pacakova@exodus.cz 
Webové stránky:  www.exodus.cz
Právní subjektivita: spolek 
IČ:   45331081

Sociální rehabilitace Exodus
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Komu je služba určena: 
Rodinám, které pečují o dítě či mládež do 26 let s chronickým onemocněním nebo 
zdravotním postižením. Cílem je zabezpečit pečující osobě nezbytný odpočinek a klientům 
služby zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací  
a aktivizační činnosti pro zlepšení jejich schopností a dovedností.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Odlehčovací služba probíhá každé úterý v čase od 12.00 do 18.00 hod. Klienty do Domu 
Exodus dopravujeme speciálním mikrobusem s plošinou přímo z místa jejich bydliště 
(popř. školy). Po příjezdu je v případě zájmu zajištěn oběd. Poté je pro ně připraven 
program, který se skládá ze zájmových aktivit (keramika, studená kuchyně, deskové hry, 
výtvarný kroužek, PC, atd.). Jednotlivé aktivity si klienti vyberou dle svých individuálních 
zájmů a dovedností. Jedenkrát měsíčně pořádáme výlety (minigolf, kino, divadlo, zoo, 
bowling, parník Hracholusky, atd.) a dále kulturní akce, které probíhají prostřednictvím 
zájmového střediska (drakiáda, maškarní bál, sportovní a jiné soutěže, pěší výlety, 
mikulášská nadílka, atd.). U jednotlivých činností pomáhají klientům lektoři, dobrovolníci  
a asistenti. Klienti se účastní různých soutěží a každoročně také Abilympiády v Praze. 
Cena služby je na celý školní rok stanovena ve výši 1 200 Kč (včetně programu a aktivit), 
obědy si klienti hradí zvlášť. Případní zájemci o službu mají možnost se nezávazně 
zúčastnit programu a poté se rozhodnout, zda je pro ně vhodná. 

Praktické informace: 
 • Cena služby: 1 200 Kč/školní rok  
 • Bezbariérovost: ano (bezbariérový mikrobus + celý Dům Exodus)
 • Ostatní: kapacita služby je 15 klientů 
 
Otevírací doba: 
úterý 12.00 – 18.00 hod.

Název poskytovatele:  Sdružení občanů Exodus
Adresa:   U Zvonu 51, 330 11 Třemošná
Kontaktní telefon:  605 053 226  
Kontaktní osoba:  Petra Pacáková
E-mail:   pacakova@exodus.cz 
Webové stránky:  www.exodus.cz
Právní subjektivita: spolek
IČ:   45331081 

Odlehčovací služba Exodus
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Komu je služba určena: 
Klientům od kojeneckého do dospělého věku s tělesným, mentálním, smyslovým nebo 
kombinovaným postižením.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Při terapeutické jednotce dochází k aktivaci posturálního systému, klient sedí na koni 
osedlaném dekou a madly, je doprovázen terapeutem.

Praktické informace: 
 •   Cena služby: 200 Kč za jednu terapeutickou jednotku nebo permanentka 
         na 10 lekcí (1800 Kč)  
 • Bezbariérovost: ano 

Otevírací doba:  
pondělí 16.00 – 18.00 hod.
úterý  11.00 – 12.00 hod.
čtvrtek 16.00 – 18.00 hod.

Název poskytovatele:  Jezdecká stáj Radčice 
Adresa:    Družstevníků 6, 322 00 Plzeň-Radčice
Kontaktní telefon:  605 731 978  
Kontaktní osoba:   Mgr. Lucie Klánová, DiS.
E-mail:    lu.kl@centrum.cz                    
Webové stránky:  www.jsradcice.cz
Právní subjektivita:  spolek      
IČ:    22907211

Hipoterapie
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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.


