KATALOG

SENIOR EXPRES

sociálních služeb

Dispečink na čísle
přijímá objednávky

601 381 381
nonstop
(nejdříve 3 týdny před plánovanou cestou)

KATALOG

sociálních služeb

Doprava rychle a bez čekání pro seniory nad 70 let
nebo pro mobilní držitele průkazu ZTP a ZTP/P (i nezletilé).

Asistovaná individuální přeprava
zdravotně postižených osob
Odbor sociálních služeb MMP
zajišťuje odborné sociální poradenství, sociální práci a vytváří funkční síť
sociálních služeb na území města Plzně nabízených seniorům, zdravotně
postiženým, rodinám s dětmi, sociálně vyloučeným, cizincům a ostatním
potřebným.
Kontakt:

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně
Martinská 2, Plzeň 301 00
Tel.: +420 378 033 351
E-mail: socialnisluzby@plzen.eu
www.plzen.eu/socialnisluzby

Kde nás najdete:

„Od dveří ke dveřím“

Nabízíme nonstop přepravu zdravotně postižených osob (včetně osob jejich
doprovodu) k lékaři, za kulturou, za sportem i za zábavou.
Objednávky a více informací na telefonním čísle 603 466 123
Cena služby:
11 Kč/km
(pro držitele průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P s trvalým pobytem na území města Plzně)

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje:

Sociální ePoradna
Nebojte se zeptat...
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 formuláře na:
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 h 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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Domov pro seniory
„KOPRETINA“

Služby pro seniory

Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Západní 1315/7, 323 00 Plzeň
378 037 678, 378 037 676, 724 251 198, 724 747 014
sebestova@plzen.eu; zimmermannovai@plzen.eu
www.muss.plzen.eu
pobytová
domovy pro seniory
příspěvková organizace
00075345

Komu je služba určena:
Cílovou skupinou jsou zájemci o sociální službu starší 50 let s přiznaným starobním
nebo plným invalidním důchodem (přiznaná invalidita 3. stupně), kteří mají sníženou míru
soběstačnosti v základních životních dovednostech v rozsahu II., III. a IV. stupně závislosti
a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Přijímáme i osoby zcela imobilní, potřebující celodenní
komplexní ošetřovatelskou péči. Přednostně jsou vždy umisťováni žadatelé z města Plzně
a z Plzeňského kraje.
Služba není poskytována:
• osobám mentálně postiženým a osobám trpícím demencí či jinou závažnou psychickou
poruchou
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
nebo osobám s akutní infekční nemocí. Dále osobám, jejichž chování by z důvodu duševní
poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
• osobám, kterým Domov vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu
porušování povinností vyplývajících z této smlouvy
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Domova je podpora a udržení soběstačnosti a nezávislosti uživatelů po co nejdelší
možnou dobu, poskytnutí potřebné pomoci, zajištění bezpečného a příjemného prostředí,
umožnění společenského styku s vrstevníky a tím přispět k prožití aktivního a důstojného
stáří jako plnohodnotné etapy jejich života. Služby jsou poskytovány kvalifikovaným
personálem, individuálně, flexibilně, kvalitně a odborně, v rámci bezpečnostních pravidel
a přizpůsobují se potřebám a osobnímu cíli uživatele.
Respektujeme svobodnou volbu uživatele, dodržujeme lidská práva uživatele a chráníme
uživatele před předsudky a negativním hodnocením.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Domov se zvláštním režimem
„PETRKLÍČ“

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Západní 1315/7, 323 00 Plzeň
378 037 678, 378 037 676, 724 251 198, 724 747 014
sebestova@plzen.eu; zimmermannovai@plzen.eu
www.muss.plzen.eu
pobytová
domovy se zvláštním režimem
příspěvková organizace
00075345

Komu je služba určena:
Cílovou skupinou jsou zájemci o sociální službu starší 50 let, kterým byl přiznán starobní
nebo invalidní důchod (přiznaná invalidita 3. stupně), kteří mají sníženou míru soběstačnosti
v základních životních dovednostech v rozsahu II., III., nebo IV. stupně závislosti z důvodu
onemocnění demencí, jejichž situace vyžaduje bezpečné prostředí a pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby a tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí.
Jedná se o osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci následkem závažného zdravotního
stavu, vyžadující celodenní komplexní ošetřovatelskou péči.
Přijímáme také osoby zcela imobilní, osoby trpící Alzheimerovou demencí, chronickým
psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí, které jsou plně odkázané na pomoc
druhé osoby. Dále i osoby, jejichž svéprávnost byla soudně omezena.

Služby pro seniory

Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace

Služba není poskytována:
• osobám mentálně postiženým
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
nebo osobám s akutní infekční nemocí
• osobám, kterým Domov vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu
porušování povinností vyplývajících z této smlouvy
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Domova je poskytování sociálních služeb seniorům, kteří vzhledem ke svému věku
a zdravotnímu stavu potřebují podporovat a udržovat dosavadní soběstačnost v základních
životních dovednostech, vytvářet podmínky pro pocit jistoty a bezpečí a přispívat tak
k prožití aktivního a důstojného stáří. Kvalifikovaný personál zajišťuje sociální péči, která je
flexibilní, kvalitní, odborná a bezpečná, přizpůsobuje se potřebám a osobnímu cíli uživatele,
a je založena na vzájemné toleranci a důvěře.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Domov se zvláštním režimem
„SNĚŽENKA“

Služby pro seniory

Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Klatovská třída 1892/145, 301 00 Plzeň
378 037 623, 378 037 624, 378 037 628, 378 037 625
snezenka@plzen.eu
www.muss.plzen.eu
pobytová
domovy se zvláštním režimem
příspěvková organizace
00075345

Komu je služba určena:
Cílovou skupinou Domova jsou osoby starší 50 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
následkem svého zhoršeného zdravotního či psychického stavu, vyžadujícího celodenní
komplexní ošetřovatelskou péči a jejichž rodina není schopna sama tuto péči zajistit. Jedná
se o osoby, jejichž potřeba pomoci jiné fyzické osoby v základních životních potřebách
odpovídá II., III. nebo IV. stupni závislosti, kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod
(přiznaná invalidita třetího stupně), trpící Alzheimerovou demencí, chronickým psychickým
onemocněním nebo jinými druhy demencí. Poskytované služby jsou určeny pro občany
z řad obyvatel města Plzně. V případě nevyužití celkové kapacity Domova mohou být služby
nabídnuty i žadatelům žijícím mimo město Plzeň.
Služba není poskytována:
• osobám s mentálním postižením
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
nebo osobám s akutní infekční nemocí
• osobám, kterým Domov vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu
porušování povinností vyplývajících z této smlouvy
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Domova je poskytovat zdravotně ošetřovatelskou péči a sociální pomoc seniorům,
kterým psychický a fyzický stav neumožňuje život v jejich přirozeném prostředí a jejichž
rodinní příslušníci nejsou schopni tuto péči zajistit. Služba je plánovaná individuálně
dle přání a potřeb uživatele, s ohledem na respektování jeho maximální samostatnosti,
důstojnosti, soukromí a intimity.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Domov pro seniory
„SEDMIKRÁSKA“

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Kotíkovská 649/15, 323 00 Plzeň
378 037 635, 378 037 639
netrvalova@plzen.eu; zvonikova@plzen.eu
www.muss.plzen.eu
pobytová
domovy pro seniory
příspěvková organizace
00075345

Komu je služba určena:
Cílovou skupinou Domova jsou osoby starší 50 let s přiznaným starobním nebo plným
invalidním důchodem (přiznaná invalidita 3. stupně), jejichž potřeba pomoci jiné fyzické
osoby v základních životních potřebách odpovídá II., III., a IV. stupni závislosti a které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci. Umožňujeme společné bydlení manželským párům a společně
žijícím dvojicím. Přednostně jsou vždy umisťováni žadatelé z města Plzně. Přijímáme také
osoby, jejichž svéprávnost byla soudně omezena. Nezajišťujeme služby v jiném, než českém
jazyce.
Služba není poskytována:
• osobám mentálně postiženým a osobám trpícím demencí či jinou závažnou psychickou
poruchou
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
nebo osobám s akutní infekční nemocí. Dále osobám, jejichž chování by z důvodu duševní
poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
• osobám, kterým Domov vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu
porušování povinností vyplývajících z této smlouvy

Služby pro seniory

Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Domova je zejména zajištění klidného, bezpečného a příjemného prostředí,
poskytnutí potřebné pomoci, udržení soběstačnosti uživatele na co nejdelší možnou dobu
a umožnění společenského styku s vrstevníky. Služby poskytují kvalifikovaní zaměstnanci,
kteří se neustále vzdělávají a jsou motivováni.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Domov se zvláštním režimem
„ČTYŘLÍSTEK“
Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Kotíkovská 649/15, 323 00 Plzeň
378 037 635, 378 037 638, 378 037 659, 378 037 637
netrvalova@plzen.eu; zipkova@plzen.eu;
zahradnikj@plzen.eu; mrozkova@plzen.eu
www.muss.plzen.eu
pobytová
domovy se zvláštním režimem
příspěvková organizace
00075345

Komu je služba určena:
Cílovou skupinou Domova jsou zájemci o sociální službu starší 50 let, jejichž potřeba pomoci
jiné fyzické osoby v základních životních potřebách odpovídá II., III. nebo IV. stupni závislosti
a kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod (přiznaná invalidita třetího stupně). Jedná
se o osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, zejména následkem závažného
zdravotního stavu a které vyžadují celodenní komplexní ošetřovatelskou péči, pokud rodina
není schopna tuto péči zajistit sama.
Přijímáme také osoby zcela imobilní, trpící Alzheimerovou demencí, chronickým psychickým
onemocněním nebo jinými druhy demencí, které jsou plně odkázané na pomoc druhé osoby.
Dále i osoby, jejichž svéprávnost byla soudně omezena. Poskytované služby jsou určeny pro
občany z řad obyvatel města Plzně. V případě nevyužití celkové kapacity Domova mohou být
služby nabídnuty i žadatelům žijících mimo město Plzeň.
Služba není poskytována:
• mentálně postiženým
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
nebo osobám s akutní infekční nemocí
• osobám, kterým Domov vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu
porušování povinností vyplývajících z této smlouvy
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Domova je poskytování odborné sociální péče týmem vzdělaných zaměstnanců.
Poskytujeme takovou míru podpory, aby si uživatelé udrželi své dosavadní návyky a určitou
míru soběstačnosti. Respektujeme práva uživatelů a snažíme se o zajištění důstojného prožití
konce jejich života.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Pečovatelská služba
Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace

E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Klatovská třída 777/90, 301 00 Plzeň
378 037 613, 378 037 611, 378 037 612, 378 037 614,
378 037 670, 378 037 610, 378 037 615
kaiserovaj@plzen.eu; sampalikovar@plzen.eu;
kozakovak@plzen.eu; kuralova@plzen.eu; rericha@plzen.eu;
ctrnactova@plzen.eu; haismanova@plzen.eu
www.muss.plzen.eu
terénní
pečovatelské služby
příspěvková organizace
00075345

Komu je služba určena:
Seniorům, rodinám s dětmi a osobám se zdravotním postižením.
Služba není poskytována:
• osobám, které jsou plně soběstačné a nepotřebují ke zvládání běžných úkonů
a dovedností pomoc druhé fyzické osoby
• občanům, kteří potřebují stálou lékařskou nebo specializovanou psychiatrickou péči
• osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách
• osobám s infekčním onemocněním

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Pečovatelské služby je zajištění pravidelné pomoci, podpory a péče ve spolupráci
s rodinou a zároveň minimalizování rizika prohlubování závislosti na poskytované službě.
Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých
uživatelů, při výkonu činnosti je vždy respektována uživatelova důstojnost a základní lidská
práva.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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DOMOVINKA domácí hospicová péče
pečovatelská služba
Název poskytovatele: DOMOVINKA ADP s.r.o.
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Úslavská 75, 326 00 Plzeň
603 195 840, 731 142 252
hajsmanova@domovinka.cz; hartlova@domovinka.cz
www.domovinka.cz
terénní
zdravotní služby, ošetřování, pečovatelské služby
společnost s ručením omezeným
obecně prospěšná společnost
29125481, 29123747

Komu je služba určena:
Nevyléčitelně nemocným, umírajícím a jejich rodinám v Plzni a blízkém okolí.
Stručná charakteristika domácí hospicové péče:
Domácí hospicová péče je zdravotně sociální službou, která poskytuje odbornou paliativní
péči pacientům v terminálním stádiu onemocnění a zároveň je psychosociální podporou všem
zúčastněným – nejen tedy nemocnému, ale také jeho rodině, popř. jiným blízkým osobám,
které o něj pečují. Je poskytována ve vlastním domácím prostředí. Cílem domácí hospicové
péče je poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením
a dalšími negativními vjemy, aby klient důstojně prožil poslední chvíle svého života v domácím
prostředí, a to při zachování vlastní identity a možnosti vlastní volby. Jedním z dalších cílů je
také poklidný odchod bez zbytečného utrpení. Domácí hospicová péče se zaměřuje také
na rodinu. Pracovníci hospice rodinu edukují v péči o nemocného, připravují ji na blížící
se skon milované osoby, podávají potřebné informace. Neztrácejí s rodinou kontakt
ani po úmrtí – mohou pomáhat s nutnými administrativními úkony, vyřízením smutečního
obřadu, poskytují poradenství pro pozůstalé. Provozní doba je nepřetržitá.
Finanční náročnost:
Hrazeno ze zdravotního pojištění + částečná úhrada.
Stručná charakteristika pečovatelské služby:
Pečovatelská služba poskytuje základní sociální služby v přirozeném domácím prostředí
klienta. Zaměstnanci zajišťují pomoc s hygienou, donáškou a přípravou jídla, pochůzkami,
běžným domácím úklidem, dohledem, procházkami. Základem poskytování našich služeb
je individuální přístup zaměstnanců ke klientům. Důležitý je laskavý, citlivý a ohleduplný
postoj ke klientovi a respektování jeho soukromí. Je důležité respektovat jeho subjektivní
názor a podporovat ho v uplatnění vlastní vůle při řešení nepříznivé životní situace.
Provozní doba: denně 7.00 - 19.00 hod.
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Finanční náročnost:
Za úhradu.

DOMOVINKA
denní stacionář
Název poskytovatele: DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.
Úslavská 75, 326 00 Plzeň
603 555 835
stacionar@domovinka.cz
www.domovinka.cz
ambulantní
denní stacionáře
obecně prospěšná společnost
29123747

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

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Praktické informace:
Bezbariérovost: ano – hydraulický výtah
Kapacita: 5 klientů
Provozní doba: pracovní dny 7.00 - 15.00 hod.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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DOMOVINKA
týdenní stacionář
Název poskytovatele: DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Úslavská 75, 326 00 Plzeň
603 555 835
stacionar@domovinka.cz
www.domovinka.cz
pobytová
týdenní stacionáře
obecně prospěšná společnost
29123747

Komu je služba určena:
Seniorům a jejich rodinám.
Stručná charakteristika služby:
Naši zaměstnanci se 24 hodin denně snaží individuálním přístupem podporovat smysluplný
a plnohodnotný život klientů, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu. Poskytujeme
ubytování ve dvoulůžkových pokojích, zajišťujeme celodenní stravu, pomoc s hygienou,
pomoc s nácvikem chůze, pomoc při jídle. U klientů podporujeme udržení samostatnosti.
Všeobecné sestry provádějí zdravotní výkony na základě indikace praktického lékaře,
např. aplikace injekcí, převazy ran, odběry biologického materiálu, základní rehabilitační
péči a další ošetřovatelské činnosti. Snažíme se aktivně využívat volný čas klientů, ať už
procházkami, trénováním paměti, cvičením jógy, nebo vystoupeními dětí mateřských
a základních škol. Několikrát ročně probíhají akce společné pro naše klienty, jejich vnoučata
a děti našich zaměstnanců – Drakiáda, Mikuláš, Grilování. Sociální pracovnice může pomoci
při jednání s úřady atp.
Praktické informace:
Bezbariérovost: ano – hydraulický výtah
Kapacita: 29 klientů
Provozní doba: nepřetržitě
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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DOMOVINKA
sociální aktivizace
Název poskytovatele: DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.
Úslavská 75, 326 00 Plzeň
603 195 840
hajsmanova@domovinka.cz
www.domovinka.cz
terénní
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP
obecně prospěšná společnost
29123747

Komu je služba určena:
Osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením, ohroženým sociálním
vyloučením.
Stručná charakteristika služby:
Služba se věnuje převážně canisterapii a poskytujeme ji ve vymezeném čase
v domácnostech klientů, ale i v zařízeních sociálních služeb – např. denním a týdenním
stacionáři. Našimi zaměstnanci jsou pracovníci v sociálních službách, kteří mají certifikát
kurzu odpovídající zákonu o sociálních službách a certifikát o absolvování kurzu
Canisterapeutický asistent a dále sociální pracovník s požadovaným vzděláním.
Praktické informace:
Provozní doba: pracovní dny 8.00 - 12.00 hod.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Finanční náročnost:
Zdarma.
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Domácí ošetřovatelská péče
Název poskytovatele: DOMOVINKA ADP s.r.o.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Úslavská 75, 326 00 Plzeň
603 527 976
vrchnisestra@domovinka.cz
www.domovinka.cz
terénní
zdravotní služby, ošetřování
společnost s ručením omezeným
29125481

Komu je služba určena:
Pacientům, u kterých není nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav
přesto vyžaduje pravidelnou a kvalifikovanou zdravotní péči v jejich vlastním sociálním
prostředí.
Stručná charakteristika služby:
Služba je hrazena ze zdravotního pojištění pacienta a je poskytována na základě doporučení
registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře po hospitalizaci.
Zajišťují ji kvalifikované všeobecné sestry, které při ošetřování vychází z koncepce
ošetřovatelství a zaměřují se na udržení, podporu a navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti,
zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.
V rámci domácí péče lze zajistit například aplikace injekcí, převazy ran, odběry biologického
materiálu, základní rehabilitační péči a další ošetřovatelské činnosti.
Praktické informace:
Provozní doba: denně 7.00 - 19.00 hod.
Finanční náročnost:
Hrazeno ze zdravotního pojištění.
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Domov pokojného stáří sv. Alžběty
Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
Hlavanova 15 a 17, 326 00 Plzeň
379 209 311
dpsalzbeta@dchp.charita.cz
www.dchp.cz
pobytová
domovy pro seniory
církevní právnická osoba
49774034

Komu je služba určena:
Seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními
silami, včetně komplexní pečovatelské a ošetřovatelské péče. Jedná se zejména o trvalou
pomoc osamoceným, chronicky nemocným seniorům, kteří nemají potřebné rodinné
zázemí a nejsou nadále schopni žít ve svém přirozeném prostředí.
Stručná charakteristika služby:
Poskytujeme komplexní odbornou péči - ošetřovatelskou, pečovatelskou, asistenční,
ergoterapeutickou, duchovní i sociální podporu plnohodnotného života našim seniorům.
Na doporučení lékařů je klientům poskytována odborná ošetřovatelská péče (podání léků,
převazy, prevence proleženin atd.). Pečovatelská služba nabízí pomoc při individuálních
potřebách klientů (osobní hygieně, přípravě a podání stravy, nákupech, praní a žehlení
prádla, úklidu atd.). Přesto hlavní snahou zůstává, aby člověk byl co nejdéle podporován
v přirozené aktivitě svého života a tedy ve všem, co dokáže zvládnout sám. Denní rytmus
je ovlivněn individuálním přáním, momentální potřebou či zdravotním stavem klientů.
Za klienty pravidelně dochází pedikérka a kadeřnice.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Tísňová péče
Název poskytovatele: Městská charita Plzeň

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Sladkovského 16, 326 00 Plzeň
377 459 157, 731 433 116
tisnova.pece@mchp.charita.cz
www.mchp.cz
terénní
tísňové péče
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
Osobám se zdravotním postižením nebo seniorům, žijícím v Plzni, kteří se hůře pohybují,
mají sklony k pádům nebo žijí osaměle.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Nepřetržitá distanční hlasová nebo elektronická komunikace je poskytována ve spolupráci
s Městskou policií v Plzni. Služba spočívá v zajištění 24 hodinové dostupnosti rychlé pomoci
klientům při krizové situaci (pádu, nevolnosti, ohrožení druhou osobou, apod.). Klient žije
ve svém domácím prostředí, má u sebe tlačítko, jehož stisknutím si v krizové situaci přivolá
pomoc. Díky tomu mají klienti možnost setrvat v domácím prostředí a cítit se bezpečně,
neboť je podstatně sníženo riziko poškození zdraví nebo života.
Ostatní poskytované činnosti v rámci služby:
• sociálně terapeutické činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• fakultativní služba – převozy klientů osobním automobilem – 1km/10 Kč,
1hod. čekání/100 Kč.
• krizové výjezdy zdarma
Finanční náročnost:
Za úhradu: 500 Kč/měsíc (pro obyvatele MO Plzeň 3 - 400 Kč); zavedení služby 300 Kč.
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Domov sv. Zity - chráněné bydlení
Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Sladkovského 16, 326 00 Plzeň
377 459 157, 731 433 116
chranene.bydleni@mchp.charita.cz
www.mchp.cz
pobytová
chráněné bydlení
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
Osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost vzhledem
ke svému onemocnění nebo věku.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Pobytová služba je poskytována na principu bydlení v domácnosti. K dispozici jsou bytové
jednotky (garsoniéry, byt 1+1, byty 2+1). Každý byt je vybaven kuchyňskou linkou
s elektrickým sporákem, sociálním zařízením se sprchovým koutem a madly. Veškerý prostor
je bezbariérový.
Základní činnosti služby: poskytnutí, zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
pomoc při osobní hygieně, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při
uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.
Tyto činnosti se individuálně přizpůsobují klientům služby. Součástí Domova je společenská
místnost s televizí, početnou knihovnou, kuchyňkou a sociálním zařízením. K dispozici je
samostatný dvorek se zastřešeným posezením. Klienti služby mohou prožívat život
navyklým způsobem, podle svých přání a potřeb, s individuálními zvyklostmi, při zachování
lidských práv a svobod.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Praktické informace:
Bezbariérovost: ano
Kapacita zařízení - 11 osob
Nepřetržitý provoz
Finanční náročnost:
Za úhradu: ubytování - garsoniéra 200 Kč/osoba/den; byt 2+1, 1+1 180 Kč/osoba/den;
pečovatelská služba 130 Kč/h/1 pracovník.
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Charitní pečovatelská služba
Název poskytovatele: Městská charita Plzeň

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
Uživatelům, kteří si v důsledku nemoci, postižení či stáří nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život a chtějí nadále zůstat ve svém domácím prostředí a v maximální možné míře
si zachovat svůj dosavadní způsob života. Péče se poskytuje individuálně, dle přání a potřeb
uživatele, v souladu se zachováním Listiny základních práv a svobod a Etickým kodexem
Charity České republiky. Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením
a osoby s tělesným postižením.
Služba je poskytována osobám v oblasti Plzeň - město, město Třemošná, obec Dýšina
a Losiná.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech uživatelů služby. Služba je poskytována
7 dní v týdnu od 7.00 do 15.30 hod.
Uživatelům poskytujeme: pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc
a podporu při podávání a přípravě jídla a pití, pomoc při přesunech na lůžko či vozík, pomoc
s nákupy, pomoc s běžným a celkovým úklidem, zajišťujeme pochůzky (do lékárny, k lékaři,
na poštu, atd.). Rozsah poskytování pečovatelské služby je v souladu se Zákonem
o sociálních službách (zákon č.108/2006 Sb.).
Finanční náročnost:
Za úhradu: 120 Kč/hod.
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Polední 11, 312 00 Plzeň
377 462 139, 731 619 720
ivana.frankova@mchp.charita.cz
www.mchp.cz
terénní
pečovatelské služby
církevní právnická osoba
45334692

Domov pro seniory sv. Jiří
Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Mohylová 92, 312 00 Plzeň
379 821 111
ddd@mchp.charita.cz
www.mchp.cz
pobytová
domovy pro seniory
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
Občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří
v důsledku zhoršující se soběstačnosti potřebují péči sociálního zařízení, která nemůže být
zajištěna v jejich vlastním prostředí. Schopnost zvládat základní životní potřeby musí
odpovídat hodnocení příspěvku na péči II. až IV. stupně nebo musí občan dosáhnout věku
nad 80 let a být bez příbuzných. Společné přijetí manželů a osob dlouhodobě žijících
ve společné domácnosti (druh a družka) je možné za předpokladu, že podmínky poskytnutí
sociální služby splňuje alespoň jeden z nich.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Činnosti: poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Domov má vlastní kuchyni, kde se připravuje celodenní strava, včetně přípravy dietní stravy
(Domov je držitelem certifikátu „Standard nutriční výživy“). Dochází praktický lékař a další
specialisté: diabetolog, psychiatr, neurolog, stomatolog. Nabízíme odvoz k lékařům
bezbariérovým autem. V Domově je možno využít služeb kadeřnice a pedikérky. Duchovní
péče je zajištěna pastoračním asistentem a stálým knězem, každou sobotu se v kapli
Domova koná mše svatá. Sociální pracovnice kromě jiného zajišťuje pro klienty výlety, řadu
kulturních vystoupení, besed a přednášek.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Praktické informace:
Kapacita zařízení je 70 lůžek: 20 jednolůžkových a 25 dvoulůžkových pokojů. Všechny pokoje
jsou vybaveny sociálním zařízením, televizí, lednicí, telefonem a signalizačním zařízením
pro přivolání rychlé pomoci, možností satelitního připojení TV, možností bezdrátového
připojení WiFi na internet z pokoje, 24h přímá obslužná péče a zdravotní péče.
Objekt je kompletně bezbariérový.
Finanční náročnost:
Za úhradu: ubytování - jednolůžkový pokoj 210 Kč/den, dvoulůžkový pokoj 190 Kč/den;
strava 170 Kč/den.
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Kontaktní místo ČALS
pro veřejnost - Domov sv. Aloise
Název poskytovatele: Městská charita Plzeň

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Hradišťská 30, 326 00 Plzeň
731 610 146, 731 619 754
dsa@mchp.charita.cz
monika.jelinkova@mchp.charita.cz
www.mchp.cz
ambulantní
poradenství
církevní právnická osoba
45334692

Stručná charakteristika služby:
Domov sv. Aloise je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti (ČALS) pro region
Plzeň a Plzeňský kraj. V rámci činnosti kontaktního místa ČALS nabízíme:
• vzdělávací materiály o problematice syndromu demence
• podpůrné konzultace pro pečující o osoby s demencí
• setkání tzv. svépomocné skupiny „Čaje o čtvrté“, které jsou určeny rodinným pečovatelům
o osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence
• setkání jsou v prostorách našeho Domova pod vedením odborného pracovníka, aktuální
termíny na webu http://alois.mchp.cz
• testování paměti pro veřejnost (vyšetření paměti a dalších kognitivních funkcí)
Se zájemcem bude bezplatně proveden test kognitivních funkcí a v případě potřeby
mu bude předán kontakt na odborného lékaře v regionu jeho bydliště i s výsledky vyšetření,
které slouží odbornému lékaři jako podklad pro podrobnější diagnostiku a léčbu.
V případě zájmu o vyšetření paměti je nutné se předem telefonicky či e-mailem domluvit:
Bc. Monika Jelínková, 731 610 146; monika.jelinkova@mchp.charita.cz.
Konzultace a další informace poskytne sociální pracovnice na tel.: 731 619 754.
Dále zajišťujeme:
• přednášky z oblasti péče o klienty s demencí pro odbornou i laickou veřejnost
• odborné stáže, určené studentům či lidem se zájmem o téma: demence, pečování,
podpora a doprovázení lidí s demencí
Praktické informace:
Bezbariérovost: ano
Objednání předem nutné.
Finanční náročnost:
Zdarma.
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Domov sv. Aloise
- domov se zvláštním režimem
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Hradišťská 30, 326 00 Plzeň
731 610 146
dsa@mchp.charita.cz
monika.jelinkova@mchp.charita.cz
www.mchp.cz
pobytová
domov se zvláštním režimem
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
Osobám (55 let a více) s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence),
které potřebují nepřetržitou péči pobytové služby s celoročním provozem.
Stručná charakteristika služby:
Podstatou služby je zajištění důstojného života klientů, aktivizace a podpora osob se sníženou
soběstačností, dle jejich individuálních zvyklostí a při zachování lidských práv a svobod.
V Domově je klientům k dispozici zdravotní a ošetřovatelská péče, lékařskou péči zajišťuje
praktický lékař a další odborní lékaři. Sociální pracovnice vyřizuje požadavky zájemců
o službu, potřebné záležitosti klientů, v součinnosti s vedoucí pomáhá při uplatňování práv
a osobních záležitostí klientů. Duchovní péče je zajištěna pastorační asistentkou a knězem,
pravidelně jsou slouženy mše svaté. Usilujeme o oboustrannou důvěru, otevřenost, respekt
a ochotu spolupráce s rodinami a blízkými klientů. Mezi podpůrné aktivity patří společné
drobné denní aktivity, čtení, ergoterapie, fyzioterapie, muzikoterapie, prvky taneční terapie,
petterapie, aromaterapie a reminiscenční terapie. Využíváme s klienty „práci s iPadem“.
Celodenní péče o klienty zahrnuje procvičování paměti, nácvik sebeobsluhy a kondiční cvičení.
Využívány jsou moderní přístupy péče jako bazální stimulace, práce se životním příběhem.
Používáme masážní a relaxační vanu s možností aromaterapeutických olejů. Domov má vlastní
webové stránky, vydává vlastní měsíční infolisty. Kolem budovy je zahrada s altánkem, kde je
možnost posezení i aktivní trávení času, pořádáme zde společenské akce. Na základě auditů
České alzheimerovské společnosti je Domovu sv. Aloise opakovaně udělován Certifikát
kvality - Vážka.

Služby pro seniory

Název poskytovatele: Městská charita Plzeň

Praktické informace:
Bezbariérovost - ano, kapacita pobytové služby je 34 míst.
Finanční náročnost:
Za úhradu - strava: 170 Kč/den; ubytování 200 Kč/den.
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Domácí ošetřovatelská péče
Název poskytovatele: Městská charita Plzeň

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Polední 11, 312 00 Plzeň
731 433 115, 731 433 117
kveta.vydrova@mchp.charita.cz
www.mchp.cz
terénní
zdravotní služby, ošetřování
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
Nemocným se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
či zdravotního postižení, kteří nepotřebují akutní lékařskou péči a mohou být ošetřováni
v domácím prostředí. Služba je poskytována pro Plzeň a její blízké okolí, dále pro oblast
Stříbro, Tachov a Bor u Tachova.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním ošetřovatelské služby je umožnit klientům setrvat ve vlastním domácím prostředí
i přes zdravotní či sociální hendikep. Cílem ošetřovatelské služby je ošetřování nemocných
v jejich vlastním domácím prostředí. Péči o nemocného navrhuje praktický lékař nebo
ošetřující lékař při propuštění z nemocnice a tato péče je hrazená ze zdravotního pojištění.
Tým kvalifikovaných všeobecných sester nejčastěji provádí tyto výkony:
• aplikace injekcí a inzulínu
• odběry krve a biologického materiálu
• monitorování EKG, krevního tlaku, glykémie
• aplikace infúzí a enterální výživy
• převazy a speciální výkony
• ošetřovatelská rehabilitace
Praktické informace:
Služba je poskytována 7 dní v týdnu, 24 hodin denně dle ordinace lékaře.
Kvalita péče je doplněna zapůjčením pomůcek dle aktuálního ceníku (polohovací lůžka,
antidekubitní matrace, chodítka, invalidní vozík, atd.).
Naše péče je po domluvě komplexně zajištěna ve spolupráci s pečovatelskou službou,
osobní asistencí a sociální pracovnicí.
Finanční náročnost:
Zdravotní výkony hradí zdravotní pojišťovna.
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Domácí hospicová péče
Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Polední 11, 312 00 Plzeň
731 433 115, 731 433 117
kveta.vydrova@mchp.charita.cz
www.mchp.cz
terénní
zdravotní služby, ošetřování
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
Osobám nevyléčitelně nemocným, umírajícím a jejich pečujícím rodinám. Služba
je poskytována pro Plzeň a její blízké okolí, dále pro oblast Stříbro, Tachov a Bor u Tachova.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Domácí hospicová péče je odborná komplexní péče o člověka v konečném stádiu
onemocnění, kdy léčba již nezabírá a příchod smrti se nezadržitelně blíží. Je poskytována
ve vlastním domácím prostředí nemocného v souladu s postupy paliativní medicíny. Pacient
je stále v péči svého praktického lékaře. Ve spolupráci s lékaři specialisty řeší a předepisuje
výkony, léky, včetně léčby bolesti. Domácí hospicová péče se týká i podpory rodinám,
blízkým, a to i v čase truchlení. Cílem naší domácí hospicové péče je poskytovat péči
umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními
vjemy. Vždy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Zdravotní sestry jsou
proškoleny pro poskytování péče v domácí hospicové péči, zajišťují ordinace lékaře
nemocného. Aplikují léky, aplikují infuzní terapii, pečují o rány, monitorují bolest, zaučují
rodinu v péči o nemocného. Naslouchají biologickým, psychologickým, sociálním
a spirituálním potřebám klienta a jeho rodiny. Dostupnost péče zdravotních sester
je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu dle indikace lékaře. Naše péče je po domluvě komplexně
zajištěna ve spolupráci s pečovatelskou službou, osobní asistencí, sociální pracovnicí,
psychoterapeutem, duchovním.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Praktické informace:
Půjčovna pomůcek: polohovací postele, mechanické vozíky, chodítka, toaletní křesla,
antidekubitní matrace, oxygenátor a další pomůcky, které uleví nemocnému a usnadní péči
pečujícím. Úhrada půjčovného je dle ceníku.
Finanční náročnost:
Zdravotní výkony hradí zdravotní pojišťovna.
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Osobní asistence
Název poskytovatele: HEWER, z. s.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Guldenerova 3, 326 00 Plzeň
736 505 558
plzensko@hewer.org
www.osobniasistent.cz
terénní
osobní asistence
spolek
66000653

Komu je služba určena:
Osobám upoutaným na invalidní vozík, seniorům, kteří mají sníženou schopnost pohybu,
osobám trpícím Alzheimerovou chorobou, po mrtvici, po chemoterapii, diabetikům, dětem
s Downovým syndromem či poruchou autistického spektra.
Stručná charakteristika služby:
Respektujeme důstojnost každého člověka. Podstatou osobní asistence je pomoc klientovi
na místě a v čase, který si on sám vybere. To znamená, že osobní asistent Vám bude
k dispozici doma, na chalupě, v nemocnici, na úřadě, na dovolené, prostě všude tam, kde
ho potřebujete. V průběhu služby je možné dohodnout výměnu asistenta, změnu času
poskytování služeb nebo změnu činností.
Praktické informace:
Již od roku 1997 poskytujeme služby osobní asistence v místě pobytu klienta 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Hospicová a paliativní péče
Název poskytovatele: Hospic svatého Lazara z.s.
Sladkovského 66A, 326 00 Plzeň
377 431 381
hospic@hsl.cz
www.hsl.cz
pobytová
zdravotní služby, ošetřování
spolek
66361508

Komu je služba určena:
Lidem v konečném stádiu nevyléčitelného onemocnění s potřebou paliativní péče.
Stručná charakteristika služby:
Naším cílem je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin – zajistíme
ošetření bolesti a dalších nepříjemných příznaků nemoci, naši pacienti v posledních chvílích
nezůstanou osamoceni a za všech okolností zůstane zachována jejich lidská důstojnost.
Praktické informace:
V případě zájmu o přijetí do Hospice svatého Lazara je nutno vyplnit formulář, který je
ke stažení na webových stránkách www.hsl.cz, nebo k dispozici na recepci hospice
(ulice Sladkovského, zastávka trolejbusu č. 12 Plzeň - Petrohrad), každý den od 8.00
do 18.00 hod.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Sociálně aktivizační služba

pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Název poskytovatele: Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
377 260 425, 777 343 580
senior@totemplzen.cz
www.totemplzen.cz
ambulantní
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP
spolek
69966303

Komu je služba určena:
Osobám starším 55 let a osobám se zdravotním postižením.
Stručná charakteristika služby:
Cílem služby je zprostředkovat, rozvíjet a upevňovat kontakty klientů se společenským
prostředím, vytvářet a rozvíjet dovednosti, schopnosti, vědomosti a kompetence, udržovat
a rozvíjet fyzické síly se záměrem co nejdéle zajistit samostatnost a plnohodnotný život
v domácím prostředí.
Pro seniory organizujeme pravidelné i jednorázové aktivity zaměřené na seberozvoj,
seberealizaci, vzdělávání, udržení psychické či fyzické kondice, posilování vzájemných
kontaktů a zvyšování kompetencí potřebných k orientaci v problematice či technologiích
současné doby.
Nabízíme:
• pohybové aktivity (jóga, kondiční cvičení, tanec)
• hudební kluby (sbor, kapela, muzikoterapie)
• osobnostně rozvojové aktivity (trénování paměti)
• jazykové kurzy a konverzace
• počítačové kurzy a internetový klub
• tvůrčí aktivity (rukodělné práce, dobroty z kuchyně)
• vzdělávací kurzy (Akademie třetího věku)
Praktické informace:
Provozní doba je Po - Pá 9.00 - 15.00 hod. a dále dle časů pořádaných aktivit. Aktuální
program a informace na www.totemplzen.cz nebo na recepci TOTEM - viz kontaktní telefony.
Finanční náročnost:
Základní aktivity zdarma, fakultativní aktivity za úhradu.
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Pečovatelská služba
Název poskytovatele: Pečovatelská Služba - SOS z.s.
Francouzská 4, 326 00 Plzeň
725 736 133, 725 736 132, 603 555 827
vasickova@sos-plzen.cz
www.sos-plzen.cz
terénní
pečovatelské služby
spolek
4607023

Komu je služba určena:
Seniorům a osobám se zdravotním postižením.
Praktické informace:
Provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 16.00 hod.
Finanční náročnost:
Dle zákona o sociálních službách.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Senior residence Terasy
- domov pro seniory
Název poskytovatele: Senior residence Terasy z.ú.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Sokolovská 80, 323 00 Plzeň
373 302 300 , 373 302 305
socialni@residenceterasy.cz
www.residenceterasy.cz
pobytová
domovy pro seniory
ústav
26517621

Komu je služba určena:
Mobilním a imobilním seniorům od 63 let věku, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické
osoby v takové míře, kterou není možné zabezpečit v jejich přirozeném prostředí s pomocí
rodiny nebo terénních služeb.
Stručná charakteristika služby:
Domov pro seniory poskytuje registrovanou sociální službu v moderním a prostorném
objektu v klidné a dobře dostupné plzeňské části Bolevec. Celý areál je bezbariérový, včetně
přístupu na terasy a do zahrady parkového typu. Ubytování pro 52 seniorů nabízí převážně
ve velkých dvoulůžkových pokojích s předsíní a s vlastním sociálním zařízením, čtyři pokoje
jsou jednolůžkové. Všechny pokoje jsou vybaveny nábytkem a nadstandardními
polohovacími lůžky, které jsou vhodné i pro dlouhodobý pobyt klientů na lůžku. Domov vaří
ve vlastní kuchyni, nabízí nutričně bohatou a pestrou stravu. K dispozici bez omezení
je balneo, vybavené hydromasážními vanami, reminiscenční koutek a knihovna. Velké
společné prostory i útulná zákoutí nabízí široké spektrum využití pro seniory i jejich rodiny.
Praktické informace:
Vzdělaný a pravidelně školený personál zajišťuje péči nepřetržitě 24 hodin denně,
je zajištěna pravidelná lékařská péče.
Domov pořádá pro své obyvatele velké množství společenských a kulturních akcí, používá
moderní koncepty péče a množství terapií. Senior residence Terasy jsou od března 2017
držitelem nejvyššího možného ocenění v systému hodnocení Značka kvality v sociálních
službách, jsou prvním pětihvězdičkovým domovem pro seniory v Plzni.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
Cena služby je 160 Kč denně za stravu, 200 Kč denně za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,
péče je hrazena z příspěvku na péči v přiznané výši.
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Odborné sociální poradenství
Název poskytovatele: Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.
Sušická 33, 326 00 Plzeň
733 300 455
hospic@domov-plzen.cz
www.domov-plzen.cz
terénní
odborné sociální poradenství
ústav
5328586

Komu je služba určena:
Lidem v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci a jejich blízkým.
Stručná charakteristika služby:
Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú., poskytuje odborné sociální poradenství osobám
v krizi. Může se jednat o klienty hospice a o jejich rodiny, o pozůstalé, ale i o zájemce, kteří
klienty hospice nejsou. Pomáháme zájemcům především orientovat se v širokém spektru
sociálních a zdravotních služeb.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Domov poklidného stáří
Vejprnice
Název poskytovatele: Baculus, o.p.s.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Tylova 999, 330 27 Vejprnice
377 815 111
info@baculus.cz
www.baculus.cz
pobytová
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem
obecně prospěšná společnost
26997355

Komu jsou služby určeny:
Obě služby jsou určeny seniorům a osobám nad 50 let se sníženou mírou soběstačnosti,
kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby v rovině péče, kterou není možné zabezpečit
v jejich přirozeném prostředí. V případě domova se zvláštním režimem je pozornost
soustředěna na osoby vyžadující soustavnou podporu z důvodu postižení Alzheimerovou
chorobou nebo jiným typem demence.
Stručná charakteristika služby domov pro seniory:
Základními činnostmi je poskytování ubytování a celodenního stravování osobám
důchodového věku, dále pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
a související fakultativní služby (pedikúra, kadeřnice atd.). Dále zajišťujeme volnočasové
aktivity pro naše klienty. Kapacita domova pro seniory je 32 klientů a ubytování je zajištěno
v jednolůžkových pokojích. Pokoje jsou vybavené základním nábytkem a je možno je
dovybavit dle přání klienta. Do domova dochází 1x týdně praktický lékař, 1x měsíčně
psychiatr. Další odborná vyšetření zajišťujeme po domluvě mimo zařízení.
Stručná charakteristika služby domov se zvláštním režimem:
Základními činnostmi je poskytování ubytování a celodenního stravování, dále pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a související fakultativní služby (pedikúra,
kadeřnice atd.). Dále zajišťujeme volnočasové aktivity pro naše klienty. Kapacita domova
se zvláštním režimem je 22 klientů a ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích.
Pokoje jsou vybavené základním nábytkem a je možno je dovybavit dle přání klienta.
Do domova dochází 1x týdně praktický lékař, 1x měsíčně psychiatr. Další odborná vyšetření
zajišťujeme po domluvě mimo zařízení.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Domov se zvláštním režimem
Název poskytovatele: Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú.
Ke Kamenici 997, 330 11 Třemošná
725 885 340
s.pracovnik@ustav-tremosna.cz
www.ustav-tremosna.cz
pobytová
domovy se zvláštním režimem
ústav
04580818

Komu je služba určena:
Osobám nad 50 let se sníženou mírou soběstačnosti v důsledku postižení Alzheimerovou
chorobou, stařeckou nebo jinou demencí, vyžadujícím soustavnou podporu, péči a dohled
druhé osoby.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat lidem, kteří již dále nemohou žít
ve svém přirozeném prostředí, a to ani s podporou terénní nebo ambulantní sociální služby,
bezpečné a podnětné prostředí. Individuálním přístupem podporovat smysluplný,
plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu.
Naše služby mají formu celoročního pobytu. Domov poskytuje bezpečné, důstojné
a spokojené prostředí a dostatek odborně kvalifikovaného personálu, který se denně snaží
co nejlépe porozumět požadavkům a přáním uživatelů, současně podporuje uživatele
při veškerých činnostech a společně se snaží o zachování soběstačnosti, samostatnosti
a motivuje je k další činnosti.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Pečovatelská služba

Služby pro seniory

Název poskytovatele: Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb
Město Touškov, příspěvková organizace
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
Klientům, kteří si v důsledku nemoci, postižení, stáří či nepříznivé životní situace nemohou
sami zabezpečit plnohodnotný život a chtějí nadále zůstat ve svém domácím prostředí.
Stručná charakteristika služby:
Naše služba je realizována prostřednictvím domů s pečovatelskou službou, zřizovaných
obcemi, se kterými máme uzavřenou smlouvu jako registrovaná pečovatelská služba.
Vymezené území je rozděleno do středisek: Touškovsko, Stodsko, Vejprnicko, Nýřansko,
Manětínsko, Kralovicko a Žihelsko. Služba přichází za klientem, který není přemísťován,
a tak mu usnadňuje život a umožňuje uspokojování zvláštních životních potřeb
odůvodněných stárnutím, oslabením v prosazování a zajišťování oprávněných zájmů
a potřeb. Poskytujeme pomoc a podporu osobám při řešení nepříznivé životní situace,
ve které se nacházejí. Porušování práv uživatelů v samotném procesu poskytování našich
služeb je vyloučeno. Informace získáte na webových stránkách služby nebo prostřednictvím
telefonního kontaktu. Provozní doba se přizpůsobuje klientovi a sjednává se individuálně,
při uzavírání Smlouvy o poskytování služby.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov
377 921 253, 774 483 701, 774 483 740
ps@pecovatelskasluzba.cz
www.pecovatelskasluzba.cz
terénní
pečovatelské služby
příspěvková organizace
75062330

Sociálně aktivizační služby

pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

28. října 377, 333 01 Stod
773 259 032
radek.rosenberger@cssstod.eu
www.cssstod.eu
ambulantní
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP
příspěvková organizace
48333841

Dílna Šikovná myš, Dělnická 737, 333 01 Stod
Po 7.00 – 15.00 hod.
Út 7.00 – 11.30 hod.
St 7.00 – 15.00 hod.
Čt 7.00 – 15.00 hod.
Pá 7.00 – 15.00 hod.
- maximálně 8 osob v jeden okamžik
Dílna Na sklárně, Revoluční 1071, 330 22 Nýřany
Po 7.00 – 15.30 hod.
Út 7.00 – 15.30 hod.
St 6.30 – 13.30 hod.
Čt 6.30 – 17.00 hod.
Pá 6.30 – 15.00 hod.
- maximálně 8 osob v jeden okamžik

Služby pro seniory

Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Stod,
příspěvková organizace

Dílna Liduška, Jankovského 216, 345 61 Staňkov
Po 7.00 – 15.30 hod.
Út 7.00 – 15.30 hod.
St 7.00 – 15.30 hod.
Čt 7.00 – 15.30 hod.
Pá 7.00 – 15.30 hod.
- maximálně 8 osob v jeden okamžik
Finanční náročnost:
Zdarma.
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LONGEVITA SENIO
- chráněné bydlení
Název poskytovatele: LONGEVITA SENIO s.r.o.

Služby pro seniory

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
Seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením.
Stručná charakteristika služby:
Poskytujeme bydlení dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům
ve skupinových domácnostech s potřebnou mírou 24 hodinové péče, pomoci a podpory
při zvládání každodenních činností a potřeb. Podporujeme udržování sociálních kontaktů
s rodinou a přáteli, nabízíme bezpečné a chráněné prostředí s možností celodenního
stravování.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Na Jíkalce 5 a 7, 301 00 Plzeň
Plzeňská 61, 322 00 Plzeň - Křimice
724 733 524, 725 574 784, 602 643 335
longevita@longevita.cz
www.longevita.cz
pobytová
chráněné bydlení
společnost s ručením omezeným
26393743

Denní stacionář „JITŘENKA“
Domov pro osoby se zdravotním postižením „NOVÁČEK“
Odborné sociální poradenství - CZP PK
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP - CZP PK
Odborné sociální poradenství NRZP ČR
Denní stacionář CENTRUM HÁJEK
Sociální rehabilitace CENTRUM HÁJEK
Odlehčovací služby CENTRUM HÁJEK
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
Raná péče Diakonie
Jdeme dál pro osoby s postižením
Fora pro osoby s postižením
Domov Radost pro osoby s postižením
Pírko pro osoby s postižením
Můj 1+0 pro osoby s postižením Přeštice
Stacionář Soběkury pro osoby s postižením
Stacionář Človíček pro osoby s postižením (pro mládež a dospělé)
Stacionář Človíček pro osoby s postižením (pro děti a mládež)
Využití volného času KRYSTAL
Sociální rehabilitace Ledovec
Chráněné bydlení Ledovec
Denní stacionář Ledovec
Odborné sociální poradenství Ledovec
Služby pro zdravotně postižené Mamma help
Osobní asistence Městská charita Plzeň
Domov pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod
Chráněné bydlení CSS Stod
Odlehčovací služby CSS Stod
Odborné sociální poradenství CSS Stod
Terapeutické dílny MOTÝL
Café Restaurant Kačaba
Osobní asistence Muži a ženy
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Služby pro zdravotně postižené

Služby pro zdravotně postižené
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Služby pro zdravotně postižené

Služby pro zdravotně postižené
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Středisko služeb pro osoby se sluchovým postižením AUDIOHELP
Socialně aktivizační služby ProCit
Výcvik asistenčních psů a poskytování canisterapie
Raná péče Kuk
Centrum denních služeb Exodus
Odlehčovací služba Exodus
Sociálně terapeutická dílna Exodus
Sociální rehabilitace Exodus
Dopolední klub Sdružení Ty a Já
Zájmové kroužky pro handicapované Sdružení Ty a Já
Sociální rehabilitace SENs
... s Alešem - Spolek Aleš
Tlumočnická služba SNN
Odborné sociální poradenství SNN
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP - SNN
Vozíčkáři Plzeňska - integrace osob se ZP do společnosti
Volnočasové aktivity Tak pojď s náma
Odborné sociální poradenství Tyflocentrum
Průvodcovské a předčitatelské služby Tyflocentrum
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP Tyflocentrum
Tyfloservis - Krajské středisko Plzeň
Podpora lidí s RS - Unie Roska
VIDA centrum
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP - PUN
Odborné sociální poradenství PUN
Tlumočnické služby PUN
Průvodcovské a předčitatelské služby PUN
Sociální rehabilitace Tichý svět
Odborné sociální poradenství Tichý svět
Tlumočnické služby Tichý svět
Aktivizační služby CK KID

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Denní stacionář
„JITŘENKA“

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Zábělská 5/43, 312 00 Plzeň
378 037 618, 724 055 993
pestovav@plzen.eu
www.muss.plzen.eu
ambulantní
denní stacionáře
příspěvková organizace
00075345

Komu je služba určena:
Cílovou skupinou stacionáře (dále jen DS) jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Jedná se o děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením ve věku od 7 let
do 64 let (středně těžká a těžká mentální retardace, i s přidruženým lehkým tělesným nebo
smyslovým postižením) a seniory nad 60 let se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Předpokladem pro přijetí je zvládání základních sebeobslužných dovedností s částečnou
dopomocí (používání WC, přijímání stravy). V případě nevyužití celkové kapacity DS mohou
být služby nabídnuty i žadatelům mimo město Plzeň.
Služby nelze poskytnout:
• osobám, které splňují cílovou skupinu, ale vyžadují sociální službu, kterou DS neposkytuje
• osobám, které nezvládají chůzi po schodech (DS není bezbariérový)
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
nebo při onemocnění akutní infekční nemoci
• osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití
• osobám, kterým DS vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování
povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním DS je poskytování sociálních služeb cílové skupině uživatelů s ohledem na jejich
individuální potřeby a osobní cíle, komplexní rozvoj osobnosti, seberealizaci a co nejvyšší
možnou míru samostatnosti a zajištění jejich plnohodnotného života.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Domov pro osoby se zdravotním
postižením „NOVÁČEK“

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
Mentálně postiženým osobám ve věku od 3 let do 35 let (střední, těžká a hluboká mentální
retardace) i s přidruženým tělesným postižením.
Přijímáme také osoby, jejichž svéprávnost byla soudně omezena nebo osoby s nařízenou
ústavní výchovou či na základě předběžného opatření.
Služba není poskytována:
• pokud zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
• pokud osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci
• v případě, že chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití
• osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách
• osobám s poruchou chování, které nelze zvládnout běžnými výchovnými prostředky
• osobám s diagnózou autismus a schizofrenie
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Domova je poskytování pobytových sociálních služeb mentálně postiženým
osobám ve věku od 3 do 35 let v rovině naplňování jejich individuálních potřeb, osobních
cílů a práv, rozvíjení osobnosti, seberealizace a soběstačnosti.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Rabštejnská 1618/29, 323 00 Plzeň
378 037 680, 725 072 053, 378 037 681, 724 251 184
kotrbata@plzen.eu
www.muss.plzen.eu
pobytová
domovy pro osoby se zdravotním postižením
příspěvková organizace
00075345

Odborné sociální poradenství

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Koterovská 134, 326 00 Plzeň
377 440 854
plzen@czppk.cz
www.czppk.cz
ambulantní
odborné sociální poradenství
obecně prospěšná společnost
26594382

Komu je služba určena:
• osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a typu zdravotního postižení
• rodinným příslušníkům osob se zdravotním postižením a seniorů
• opatrovníkům osob s omezenou svéprávností
• právnickým osobám pracujícím ve prospěch osob zdravotně postižených a seniorů
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poslání služby: prostřednictvím informací a zprostředkováním navazujících služeb
poskytnout uživateli podporu a pomoc, najít správný směr sociální intervence, posilovat
jeho důvěru ve vlastní schopnosti při řešení nastalé nepříznivé sociální situace:
• informace, podpora a pomoc při řešení nepříznivé životní situace seniorů a osob
se zdravotním postižením
• zprostředkování navazujících služeb
• poradenství týkající se dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi
• poradenství týkající se příspěvku na péči
• informace týkající se postupu při uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociální služby
• pomoc při zpracování žádosti, podání a odvolání určených poskytovatelům sociálních
služeb a orgánům veřejné správy ve věcech sociálních služeb a sociálního zabezpečení
• informace a rady při výběru a možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek
• spolupráce a poradenství ostatním organizacím pracujícím s osobami se zdravotním
postižením a seniory

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: Centrum pro zdravotně postižené
Plzeňského kraje o.p.s.

Praktické informace:
Provozní doba:
Po 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
Út 8.00 - 13.00 hod.
St 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
Čt 8.00 - 13.00 hod.
Pá 8.00 - 13.00 hod.
Finanční náročnost:
Půjčovna kompenzačních pomůcek za úhradu, poradenství zdarma.

39

Sociálně aktivizační služby

pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: Centrum pro zdravotně postižené
Plzeňského kraje o.p.s.
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
• seniorům
• osobám se zdravotním postižením
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytnutí aktivizačních činností seniorům a občanům se zdravotním postižením, stimulace
jejich schopností a dovedností, zároveň podpora, udržení a rozvíjení jejich sociálních
kontaktů prostřednictvím:
• kurzů PC (i individuální výuka) - učebna disponuje pouze 5 místy, lektor má dostatek času
pro všechny klienty, v učebně je instalována indukční smyčka
• ergodílny – Kroužek ručních prací, pravidelné výstavy
• tréninků paměti
Praktické informace:
Provozní doba:
Po 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00 hod.
Út 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00 hod.
St 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00 hod.
Čt 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00 hod.
Pá dle domluvy
Finanční náročnost:
Zdarma.
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Koterovská 134, 326 00 Plzeň
377 440 854
plzen@czppk.cz
www.czppk.cz
ambulantní
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP
obecně prospěšná společnost
26594382

Odborné sociální poradenství

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

náměstí Republiky 28, 301 00 Plzeň
377 224 879, 736 751 204
poradnaplzen@nrzp.cz
www.nrzp.cz
ambulantní
odborné sociální poradenství
spolek
70856478

Komu je služba určena:
Občanům se zdravotním postižením, seniorům, opatrovníkům osob omezených v právní
způsobilosti, rodinným příslušníkům, pečujícím osobám.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Sociálně právní poradenství zahrnuje problematiku příspěvků, včetně příspěvku na péči,
dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky státní sociální podpory, důchody
a důchodové pojištění, nemocenské a zdravotní pojištění, průkazy OZP, problematiku
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kompenzační pomůcky, výběr vhodné
sociální služby v regionu, omezení svéprávnosti a opatrovnictví, vzdělávání dětí, žáků
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nebo oblast odstraňování
architektonických bariér.
Praktické informace:
Provozní doba:
Po 8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Út 8.00 - 12.00 hod.
St 8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Čt 8.00 - 12.00 hod.
Pá 8.00 - 12.00 hod.

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: Národní rada osob se zdravotním postižením
České republiky, z.s.

Finanční náročnost:
Zdarma.
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Denní stacionář
CENTRUM HÁJEK
Název poskytovatele: CENTRUM HÁJEK z.ú.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Šťáhlavice 158, 332 03 Nezvěstice
602 692 763
info@centrumhajek.eu
www.centrumhajek.eu
ambulantní
denní stacionáře
ústav
22845798

Komu je služba určena:
Dětem ve věku od 1 do 15 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením;
s lehkou, střední, těžkou a hlubokou mentální retardací.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je poskytovat uživateli na základě individuálního plánování takové služby,
které mu umožní postupným začleňováním do běžné společnosti zůstat co nejdéle v
přirozeném prostředí rodiny. Podporou soběstačnosti získají uživatelé šanci prožít aktivní,
plnohodnotný a důstojný život.
Obsah služby:
• činnosti dle individuálního plánu
• 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
• výchovně vzdělávací program s prvky ergoterapie
• fyzioterapie (magnetoterapie, oxygenoterapie, laserová a ultrazvuková terapie, rašelinové
a parafínové zábaly, kineziotaping, cvičení s PANat dlahami, MOTOmed)
• alternativní komunikace, zraková stimulace
• svoz a rozvoz domů svozovým autem s doprovodem
Praktické informace:
Ostatní: krásné prostředí uprostřed lesů u zámku Kozel, pouze 10 km od Plzně
Provozní doba: Po - Pá 7.00 - 16.00 hod.
Finanční náročnost:
Za úhradu. Aktuální ceník na www.centrumhajek.eu.
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Sociální rehabilitace
CENTRUM HÁJEK
Název poskytovatele: CENTRUM HÁJEK z.ú.
Šťáhlavice 158, 332 03 Nezvěstice
602 692 763
info@centrumhajek.eu
www.centrumhajek.eu
ambulantní
sociální rehabilitace
ústav
22845798

Komu je služba určena:
Dětem ve věku od 1 do 15 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením;
s lehkou, střední, těžkou a hlubokou mentální retardací.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je poskytovat uživateli na základě individuálního plánování takové služby,
které mu umožní postupným začleňováním do běžné společnosti zůstat co nejdéle
v přirozeném prostředí rodiny. Sociální služba je cíleně navázána na moderní metodu
TheraSuit a umožňuje pokroky získané díky pohybové terapii uvést v maximální možné míře
do praxe. Podporou soběstačnosti získají uživatelé šanci prožít aktivní, plnohodnotný
a důstojný život.
Obsah služby:
• sociálně pohybová terapie TheraSuit
• činnosti dle individuálního plánu
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování
• nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nácvik chování v různých
společenských situacích
• nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
• svoz a rozvoz domů svozovým autem s doprovodem

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Praktické informace:
Ostatní: krásné prostředí uprostřed lesů u zámku Kozel, pouze 10 km od Plzně
Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 16.30 hod.
Finanční náročnost:
Služba je poskytována zdarma, ceník doprovodných terapií na www.centrumhajek.eu.
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Odlehčovací služby
CENTRUM HÁJEK
Název poskytovatele: CENTRUM HÁJEK z.ú.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Šťáhlavice 158, 332 03 Nezvěstice
602 692 763
info@centrumhajek.eu
www.centrumhajek.eu
ambulantní
odlehčovací služby
ústav
22845798

Komu je služba určena:
Dětem ve věku od 1 do 15 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením;
s lehkou, střední, těžkou a hlubokou mentální retardací.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním sociální služby je poskytovat uživateli na základě individuálního plánování
smysluplné vyplnění volného času a pomoci rodině v nenadálých životních situacích s péčí
o jejich děti, které vyžadují speciální péči. Cílem je snížit zátěž rodiny a podpořit společný
rodinný život rodiny s postiženým dítětem.
Obsah služby:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Praktické informace:
Ostatní: krásné prostředí uprostřed lesů u zámku Kozel, 10 km od Plzně
Provozní doba: Po - Pá 8.30 - 16.30 hod.
Finanční náročnost:
Za úhradu. Aktuální ceník na www.centrumhajek.eu.
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Centrum pobytových a terénních
sociálních služeb Zbůch

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:

Právní subjektivita:
IČ:

V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
377 830 611
info@centrumzbuch.cz
www.centrumzbuch.cz
pobytová, ambulantní, terénní
domovy pro osoby se zdravotním postižením
sociální rehabilitace
chráněné bydlení
odlehčovací služby
státní příspěvková organizace
00411949

Komu jsou služby určeny:
Osobám s kombinovaným postižením, osobám se zdravotním postižením, osobám
s tělesným postižením starším 16 let.
Poskytované služby:
• Domov pro osoby se zdravotním postižením – adresa V Sídlišti 347, Zbůch
• Chráněné bydlení – adresy V Sídlišti 347, Zbůch; Plzeňská 93, Zbůch;
Plzeňská 213, Chotěšov; Dopravní 2, Plzeň; Plachého 10, Plzeň; Klatovská 26, Plzeň;
Dobrovského 4, Plzeň; Sokolovská 88, Plzeň; náměstí Českých Bratří 7, Plzeň;
Puškinova 8, Plzeň
• Odlehčovací služby – adresa V Sídlišti 347, Zbůch
• Sociální rehabilitace:
• Pobytová - pro uživatele, kterým je poskytován intenzivní 14 denní
rehabilitační program v doprovodu rodinného příslušníka
• Ambulantní – pro dospělé uživatele, kteří se připravují na budoucí povolání
v jednoduchých manuálních pracích v dílnách pracovní rehabilitace nebo kurzech
profesní přípravy v zahradnických oborech, šití prádla a práce v prádelně
• Terénní – pro dospělé uživatele, kteří přešli z ústavní služby do vlastních bytů a stále
potřebují podporu sociálních služeb

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: Centrum pobytových a terénních sociálních služeb
Zbůch

Praktické informace:
Doprava z Plzně zajišťována bezbariérovými autobusy ve spolupráci se statutárním městem
Plzeň.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Raná péče Diakonie
Název poskytovatele: Diakonie ČCE - středisko Praha

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice
235 518 392
info@rana-pece.cz
www.rana-pece.cz
ambulantní, terénní
raná péče
církevní právnická osoba
62931270

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi se závažným opožďováním ve vývoji, s mentálním, pohybovým
nebo kombinovaným postižením (např. genetickým nebo neurologickým), s poruchami
autistického spektra z Plzně a Plzeňského kraje.
Stručná charakteristika služby:
Raná péče Diakonie je terénní sociální služba. Poradkyně rané péče dojíždějí za rodinami
s dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením, s ohroženým vývojem
a poruchou autistického spektra do místa jejich bydliště v Plzni a celém Plzeňském kraji.
V případě zájmu o službu volejte na uvedené telefonní číslo - v případě, že nás nezastihnete,
zavoláme vám zpět.
Praktické informace:
Provozní doba: Po - Pá 7.00 - 19.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Jdeme dál

pro osoby s postižením

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Kralovická 35, 323 00 Plzeň
Perlová 14, 301 00 Plzeň
773 683 193, 736 527 156
srplzen.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
ambulantní, terénní
sociální rehabilitace
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Lidem se zdravotním postižením, zejména mentálním nebo kombinovaným, v případě
kombinovaného pouze v kombinaci mentálního a tělesného postižení, ve věku
18 až 50 let.
Stručná charakteristika služby:
Nabízíme výběr z 11 praktických činností, důležitých pro samostatný pohyb osob
se zdravotním postižením v různých typech přirozeného prostředí, dle potřeb a přání
uživatele.
Cílem sociální rehabilitace je dosáhnout vyšší míry soběstačnosti uživatelů služby, pomocí
intenzivních teoretických a praktických nácviků, stanovených individuálním plánováním.
Zajišťujeme nácvik v těchto oblastech:
• cestování
• nakupování
• komunikace s úřady
• seznamování s PC a internetem
• dovednosti pro hledání zaměstnání
• poznávání hodin, orientace v čase
• telefonování a zvládání krizových situací
• společenské chování a základní znalosti etiky
• hospodaření s penězi
• péče o domácnost
• nácvik komunikace v anglickém jazyce

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Praktické informace:
Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 16.30 hod.
Služba je poskytována na území města Plzně a Klatovy.
Finanční náročnost:
Zdarma.
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Fora pro osoby s postižením
Název poskytovatele: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Perlová 14, 301 00 Plzeň
603 556 606
fora.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
terénní
podpora samostatného bydlení
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Lidem se zdravotním postižením ve věku 18 až 64 let, kteří v důsledku nepříznivé sociální
situace potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o domácnost a v běžných osobních
záležitostech (v oblastech hospodaření s penězi, cestování, mezilidských vztahů,
nakupování, stravování, jednání s úřady a v práci s informacemi).
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba poskytuje praktickou podporu lidem se zdravotním postižením v jejich přirozeném
prostředí a pomáhá jim tak zvládnout samostatné bydlení.
Cílem služby je dosáhnout pozitivní změny v nepříznivé sociální situaci klientů.
Zajišťujeme:
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• pomoc se získáváním nových znalostí a dovedností
• pomoc při hospodaření s financemi
• podporu při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• podporu při hledání zaměstnání
• podporu ve smysluplném trávení volného času
• podporu při prosazování práv a zájmů
Praktické informace:
Provozní doba: Po – Pá 8.00 - 16.00 hod.
Finanční náročnost:
Cena služby: 25 Kč za hodinu asistence.
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Domov Radost
pro osoby s postižením
Název poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Merklín 194, 334 52 Merklín u Přeštic
773 683 191
dozpradost.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
pobytová
domovy pro osoby se zdravotním postižením
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Dospělým lidem od 18 let 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.
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 a žijí
společenským životem. Udržují vztahy s rodinou i místní komunitou a využívají v co nejvyšší
možné míře veřejně dostupných služeb.
Služba nemůže být poskytnuta osobám:
• jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo
z důvodu akutní infekční nemoci
• jejichž chování závažným způsobem narušuje kolektivní soužití
• kterým byla z důvodu porušování povinností vypovězena smlouva v době kratší než
6 měsíců před žádostí o poskytnutí téže sociální služby

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Praktické informace:
Služba je poskytována celoročně, 365 dní v roce, včetně všech svátků.
Služba je poskytována formou skupinového soužití ve čtyřech oddělených domácnostech.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Pírko pro osoby s postižením
Název poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Merklín 194, 334 52 Merklín u Přeštic
773 683 191
os.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
pobytová
odlehčovací služby
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Lidem s mentálním postižením (i těžší formy) a s poruchou autistického spektra, ve věku
od 15 do 60 let, kteří potřebují zajistit 24 hodinovou péči druhé fyzické osoby, protože jejich
trvale pečující osoba si potřebuje odpočinout nebo vyřídit osobní, pracovní či zdravotní
záležitosti.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• posláním služby je nabídnout časově omezené pobyty lidem s postižením a umožnit tak
o ně pečujícím osobám bez obav načerpat nové síly nebo si v klidu vyřešit osobní
záležitosti
• uživatel služby má zajištěnou 24 hodinovou péči, která vychází z jeho potřeb a zachovává
aktuální míru jeho schopností, dovedností a návyků
• uživatel služby je obohacen o další možné způsoby trávení času, společenské zážitky,
zkušenost soužití v kolektivu vrstevníků a pobyt mimo rodinu
• pracovníci při poskytování služby ctí pravidla soukromí (např. klepání před vstupem
do pokoje, domluva na oslovování, manipulace s osobními věcmi se svolením či vědomím
uživatele apod.)
• při dopomoci s osobní hygienou jednají citlivě a diskrétně
• při poskytování služby poskytují pracovníci pouze takovou míru podpory, kterou uživatel
potřebuje (nedělají za něj to, co umí) a jednají s ním partnersky
• při poskytování služby pracovníci citlivě vyhodnocují, které věci potřebují běžet tak,
jak je uživatel zvyklý, a kdy je vhodné „rozšiřovat obzory“ a podpořit uživatele v rozvoji
schopností a dovedností
Praktické informace:
Služba je poskytována celoročně, 365 dní v roce, včetně všech svátků.
Odlehčovací služba je poskytována pobytovou formou v objektu Domova Radost
pro osoby s postižením, v rozsahu od prodlouženého víkendu do souvislého měsíčního
pobytu, a to i opakovaně.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Můj 1+0
pro osoby s postižením Přeštice
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

třída 1. Máje 525, 334 01 Přeštice
Husova 1043, 334 01 Přeštice
773 683 199
chbprestice.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
pobytová
chráněné bydlení
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Dospělým lidem do 60 let s mentálním postižením, v případné 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.
Stručná charakteristika služby:
Posláním služby je poskytnout dospělým lidem s mentálním postižením bydlení
ve skupinové domácnosti nebo individuálně 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.
Naším cílem je:
• aby klient převzal co nejvyšší možnou odpovědnost za péči o domácnost
• aby si klient v co největší možné míře obstarával své osobní záležitosti
• aby si klient začal vytvářet a využíval vlastní podpůrnou sociální síť
• aby si klient naplňoval své potřeby běžným způsobem, obdobně jako jeho vrstevníci
(partnerské vztahy, placené zaměstnání, vyhovující životní styl)
Principy:
• rovnocenný přístup
• podpora v samostatnosti
• individuální přístup
• podpora informovaného rozhodování

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Praktické informace:
Služba je určena lidem, kteří jsou schopni žít částečně samostatně, není zajištěna
24 hodinová asistence. V době nepřítomnosti pracovníka je zajištěna pohotovostní služba
na telefonu. Služba je poskytována celoročně, včetně všech svátků.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Stacionář Soběkury
pro osoby s postižením
Název poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Soběkury 63, 334 01 Přeštice
377 912 250, 773 683 189
dssobekury.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
ambulantní
denní stacionáře
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Lidem ve věku 18 - 50 let 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 a letní
tábor
• s ohledem na specifické potřeby s uživateli pracujeme individuálně i ve skupinách
Praktické informace:
Služba je poskytována v obci Soběkury v patrové bezbariérové budově se zahradou,
která nabízí možnost relaxace. Pro uživatele nabízíme i svoz střediskovými autobusy,
či formu doprovodů hromadnou dopravou ve směru z a do Plzně.
Službu denního stacionáře poskytujeme ve všední dny.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Stacionář Človíček

pro osoby s postižením (pro mládež a dospělé)
Název poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Kralovická 35, 323 00 Plzeň
377 549 207
dsplzen.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
ambulantní
denní stacionáře
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Mládeži a dospělým (mužům a ženám) s mentálním postižením a kombinovaným
mentálním a tělesným postižením z Plzně a okolí, kteří ukončili školní docházku, nemohou
se dále vzdělávat a zaujme je nabídka denního stacionáře.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Uživatelům stacionáře nabízíme 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 budoucností – 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:
Službu denního stacionáře poskytujeme ve všední dny.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Stacionář Človíček

pro osoby s postižením (pro děti a mládež)
Název poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Kralovická 35, 323 00 Plzeň
377 531 710
dsplzen.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
ambulantní
denní stacionáře
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Dětem a mládeži s těžkým kombinovaným postižením.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Nabízíme 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:
Stacionář Človíček pro osoby s postižením, část pro děti a mládež, je certifikovaným
pracovištěm v konceptu bazální stimulace.
Službu denního stacionáře poskytujeme ve všední dny.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Využití volného času
Název poskytovatele: Krystal
Houškova 11, 326 00 Plzeň
737 551 341
krystalplzen@email.cz
www.kdochce.estranky.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
spolek
26641194

Komu je služba určena:
Dospělým osobám s psychickými problémy.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Jsme pacientský spolek a scházíme se, abychom si vzájemně pomáhali a podporovali se.
Děláme všechno, co nás baví a co dokážeme. Fotíme, kreslíme, malujeme, vytváříme krásu
podle našich představ a na výstavách naše vnímání krásy představujeme veřejnosti.
Provozujeme dramaterapii a výsledky též zveřejňujeme - třeba v divadle Dialog nebo
i leckde jinde, zabýváme se též muzikoterapií - jen tak pro radost, skládáme básničky
a pak si je předčítáme. Prostě, snažíme se dělat si život lepší. Přijďte mezi nás a nestyďte se.
Kdy? Po, St, Čt 14.00 - 18.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

55

Sociální rehabilitace Ledovec
Název poskytovatele: Ledovec, z.s.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
• dospělým lidem s duševním (zejména psychotickým) onemocněním z Plzeňského kraje;
v případě podpory v oblasti vzdělávání lidem od 16 let
• spolupracujícím dobrovolně
• osobám v takové situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami a vnímají potřebu podpory
• spolupracujícím s odborníkem z oblasti psychiatrie, psychologie nebo neurologie,
v kompenzovaném stavu, kdy 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 ke zvládání nároků samostatného a soběstačného života
v běžných podmínkách společnosti.
V rámci služby nabízíme individuální schůzky s pracovníky služby, nácviky praktických
a sociálních dovedností (individuální či skupinovou formou), podporu při obstarávání
běžných záležitostí a v náročných životních situacích.
Praktické informace:
Provozní doba:
terénní forma služby:
Po - Pá 8.30 - 17.00 hod. (případně jindy; dle individuální domluvy s pracovníkem služby)
ambulantní forma služby:
Po, Čt 8.30 - 12.30 a 13.00 - 17.00 hod.
Út, St, Pá dle předchozí domluvy
Finanční náročnost:
Zdarma.
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Karoliny Světlé 13, 323 00 Plzeň
776 100 101, 377 429 616
sr@ledovec.cz
www.ledovec.cz
ambulantní, terénní
sociální rehabilitace
spolek
26517051

Chráněné bydlení Ledovec
Název poskytovatele: Ledovec, z.s.
Karoliny Světlé 13, 323 00 Plzeň
775 725 334, 775 725 336, 774 321 520, 377 429 616
chb@ledovec.cz
www.ledovec.cz
pobytová
chráněné bydlení
spolek
26517051

Komu je služba určena:
Lidem od 18 do 64 let, 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 chráněné
bydlení
• jsou ochotni dodržovat pravidla služby
• jejichž situace nevyžaduje celodenní podporu pracovníka (pracovníci nejsou ve službě
trvale přítomni)
Při vstupu do služby splňují osoby tyto podmínky (indikace):
• spolupracují s psychiatrem
• jsou v kompenzovaném psychickém stavu
• nejsou fyzicky agresivní, nejsou aktuálně závislé
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.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Praktické informace:
Služba je poskytována v bytech běžné zástavby v Plzni.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Denní stacionář Ledovec
Název poskytovatele: Ledovec, z.s.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
Lidem s mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s psychickým onemocněním,
od 18 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
V naší 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, otevřeností k jeho životnímu příběhu, s úctou k jedinečnosti klienta. Při práci
využíváme nestranný přístup ke klientovi v konkrétních situacích tady a teď.
Klienti stacionáře 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.
Místem poskytování je Dům Ledce v Ledcích u Plzně, výtvarná dílna „U Jam" v Plzni a další
místa dle specifického určení programu (konkretizovaného vždy pro kalendářní měsíc).
Praktické informace:
Po 8.30 - 15.30 hod.
Út specifická - dle charakteru konkrétního programu
St 8.30 - 15.30 hod.
Čt 8.30 - 15.30 hod.
Pá 8.30 - 15.30 hod.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Ledce 1, 330 14 Ledce
775 725 337, 377 958 256
ds@ledovec.cz
www.ledovec.cz
ambulantní
denní stacionáře
spolek
26517051

Odborné sociální poradenství
Ledovec
Název poskytovatele: Ledovec, z.s.
Karoliny Světlé 13, 323 00 Plzeň
776 100 101, 377 429 616
por@ledovec.cz
www.ledovec.cz
ambulantní
odborné sociální poradenství
spolek
26517051

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 běžné sociální sítě
Služba je poskytovaná i 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 v plzeňském regionu tak, aby mohli řešit svoji situaci s maximální mírou
samostatnosti a v běžných podmínkách společnosti.
Službu lze využít anonymně a opakovaně.
Praktické informace:
Po a Čt 8.30 - 12.30 hod., 13.00 - 17.00 hod.
(jindy dle předchozí domluvy)
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Služby pro zdravotně postižené
Název poskytovatele: Mamma HELP, z.s.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Sedláčkova 14, 301 00 Plzeň
377 917 395, 739 632 886
plzen@mammahelp.cz
www.mammahelp.cz
ambulantní
poradenství
spolek
70099880

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:
Poradenská a informační služba, praktické rady, předávání zkušeností.
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 s osobní
zkušeností s nemocí, v prostředí vhodném pro intimní rozhovory.
Setkávání stejně handicapovaných žen při volnočasových aktivitách - arteterapeutická dílna,
cvičení jógy, výlety.
Ozdravné a rekondiční pobyty pro pacientky po operaci prsu.
Praktické informace:
Provozní doba: Po - Čt 10.00 - 15.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Osobní asistence Plzeň
Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Polední 11, 312 00 Plzeň
377 537 700, 731 619 740
osobní.asistence@mchp.charita.cz
www.mchp.cz
terénní
osobní asistence
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba není určena:
• klientům s neléčenou závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
• klientům s projevy neumožňujícími občanské soužití
• klientům se závažnou psychiatrickou diagnózou v akutním stadiu onemocnění
• klientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou lékařskou péči
• služba se neposkytuje při karanténě pro podezření z nákazy přenosnou chorobou
a při onemocnění nakažlivou chorobou vyžadující izolaci
Stručná charakteristika služby:
Naše služby je možné získat osobním přihlášením klienta nebo někoho 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 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, dopomoc
při obstarání domácnosti, při nákupech), tak i společenské.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Praktické informace:
Služba je poskytována nepřetržitě.
Služba je poskytována pro Plzeň – město.
Finanční náročnost:
Za úhradu 100 Kč/hod.
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Domov pro osoby
se zdravotním postižením Stod

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Stod,
příspěvková organizace
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Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

28. října 377, 333 01 Stod
377 183 360
info@cssstod.eu
www.cssstod.eu
pobytová
domovy pro osoby se zdravotním postižením
příspěvková organizace
48333841

Poskytované služby:
Domov Vrchlického, Vrchlického 178, 330 26 Tlučná - 5 osob
Domov U vlečky, U Vlečky 625, 330 26 Tlučná - 5 osob
Domov OPV 1, Osvobozených politických vězňů 1315, 330 23 Nýřany - 6 osob
Domov OPV 2, Osvobozených politických vězňů 1316, 330 23 Nýřany - 6 osob
Domov Chotěšov, Dobřanská 6, 332 14 Chotěšov - 12 osob
Domov Háječek 1, K Háječku 887, 333 01 Stod - 6 osob
Domov Háječek 2, K Háječku 888, 333 01 Stod - 6 osob
Domov Háječek 3, K Háječku 889, 333 01 Stod - 6 osob
Domov Dnešice, Dnešice 18, 334 43 Dnešice - 12 osob
Domov Terasy 1, Na Terasách 766, 345 62 Holýšov - 6 osob
Domov Terasy 2, Na Terasách 767, 345 62 Holýšov - 6 osob
Domov Terasy 3, Na Terasách 768, 345 62 Holýšov - 6 osob
Domov Stod, 28. října 377, 333 01 Stod - 61 osob
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Chráněné bydlení CSS Stod

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

28. října 377, 333 01 Stod
775 413 674
jana.maskova@cssstod.eu
www.cssstod.eu
pobytová
chráněné bydlení
příspěvková organizace
48333841

Poskytované služby:
Chráněné bydlení Komenského, Komenského náměstí 856, 333 01 Stod - 18 osob
Chráněné bydlení Sokolská, Sokolská 568, 333 01 Stod - 2 osoby
Chráněné bydlení PMV 1, Pod Makovým vrchem 472, 345 62 Holýšov - 5 osob
Chráněné bydlení PMV 2, Pod Makovým vrchem 475, 345 62 Holýšov - 3 osoby
Chráněné bydlení Nýřany, Nová 1136, 330 23 Nýřany - 4 osoby
Chráněné bydlení Jankovského, Jankovského 232, 345 61 Staňkov - 4 osoby
Chráněné bydlení Liduška, Jankovského 216, 345 61 Staňkov - 6 osob
Chráněné bydlení Vejprnice, Líňská 67, 330 27 Vejprnice - 5 osob
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Stod,
příspěvková organizace

63

Odlehčovací služby Stod

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Stod,
příspěvková organizace
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Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

28. října 377, 333 01 Stod
773 259 033
karla.burdova@cssstod.eu
www.cssstod.eu
pobytová
odlehčovací služby
příspěvková organizace
48333841

Komu je služba určena:
Osobám s mentálním a kombinovaným postižením, osobám s tělesným či zdravotním
postižením se střední nebo vysokou mírou potřebné podpory po dobu, kdy se o ně nemůže
postarat osoba či rodina, která se o ně jinak stará.
Služba není určena:
Osobám s akutní a neléčenou závislostí na návykových látkách, osobám s poruchou
autistického spektra spojenou s agresivitou a osobám, které splňují zákonné důvody pro
odmítnutí žadatele o službu.
Praktické informace:
3 místa pro pobytovou odlehčovací službu
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Odborné sociální poradenství
CSS Stod

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

28. října 377, 333 01 Stod
377 183 360
poradna@cssstod.eu
www.cssstod.eu
ambulantní
odborné sociální poradenství
příspěvková organizace
48333841

Komu je služba určena:
• osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a typu zdravotního postižení
• rodinným příslušníkům osob se zdravotním postižením a seniorů
• opatrovníkům osob s omezenou svéprávností
• právnickým osobám pracujícím ve prospěch osob zdravotně postižených a seniorů
Praktické informace:
Odborné sociální poradenství je poskytováno vždy v Út a Čt mezi 13.00 a 16.00 hod.
v Modrém domě CSS Stod na adrese 28. října 377, 333 01 Stod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Stod,
příspěvková organizace
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Terapeutické dílny
Název poskytovatele: MOTÝL, z.ú.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
Osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 16 až 64 let, které
nejsou z důvodu svého postižení umístitelné na otevřeném nebo chráněném trhu práce.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• rozvoj psychických a fyzických schopností a dovedností osob se ZP s možností
výhledového zařazení do chráněného zaměstnání nebo udržení jejich stávající úrovně
vytvářením podnětných aktivit na základě individuálních plánů
• podpora osob se ZP při začleňování do běžné společnosti
• jednoduchá pracovní 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, nácvik sebeobsluhy)
• podpora klientů při řešení otázek ze společenské, sociální a vzdělávací oblasti formou
aktivity „Sociální hry“
• účast na kulturních a prezentačních akcích služby (výstavy, hudební a taneční vystoupení)
• odpolední volnočasové aktivity pro mládež a dospělé se ZP (Keramika, vědomostní Klub,
kreativní Veselá dílna, Vaření) - za finanční úhradu
Praktické informace:
• celodenní pitný režim, snídaně, oběd, svačina, hygienické potřeby - za finanční úhradu
• bezbariérové prostředí
• snadná dostupnost MHD, parkoviště v areálu
Provozní doba:
Po 7.00 - 15.00 hod.
Keramika
15.00 - 16.30 hod.
Út 7.00 - 15.00 hod.
Klub
15.00 - 16.00 hod.
St 7.00 - 15.00 hod.
Veselá dílna 15.00 - 17.00 hod.
Vaření
15.00 - 16.30 hod.
Čt 7.00 - 15.00 hod.
Pá 7.00 - 13.00 hod. (první pátek v měsíci sanitární den - pro klienty zavřeno)
Finanční náročnost:
Základní aktivity zdarma.
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Žlutická 2, 323 00 Plzeň
723 158 470
dilny.motyl@centrum.cz
www.motyl-plzen.cz
ambulantní
sociálně terapeutické dílny
ústav
26674157

Café Restaurant Kačaba
Název poskytovatele: MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
373 034 160
kacaba@moznostitujsou.cz
www.kacaba.cz
ambulantní
pracovní rehabilitace - chráněná pracovní místa
obecně prospěšná společnost
27978311

Komu je služba určena:
Lidem se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobě nezaměstnaným nebo bez pracovních
zkušeností), usilujícím o uplatnění na trhu práce.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Podmínkou zařazení do pracovní rehabilitace je invalidní důchod a úspěšné zvládnutí
týdenní praxe v Kačabě – zkusit si práci číšníka, úklid, zapojit se do kolektivu. Po praxi
se začne vyjednávat s příslušným Úřadem práce, pokud je rehabilitace schválena, účastník
nastupuje do Kačaby vždy na jeden rok. Podepíše se pracovní smlouva, účastník pobírá
pravidelně měsíční plat, začne pracovat v Kačabě a jednou týdně chodí na kurz sociálních
a pracovních dovedností „Tomův plot“. Tři měsíce před koncem rehabilitace začíná tranzitní
program, účastník nastupuje do naší spřízněné firmy, kde by měl po skončení rehabilitace
pracovat.
Finanční náročnost:
Účastník pobírá pravidelně měsíční plat a jednou týdně chodí na kurz sociálních
a pracovních dovedností „Tomův plot“, který je zpoplatněn.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Osobní asistence
Název poskytovatele: Muži a ženy, o.p.s.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Vejprnická 20, 318 00 Plzeň
775 563 611
maz@muziazeny.cz
www.muziazeny.cz
terénní
osobní asistence
obecně prospěšná společnost
28523369

Komu je služba určena:
Zejména seniorům a lidem se zdravotním postižením, včetně dětí.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Nabízíme síť osobních asistentů, kteří pomáhají klientům a jejich rodinám v nejrůznějších
osobních a sociálních situacích.
Protože si naši pomocníci sami prošli zkouškou života se zdravotními či jinými potížemi,
dokáží se velmi dobře vcítit do potřeb a pocitů druhých. Jsou empatickými pomocníky,
dokáží většinu věcí vyřídit za klienta a poradí si s nejrůznějšími problémy, které život ve stáří,
nemoci či s postižením přináší. Klienti tuto okolnost hodnotí pozitivně, někteří dokonce
vnímají pomoc nikoliv jako jednostrannou, ale jako vzájemnou. Proto naši službu nazýváme
„Zrcadlovou pomocí“.
Praktické informace:
Službu poskytujeme v přirozeném sociálním prostředí klienta - v místě bydliště i mimo
bydliště - např. pobytová služba apod., v předem dohodnutém čase dle potřeb klienta
(lze dlouhodobě i krátkodobě) a za úhradu v souladu s aktuálním ceníkem.
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Středisko služeb pro osoby
se sluchovým postižením
Název poskytovatele: AUDIOHELP z.s.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
377 420 933, 377 420 934
audiohelp@volny.cz; cknh.zdenek@tiscali.cz
www.audiohelp.cz
ambulantní, terénní
odborné sociální poradenství
spolek
49774883

Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým postižením, nedoslýchavým, bez rozdílu věku (převážně seniorům).
Stručná charakteristika služby:
Služba zahrnuje odborné sociální poradenství i sociální rehabilitaci.
Ambulantní služby jsou poskytovány v pracovní dny od 8 do 15 hod. a po dohodě i v jiném
čase. U terénních služeb jen po dohodě s klientem, bez omezení časem i ve svátcích
(převážně imobilní klienti nebo klienti ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních).
Praktické informace:
Zařízení je bezbariérové s výtahem do 4. patra, dostupnost MHD - tramvaj č. 4 či trolejbus
č. 16 zastávka Dobrovského, odtud 150 m ulicí V Bezovce.
Nadstavbou služby jsou i fakultativní činnosti zaměřené na funkčnost a přizpůsobení
kompenzačních pomůcek pro tyto osoby.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Sociálně aktivizační služby ProCit
Název poskytovatele: Občanské sdružení ProCit, z.s.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Smetanovy sady 15, 301 00 Plzeň
777 700 767
procitsoc@centrum.cz
www.autismusprocit.cz
ambulantní, terénní
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
spolek
22909486

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi (s handicapem, s poruchou autistického spektra, děti od 1 do 18 let věku)
Stručná charakteristika služby:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• nácviky sociálních dovedností
• zprostředkování sociálních kontaktů
• odborná práce s dítětem a rodinou, sociálně-terapeutické činnosti
• spolupráce s dalšími odborníky, se školou
Zejména: základní odborné a krizové poradenství, zprostředkování dalších služeb, pomoc
při uplatňování oprávněných práv a zájmů, odborné terapeutické aktivity, situační
intervence.
Praktické informace:
Ambulantní služby pro veřejnost: Út 14.00 - 19.00 hod.
Terénní služby: St 15.00 - 18.00 hod., Čt 15.00 - 18.00 hod.
Objednaní klienti: Po - Pá 9.00 - 18.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Výcvik asistenčních psů
a poskytování canisterapie
Název poskytovatele: Pomocné tlapky o.p.s.
V. Kratochvíla 1073, 332 02 Starý Plzenec
724 279 599
info@pomocnetlapky.cz
www.pomocnetlapky.cz
terénní
osobní asistence
obecně prospěšná společnost
26322641

Stručná charakteristika poskytované služby:
Zabýváme se výchovou a výcvikem asistenčních psů pro tělesně postižené. Vycvičené psy
předáváme zdarma do dlouhodobého užívání zejména klientům zcela či částečně
upoutaným na invalidní vozík, ale i lidem s epilepsií, dětem s poruchou autistického spektra
a lidem s kombinovaným postižením. Věnujeme se také výcviku vodících psů pro nevidomé.
Klientovi pomůžeme s vyřízením potřebných formalit spojených především s podáním
žádosti o úhradu vodícího psa na příslušné úřady.
Doplňkovou činností je provádění canisterapie v praxi, testování canisterapeutických psů
a vzdělávání psovodů. Canisterapeutické rezidenční psy poskytujeme i pro zařízení
zvláštního režimu. Informace o těchto aktivitách najdete na v záhlaví uvedené webové
stránce nebo na adrese: www.canisterapie.cz.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

71

Raná péče Kuk
Název poskytovatele: Raná péče Kuk, z.ú.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Tomanova 5, 301 00 Plzeň
377 420 035
plzen@ranapece.eu
www.ranapecekuk.eu
terénní
raná péče
ústav
29109663

Komu je služba určena:
Rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje,
od narození do 7 let, na celém území Plzeňského a Karlovarského kraje.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• terénní konzultace – pravidelné konzultace u klientských rodin, odborné poradenství
pro rodiče, stimulace vývoje dítěte
• odborné konzultace k rozvoji zrakového vnímání, posouzení zrakových funkcí
• doporučování a půjčování speciálních a kompenzačních pomůcek
• telefonické poradenství a zasílání materiálů
• semináře pro rodiče, setkávání rodin
Finanční náročnost:
Zdarma.

Centrum denních služeb Exodus
Název poskytovatele: Sdružení občanů Exodus, z.s.
U Zvonu 51, 330 11 Třemošná
777 656 200
info@exodus.cz
www.exodus.cz
ambulantní
centra denních služeb
spolek
45331081

Komu je služba určena:
Lidem se zdravotním postižením od 26 let až do seniorského věku.
Stručná charakteristika poskytované služby:
V rámci centra denních služeb nabízíme celou řadu aktivit. Kroužek keramiky, kroužek
studené kuchyně, kroužek deskových her, pohybové aktivity, různé výtvarné činnosti
a výlety.
Cílem služby je podporování a upevňování získaných dovedností a znalostí, zlepšení
samostatnosti a sebeobsluhy, učení se novým informacím a podpora osobního rozvoje.
Praktické informace:
Služba probíhá Út a Čt 9.00 - 15.00 hod.
Klienty žijící v Plzni dopravujeme do domu Exodus speciálním mikrobusem s plošinou.
Finanční náročnost:
Za úhradu 80 Kč/týden.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Odlehčovací služba Exodus
Název poskytovatele: Sdružení občanů Exodus, z.s.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

U Zvonu 51, 330 11 Třemošná
777 656 200, 377 856 539
belohradska@exodus.cz
www.exodus.cz
ambulantní
odlehčovací služby
spolek
45331081

Komu je služba určena:
Rodinám, které pečují o dítě či mládež do 26 let s chronickým onemocněním nebo
zdravotním postižením.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Cílem služby je zabezpečit pečující osobě nezbytný odpočinek a klientům služby
zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, vzdělávací, výchovné a aktivizační
činnosti pro zlepšení jejich schopností a dovedností. Klienty do Domu Exodus dopravujeme
speciálním mikrobusem s plošinou přímo z místa bydliště (popř.školy). Po příjezdu je
pro klienty připravený program, který se skládá ze zájmových aktivit (keramický kroužek,
kroužek studené kuchyně, deskové hry, výtvarný kroužek atd.). Jednotlivé aktivity si klienti
vyberou dle svých individuálních zájmů a dovedností. Dále pořádáme výlety (zoo, minigolf,
kino, divadlo, bowling, muzea, zámky, apod.) Klienti do 18 let se mohou zúčastnit každoroční
Abilympiády v Praze.
Případní zájemci o službu mají možnost se nezávisle zúčastnit programu a následně se
rozhodnout, zda je pro ně vhodná.
Praktické informace:
Kapacita služby je 15 klientů.
Odlehčovací služba Exodus probíhá každé Út 12.00 - 18.00 hod.
(mimo státní svátky a školní prázdniny)
Finanční náročnost:
Za úhradu 1980 Kč/školní rok (včetně svozu a svačiny).
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Sociálně terapeutická dílna
Exodus
Název poskytovatele: Sdružení občanů Exodus, z.s.
Tovární 3, 301 00 Plzeň
777 656 204
rajzlova@exodus.cz; TJindriska@seznam.cz
www.exodus.cz
ambulantní
sociálně terapeutické dílny
spolek
45331081

Komu je služba určena:
Osobám s tělesným, duševním či kombinovaným postižením.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Obsahem služby je pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při hygieně,
výchovně-vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a osobních záležitostí. Rozvoj nebo zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat
do vlastního prostředí, obnovení nebo zachování původního stylu života - integrace
uživatelů zpět do společnosti (přítomnost v běžném prostředí, MHD, obchody, restaurace,
kulturní památky) zvyšuje samostatnost a představuje první krok k integraci dle možností
a schopností uživatele.
Lidé v Sociálně terapeutické dílně Exodus se mohou věnovat pracovní činnosti, při které
vyrábějí např. svíčky, košíčky z pedigu, mohou tkát na kolíkovém a tkalcovském stavu,
věnovat se výrobě textilních výrobků – šití, vyšívání, malování na textil…. Dále mohou
vyrábět šperky, pracovat s dřevěnými výřezy, malovat, kreslit, batikovat, naučit se novým
výtvarným technikám - mnozí si pracovní činností zlepšují jemnou motoriku.
Někteří uživatelé se připravují v terapeutické dílně na práci v chráněných dílnách.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Finanční náročnost:
Zdarma.
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Sociální rehabilitace Exodus
Název poskytovatele: Sdružení občanů Exodus, z.s.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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U Zvonu 51, 330 11 Třemošná
377 856 539, 777 656 200
pacakova@exodus.cz
www.exodus.cz
ambulantní, pobytová
sociální rehabilitace
spolek
45331081

Komu je služba určena:
Lidem se zdravotním postižením od 18 let do seniorského věku.
Stručná charakteristika služby:
Posláním služby je socializace klientů, podpora, integrace do kolektivu, zvýšení schopností
a dovedností, které mohou následně uplatnit v běžném životě nebo na trhu práce.
Sociální rehabilitace pobytová probíhá po dobu jednoho týdne, pondělí až neděle
nepřetržitě (po předchozí domluvě s klientem). Týdenní pobyty mají různá zaměření a dle
toho předem připravený program (např.: poznávací a výtvarný kurz, sportovně adrenalinový
kurz, relaxační kurz, designový kurz, tvořivý týden a deskové hry, kurz výtvarné techniky, aj.)
V ceně pobytové formy služby je zahrnuto ubytování a strava.
Praktické informace:
Dopravu do Domu Exodus si klienti zajišťují sami.
Kapacita pobytové formy je 26 lůžek.
Ambulantní forma: Po - Pá 10.00 - 12.00 hod., v jiný čas po domluvě s klientem.
Finanční náročnost:
Za úhradu: pobytová 2200 Kč/týden; ambulantní zdarma.

Dopolední klub
Název poskytovatele: Sdružení Ty a Já, z.s.
Resslova 14, 301 00 Plzeň
776 488 008
sdruzenityaja@seznam.cz
www.sdruzenityaja.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
spolek
27007278

Komu je služba určena:
Mladým lidem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením, kteří již ukončili školní
docházku a nemohou se uplatnit na trhu práce.
Stručná charakteristika služby:
Náplní klubu je udržování a rozvoj nabytých dovedností, výtvarné a rukodělné činnosti,
návštěvy muzeí a galerií, výlety po Plzni i okolí.
Praktické informace:
Klub je otevřen Po - Čt 9.00 - 14.00 hod.
Kapacita 8 - 10 osob.
Klub je bazbariérový.
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Zájmové kroužky
pro handicapované
Název poskytovatele: Sdružení Ty a Já, z.s.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Resslova 14, 301 00 Plzeň
776 488 008
sdruzenityaja@seznam.cz
www.sdruzenityaja.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
spolek
27007278

Komu je služba určena:
Mladým lidem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Klubové centrum nabízí volnočasové aktivity pro mladé lidi s handicapem.
Nabízíme tyto zájmové kroužky: hudební laboratoř, keramika, výtvarný ateliér, tancování
a cvičení.
Kromě pravidelných kurzů pořádáme také jednorázové semináře zaměřené na rukodělné
práce. Během roku organizujeme řadu kulturních a sportovních akcí, výletů a pobytů.
Finanční náročnost:
Za úhradu 700 Kč/kroužek/rok.

Sociální rehabilitace

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Doudlevecká 36, 301 00 Plzeň
Josefa Knihy 225, 337 01 Rokycany
605 572 499
vyvojoveporuchy@seznam.cz
www.sensautismus.cz
ambulantní, terénní
sociální rehabilitace
spolek
04312902

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi od 2 do 18 let s diagnostikovanou vývojovou poruchou, která významněji
zasahuje do chování, komunikace a narušuje sociální začlenění jedince (nejčastěji autismus,
vývojové vady řeči, disharmonický vývoj osobnosti atd.).
Stručná charakteristika služby:
Cílem je dosažení maximální samostatnosti, autonomie a sociálního začlenění jedince.
Praktické informace:
Provozní doba:
ambulance Plzeň: Út 15.00 - 16.00 hod.
ambulance Rokycany: Pá 13.00 - 14.00 hod.
terénní služby: Pá 14.00 - 17.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: SENs z.s.,
Centrum péče o děti s vývojovou poruchou
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... s Alešem
Název poskytovatele: Spolek Aleš, z.s.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Koperníkova 41, 301 00 Plzeň
777 186 810
i.str@centrum.cz
www.spolek-ales.webnode.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
spolek
04449177

Komu je služba určena:
Lidem s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Účelem spolku je podpora samostatného života lidí s postižením, spojená s navazováním
kontaktů a přátelství s lidmi bez postižení. Náplní projektu jsou aktivity, ve kterých lidem
s mentálním postižením nabízíme možnost setkávání s dobrovolníkem, opakování učiva,
upevňování návyků a společné volnočasové aktivity. Program funguje na principu
přátelského vztahu člověka s mentálním postižením s dospělým dobrovolníkem. Dále
se jedná o vzájemnou podporu rodin, výměnu informací a námětů na ulehčení života
s postiženým členem rodiny.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Tlumočnická služba

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Tylova 14, 301 00 Plzeň
776 038 463, 602 616 785
mhanzlicek@snplzen.cz; voriskova@snplzen.cz
www.snplzen.cz
ambulantní, terénní
tlumočnické služby
pobočný spolek
70950431

Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým postižením.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Tlumočení do/ze znakového jazyka, artikulační tlumočení. Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí. Pořádání kurzů.
Praktické informace:
Provozní doba:
Ambulantní: Út a Čt 6.30 - 8.00 hod., ostatní dny je služba poskytována v době/čase,
který si klient individuálně domluví s tlumočníkem a to za využití moderních technologií
(whatsapp, facebook, Skype...), a to včetně víkendů, svátků.
Terénní: Po, St 6.30 -11.30 hod., Čt 8.00 -12.00 hod., Pá 6.30-12.30 hod. - v ostatní dny je služby
poskytována v době/čase, který si klient určí, včetně víkendů a svátků po předchozí domluvě
s tlumočníkem. Ve zvlášť závažných případech je terénní služba poskytována i v nočních
hodinách (odvoz RZS, nehody, PČR...)
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Spolek neslyšících Plzeň, p.s.
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Odborné sociální poradenství

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Spolek neslyšících Plzeň, p.s.
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Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Tylova 14, 301 00 Plzeň
602 616 785
voriskova@snplzen.cz
www.snplzen.cz
ambulantní
odborné sociální poradenství
pobočný spolek
70950431

Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým postižením.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Cílem služby je zabránit sociálnímu vyloučení sluchově postižených, hledat optimální řešení
osobní situace, ve které se uživatel služby nachází, předávat uživateli vhodnou komunikační
formou (odezírání, znakový jazyk, přepis v reálném čase atd.) informace o jeho právech
a možnostech vzdělávání, zaměstnávání. Pomoc při vyplňování dotazníků, formulářů atd.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí
a zprostředkování navazujících služeb.
Praktické informace:
Provozní doba:
Po, Út 8.00 - 16.00 hod.
St, Čt 8.00 - 17.00 hod.
8.00 - 14.00 hod.
Pá
Finanční náročnost:
Zdarma.

Sociálně aktivizační služby

pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Tylova 14, 301 00 Plzeň
776 038 463
mhanzlicek@snplzen.cz
www.snplzen.cz
ambulantní, terénní
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP
pobočný spolek
70950431

Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým postižením.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Zajišťujeme zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí. Pořádáme kurzy pro seniory a ZP (PřeSPo, Neleníme), výlety a zájezdy (Poznej
svůj kraj), sportovní akce a akce pro CODA a sluchově postižené děti.
Praktické informace:
Provozní doba:
ambulance
Po, Út 12.00 - 16.00 hod.
St, Čt 12.00 - 18.00 hod.
terén
3. sobota v měsíci 8.00 - 12.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Spolek neslyšících Plzeň, p.s.
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Vozíčkáři Plzeňska - integrace osob
se zdravotním postižením do společnosti
Název poskytovatele: Svaz tělesně postižených v České republice z.s.
místní organizace Vozíčkáři Plzeňska

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
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Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Koterovská 134, 326 00 Plzeň
Kaznějovská 43, 323 00 Plzeň
728 777 661, 731 362 461, 603 824 156
vozickari@volny.cz
www.vozickari.estranky.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
pobočný spolek
64355934

Komu je služba určena:
Osobám s tělesným postižením, zejména vozíčkářům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Organizace poskytuje základní sociální poradenství, organizuje volnočasové aktivity
a spolupracuje při odstraňování architektonických bariér. Osobní kontakt po předchozí
telefonické domluvě.
Finanční náročnost:
Spoluúčast na kulturních, společenských, sportovních a pobytových akcích.

Volnočasové aktivity
Název poskytovatele: Tak pojď s náma z.s.
Úslavská 29, 326 00 Plzeň
777 593 893
takpojdsnama@seznam.cz
www.takpojdsnama.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
spolek
22874577

Komu je služba určena:
Lidem se zdravotním handicapem.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Vzdělávací dopoledne 9.00 - 13.00 hod.
Zájmové odpoledne 13.00 - 17.00 hod.
Dopolední aktivity - besedy, exkurze, vaření, šití, vzdělávací aktivity
Odpolední aktivity - kroužek hudební, taneční, výtvarný, počítačový kurz
Praktické informace:
Výhledově stěhování do jiných prostor.
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Odborné sociální poradenství
Název poskytovatele: TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
Osobám se zrakovým postižením.
Stručná charakteristika poskytované služby:
V rámci služby jsou bezplatně poskytovány informace ze sociálně právní oblasti a pomoc
se zajišťováním průkazů pro osoby se zdravotním postižením, příspěvků, sociálních dávek
nebo invalidních důchodů pro zrakově postižené, informace o nových vyhláškách
a zákonech týkajících se osob se zrakovým postižením. Součástí služby je i půjčovna
kompenzačních pomůcek.
Je nutné se vždy předem objednat.
Praktické informace:
Bezbariérovost: ne
Provozní doba:
Po 7.30 - 12.00 hod., 12.30 - 16.00 hod.
Út 7.30 - 12.00 hod., 12.30 - 16.00 hod.
St 7.30 - 12.00 hod., 12.30 - 16.00 hod.
Čt 7.30 - 12.00 hod., 12.30 - 18.00 hod.
Pá 7.30 - 12.00 hod., 12.30 - 14.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.
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Tomanova 5, 301 00 Plzeň
377 420 481, 732 306 775
info@tc-plzen.cz
www.tc-plzen.cz
ambulantní, terénní
odborné sociální poradenství
obecně prospěšná společnost
25248421

Průvodcovské a předčitatelské
služby
Název poskytovatele: TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
377 420 481, 732 306 775
info@tc-plzen.cz
www.tc-plzen.cz
ambulantní, terénní
průvodcovské a předčitatelské služby
obecně prospěšná společnost
25248421

Komu je služba určena:
Osobám se zrakovým postižením.
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.
Je nutné se vždy předem objednat.
Praktické informace:
Provozní doba:
Po 7.30 - 12.00 hod., 12.30 - 16.00 hod.
Út 7.30 - 12.00 hod., 12.30 - 16.00 hod.
St 7.30 - 12.00 hod., 12.30 - 16.00 hod.
Čt 7.30 - 12.00 hod., 12.30 - 18.00 hod.
Pá 7.30 - 12.00 hod., 12.30 - 14.00 hod.
Finanční náročnost:
Za úhradu 100 Kč/h.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

87

Sociálně aktivizační služby

pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Název poskytovatele: TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
Osobám se zrakovým postižením.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytnout klientovi smysluplné využití volného času s ohledem na jeho zrakový handicap,
umožnit mu samostatný přístup k informacím a samostatnou komunikaci, zlepšit
společenské a pracovní uplatnění, samostatnost a nezávislost klienta, podporovat
navazování sociálních kontaktů a získávání nových poznatků a dovedností:
• pravidelné zájmové a vzdělávací kluby (jazykové, sportovní, společenské)
• jednorázové akce (výlety, exkurze, besedy, kulturní a sportovní akce...)
• výuka základních a pokročilých dovedností v práci s PC a dotykovými zařízeními (jedná
se o výuku na počítačích se speciálními programy pro osoby se zrakovým postižením)
• drobná servisní výpomoc a konzultační činnost v oblasti speciální výukové techniky,
mobilních telefonů a dotykových zařízení
Praktické informace:
Provozní doba:
Po 7.30 - 12.00 hod.,12.30 - 16.00 hod.
Út 7.30 - 12.00 hod.,12.30 - 16.00 hod.
St 7.30 - 12.00 hod.,12.30 - 16.00 hod.
Čt 7.30 - 12.00 hod.,12.30 - 18.00 hod.
Pá 7.30 - 12.00 hod.,12.30 - 14.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.
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Tomanova 5, 301 00 Plzeň
377 420 481, 605 079 801
info@tc-plzen.cz
www.tc-plzen.cz
ambulantní, terénní
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP
obecně prospěšná společnost
25248421

Tyfloservis, o.p.s.
Krajské středisko Plzeň
Název poskytovatele: Tyfloservis, o.p.s.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
377 423 596
plzen@tyfloservis.cz
www.tyfloservis.cz
ambulantní, terénní
sociální rehabilitace
obecně prospěšná společnost
26200481

Komu je služba určena:
Lidem ve věku 15 a více let, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí.
Mohou se na nás také obracet lidé s kombinovaným postižením, kdy jedno
z postižení je zrakové.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Nabízíme podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže
hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působíme též na společnost, aby
dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba.
Nabízíme proškolení v obsluze některých kompenzačních pomůcek a informace o jejich
získávání; nácvik sebeobsluhy (vaření, úklid, péče o oděvy aj.); výuku čtení a psaní Braillova
bodového písma; výcvik v prostorové orientaci a chůzi s bílou holí, nácvik chůze
s průvodcem, výběr vhodných tras; nácvik vlastnoručního podpisu; nácvik psaní všemi
deseti na klávesnici počítače; nácvik chování v různých společenských situacích a způsobů
kontaktu s lidmi, informační servis a zprostředkování služeb.
Praktické informace:
Provozní doba:
pro terénní formu:
Po, Út, St 9.00 - 12.00, 12.30 - 15.30, Čt 9.30 - 12.30, Pá 8.00 - 12.00 hod.
pro ambulantní formu:
Čt 13.00 - 18.00 hod.
Nutno se vždy telefonicky předem objednat.
Služby poskytujeme na území Plzeňského kraje.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Finanční náročnost:
Zdarma.
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Podpora lidí s RS
Název poskytovatele: Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Rabštejnská 2, 323 00 Plzeň
736 688 405
roska.plzen@seznam.cz
www.roskaplzen.webmium.com
ambulantní
poradenství
pobočný spolek
64353729

Komu je služba určena:
Lidem s roztroušenou sklerózou.
Stručná charakteristika služby:
Nabídka pomoci formou zdravotní rehabilitace a poradenství, setkávání členů a zajištění
rekondičních pobytů.
Finanční náročnost:
Členské příspěvky.

VIDA centrum
Název poskytovatele: VIDA z.s.
Tylova 1, 301 00 Plzeň
775 585 159
plzen@vidacentrum.cz
www.vidacr.cz
terénní
odborné sociální poradenství
spolek
26636654

Komu je služba určena:
Zejména lidem s duševním onemocněním.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Ve VIDA centru nabízíme terénní formou odborné sociální poradenství, dluhové poradenství
a poradenství na základě vlastní zkušenosti s nemocí.
Služby poskytuje tým složený ze sociálního pracovníka a konzultantů s vlastní zkušeností.
Nabízíme poradenství zejména v oblastech: možnosti zdravotní péče, oblast bydlení
a volného času, podpora zaměstnávání a zprostředkování práce, informace týkající se
systému sociálního zabezpečení. VIDA centrum též realizuje besedy, které jsou zaměřené
na obecné poradenství (např. služby pro duševně nemocné, které v daném regionu fungují)
a na dluhové poradenství (především prevence zadluženosti a finanční gramotnost obecně).
Praktické informace:
Domluvte si s námi schůzku na telefonním čísle 775 585 159.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Sociálně aktivizační služby

pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Název poskytovatele: Plzeňská unie neslyšících, z.ú.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Divadelní 1a, 301 00 Plzeň
777 875 460, 777 649 899
posta@pun.cz
www.pun.cz
ambulantní, terénní
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP
ústav
68782098

Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým postižením bez omezení věku (tj. osobám nedoslýchavým,
neslyšícím, ohluchlým a nositelům kochleárního implantátu); osobám s kombinovaným
postižením, z nichž jedno je sluchové postižení.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Praktické informace:
Bezbariérovost - ne, ale služba může být poskytnuta i terénní formou.
Provozní doba:
Po 7.30 – 19.00 hod.
Út 7.30 – 17.00 hod.
St 7.30 – 19.00 hod.
Čt 7.30 – 17.00 hod.
Pá 7.30 – 13.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Odborné sociální poradenství
Název poskytovatele: Plzeňská unie neslyšících, z.ú.
Divadelní 1a, 301 00 Plzeň
777 875 460, 777 649 899
posta@pun.cz
www.pun.cz
ambulantní, terénní
odborné sociální poradenství
ústav
68782098

Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým postižením bez omezení věku (tj. osobám nedoslýchavým,
neslyšícím, ohluchlým a nositelům kochleárního implantátu); osobám s kombinovaným
postižením, z nichž jedno je sluchové postižení.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Praktické informace:
Bezbariérovost - ne, ale služba může být poskytnuta i terénní formou.
Provozní doba:
Po 7.30 – 19.00 hod.
Út 7.30 – 17.00 hod.
St 7.30 – 19.00 hod.
Čt 7.30 – 17.00 hod.
Pá 7.30 – 13.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Tlumočnické služby
Název poskytovatele: Plzeňská unie neslyšících, z.ú.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Divadelní 1a, 301 00 Plzeň
777 875 460, 777 649 899
posta@pun.cz
www.pun.cz
ambulantní, terénní
tlumočnické služby
ústav
68782098

Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým postižením bez omezení věku (tj. osobám nedoslýchavým,
neslyšícím, ohluchlým a nositelům kochleárního implantátu); osobám s kombinovaným
postižením, z nichž jedno je sluchové postižení.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Praktické informace:
Bezbariérovost - ne, ale služba může být poskytnuta i terénní formou.
Provozní doba:
Po 7.30 – 19.00 hod.
Út 7.30 – 17.00 hod.
St 7.30 – 19.00 hod.
Čt 7.30 – 17.00 hod.
Pá 7.30 – 13.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Průvodcovské a předčitatelské
služby
Název poskytovatele: Plzeňská unie neslyšících, z.ú.
Divadelní 1a, 301 00 Plzeň
777 875 460, 777 649 899
posta@pun.cz
www.pun.cz
ambulantní, terénní
průvodcovské a předčitatelské služby
ústav
68782098

Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým postižením bez omezení věku (tj. osobám nedoslýchavým,
neslyšícím, ohluchlým a nositelům kochleárního implantátu); osobám s kombinovaným
postižením, z nichž jedno je sluchové postižení.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Praktické informace:
Bezbariérovost - ne, ale služba může být poskytnuta i terénní formou.
Provozní doba:
Po 7.30 – 19.00 hod.
Út 7.30 – 17.00 hod.
St 7.30 – 19.00 hod.
Čt 7.30 – 17.00 hod.
Pá 7.30 – 13.00 hod.
Finanční náročnost:
Za úhradu (dle aktuálního ceníku viz www.pun.cz).

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Sociální rehabilitace
Název poskytovatele: Tichý svět, o.p.s.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Kovářská 4, 301 00 Plzeň
607 048 579
olga.blahovcova@tichysvet.cz
www.tichysvet.cz
ambulantní, terénní
sociální rehabilitace
obecně prospěšná společnost
26611716

Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým či kombinovaným postižením ve věku 16 - 64 let a jejich rodinným
příslušníkům.
Stručná charakteristika služby:
Služba funguje zejména jako podpora znevýhodněných osob na trhu práce formou
vyhledávání a vytváření pracovních míst.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Odborné sociální poradenství
Název poskytovatele: Tichý svět, o.p.s.
Kovářská 4, 301 00 Plzeň
607 048 579
olga.blahovcova@tichysvet.cz
www.tichysvet.cz
ambulantní, terénní
odborné sociální poradenství
obecně prospěšná společnost
26611716

Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým či kombinovaným postižením, bez věkového omezení.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Tlumočnické služby
Název poskytovatele: Tichý svět, o.p.s.

Služby pro zdravotně postižené

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Kovářská 4, 301 00 Plzeň
607 048 579
olga.blahovcova@tichysvet.cz
www.tichalinka.cz
terénní
tlumočnické služby
obecně prospěšná společnost
26611716

Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým či kombinovaným postižením, ovládajícím český nebo český znakový
jazyk, bez věkového omezení.
Stručná charakteristika služby:
Služba funguje pomocí nonstop online tlumočení znakového jazyka a online přepisu
mluvené řeči do textu prostřednictvím Tiché linky, dále děláme překlady a úpravu textu.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Aktivizační služby CK KID

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

U Jam 23, 323 00 Plzeň
608 708 726
olda.ckkid@seznam.cz
www.ckkid.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
spolek
22851020

Komu je služba určena:
Zdravotně postiženým a seniorům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Cestovní klub KID ve své bezbariérové klubovně pořádá pro členy (ale i nečleny) pravidelné
klubové večery (besedy, promítání, čtení, workshopy) a klubová setkání. Dále zde provozuje
činnost zájmových kroužků (kroužek deskových her, hudební kroužek).
Klub KID pořádá také turistické, sportovní a kulturní akce směřující k vyšší aktivitě a mobilitě
zdravotně postižených osob a seniorů. Za tímto účelem využívá bezbariérový klubový
zájezdový autobus a klubový mikrobus (obě vozidla jsou vybavena zdvihací plošinou
pro vozíčkáře). Kromě zájezdů a výletů pro své členy i nečleny klubu nabízí možnost
výhodného pronájmu obou vozidel s řidičem i ostatním neziskovým organizacím pro jejich
vlastní akce.
Praktické informace:
Provozní doba:
Út 16.00 – 19.00 hod. (kroužek deskových her), Čt 17.00 – 19.00 hod. (hudební kroužek),
ostatní dle typu akce a dle dohody. Prostor je kompletně bezbariérový, včetně WC
a koupelny.

Služby pro zdravotně postižené

Název poskytovatele: Cestovní klub KID,
klub invalidních dobrodruhů - z.s.

Finanční náročnost:
V závislosti na typu akce.
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Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Služby pro rodiny, děti a mladistvé
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Péče o zdravotně a sociálně znevýhodněné děti - Dětské centrum
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ŠNEČEK
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi CENTRUM HÁJEK
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Mateřské Centrum cvrček
Mateřské centrum CeDR
Klub Atom pro děti a mládež - Diakonie ČCE
Archa pro rodiny s dětmi - Diakonie ČCE
Prevence pro školy a veřejnost - Diakonie ČCE
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni - azylový dům MCHP
Program Náhradní rodinná péče - DOMUS
Program Sanace rodiny - DOMUS
Pomoc při náhlé ztrátě blízkého člověka - Plzeňská zastávka
Školička Klubíček
Mateřské centrum Slovíčko
Volnočasové centrum pro děti - MC Litínek
Linka bezpečí
Rodičovská linka
Azylový dům MáTa
Terénní a ambulantní služba MáTa pro rodinu
Jablíčko pro každou rodinu - MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY
Intervenční centrum Plzeňského kraje - Diecézní charita Plzeň
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - TOTEM
Raná péče - MOTÝL
Vědomé rodičovství - MOTÝL
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - NADĚJE Železniční
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - NADĚJE Černická
Bludiště - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Naděje
Poradna pro ženy a dívky Plzeň
COM.PASS - Ponton
NZDM Pixla - Ponton

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Program včasné péče Klubíčko - Ponton
Mateřské centrum Duha
Rodinné centrum Vlnka, z.ú.
Odborné sociální poradenství - Střecha
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Střecha
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vzducholoď
Otevřený klub Balón
Podpora vzdělávání - SPOLEČNOST TADY A TEĎ
Volnočasové a vzdělávací aktivity Blízký soused
Poradna náhradní rodinné péče - Sdružení pěstounských rodin
EGO AUXILIATUS - Alternativní poradna
P-centrum CPPT
Rekondiční centrum Na dvorku
Hipoterapie, léčba koněm

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Služby pro rodiny, děti a mladistvé
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Péče o zdravotně a sociálně
znevýhodněné děti
Název poskytovatele: Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

102

Na Chmelnicích 6, 323 00 Plzeň
378 037 823, 378 037 821, 724 888 807
siplova@plzen.eu; tytlova@plzen.eu
www.detskecentrumplzen.cz
pobytová
zdravotní služby, ošetřování
příspěvková organizace
40526666

Komu je služba určena:
Dětem od narození do tří let věku, jejich matkám, rodičům, žadatelům o náhradní rodinnou
péči.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytujeme komplexní péči dětem se specifickými zdravotními potřebami od narození
zpravidla do tří let věku (péče zdravotní, ošetřovatelská, rehabilitační, psychologická,
sociální, výchovná). Jedná se zejména o děti s vrozenými vadami, postižením, chronicky
nemocné, ohrožené rizikovým sociálním prostředím, opuštěné, týrané, zanedbávané,
zneužívané. Nabízíme odlehčovací služby, odbornou poradenskou pomoc rodinám vlastním
či náhradním (poradenství v péči o dítě, psychologické, sociální poradenství, provázení
v těžké životní situaci ). Matkám (rodičům) umožňujeme zácvikový či diagnosticko terapeutický pobyt a podporu v rodičovských kompetencích. Nabízíme krizovou pomoc
matce a dítěti. Podílíme se na přípravě žadatelů o náhradní rodinnou péči a zajišťujeme
diagnostiku a přípravu dětí před umístěním do náhradní rodinné péče.
Praktické informace:
Zařízení má nepřetržitý provoz a péči zajišťuje odborný personál.
Finanční náročnost:
Příspěvek na zaopatření.

Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc ŠNEČEK
Název poskytovatele: Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Partyzánská 55, 312 05 Plzeň
378 037 823, 724 888 807, 378 037 811
siplova@plzen.eu; tytlova@plzen.eu
www.detskecentrumplzen.cz
pobytová
zdravotní služby, ošetřování
příspěvková organizace
40526666

Komu je služba určena:
Dětem od narození do předškolního věku a jejich rodinám.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Zařízení poskytuje okamžitou ochranu a pomoc dětem v tísni. Jedná se o děti bez přiměřené
péče, jejichž život, zdravotní stav, vývoj či základní práva jsou ohrožena. Pomáhá rodinám,
které se na přechodnou dobu nemohou o své dítě postarat. Poskytuje pomoc dětem
zanedbávaným, týraným, zneužívaným. Je zde zajištěno přímé zaopatření, péče
ošetřovatelská, výchovná, psychologická, sociální i zdravotní.
Děti jsou přijímány na žádost rodičů, obecního úřadu nebo z rozhodnutí soudu. Důraz
je kladen na práci s rodinou - poradenství. Zařízení má nepřetržitý provoz, péče je zajištěna
formou rodinných buněk. Pobyt má být dočasný - do vyřešení situace.
Finanční náročnost:
Příspěvek na úhradu pobytu a péče.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi CENTRUM HÁJEK
Název poskytovatele: CENTRUM HÁJEK z.ú.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Šťáhlavice 158, 332 03 Nezvěstice
602 692 763
info@centrumhajek.eu
www.centrumhajek.eu
ambulantní, terénní
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
ústav
22845798

Komu je služba určena:
Rodinám pečujícím o dítě/děti s handicapem (uživatelé od 1 roku věku).
Stručná charakteristika poskytované služby:
Prostřednictvím individuální sociální pomoci a poradenství řešíme specifické potřeby rodin,
které pečují o děti s handicapem. Společně pracujeme na získávání a prohlubování
rodičovských schopností, dovedností a kompetencí, na postupu při uplatňování práv
a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• aktivizace rodiny v rámci terapie TheraSuit
Praktické informace:
Ostatní: krásné prostředí uprostřed lesů u zámku Kozel, pouze 10 km od Plzně
Provozní doba: Po - Pá 7.30 - 15.30 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň
775 263 426
info@poradnaplzen.cz, ivanka.jirkova@seznam.cz
www.poradnaplzen.cz
ambulantní
odborné sociální poradenství
obecně prospěšná společnost
28020529

Komu je služba určena:
Lidem ve složité životní situaci (rodinné, partnerské a individuální problémy).
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poradna provádí manželské, rodinné poradenství, pracuje s lidmi v krizi a v náročných
životních situacích. Nabízí možnost mediace v oblasti rodinných vztahů. Ke konzultaci
je nutné se objednat.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Název poskytovatele: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy,
o.p.s.
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Mateřské centrum
Název poskytovatele: Centrum cvrček s.r.o.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Jablonského 11, 326 00 Plzeň
777 893 134
info@centrumcvrcek.cz
www.centrumcvrcek.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
společnost s ručením omezeným
03148700

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi předškolního a školního věku.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Centrum cvrček s.r.o. je mateřským centrem v Plzni na Slovanech, které nabízí cvičení
a předporodní přípravu pro těhotné, cvičení a pohybové aktivity pro kojence, batolata a děti
předškolního věku, zájmové kroužky pro děti i dospělé, otevřenou hernu, odborné semináře
a workshopy týkající se rodinné problematiky. Nedílnou součástí služeb je také hlídání dětí
od 2 let věku v rámci naší Cvrčkovy školičky.
Praktické informace:
Provozní doba: Po - Pá 9.00 - 11.00, 13.00 - 16.00 hod.
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Mateřské centrum
Název poskytovatele: Centrum dětí a rodičů, z.s.
Západní 18, 323 00 Plzeň
777 036 704, 728 646 656
cedr.plzen@seznam.cz
www.cedrplzen.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
spolek
64354547

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi předškolního a školního věku z Plzně a okolí.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Centra dětí a rodičů, z.s. je komplexní podpora rodiny a vytváření bezpečného
prostoru pro harmonický rozvoj jejích jednotlivých členů:
• dopolední aktivizační programy pro rodiče s dětmi od 3 měsíců (cvičení pro rodiče s dětmi,
školičkové programy, muzikoterapie...)
• vzdělávací a poradenské aktivity pro rodiče, dobrovolnický program
• zážitkové tradiční akce pro celou rodinu: kulturní (Rodinný festival, divadelní představení),
sportovní (Pochody za velikonočním zajíčkem, pečenou bramborou)
• vzdělávací aktivity pro děti od 3 let (výuka výtvarné výchovy a anglického jazyka, atletická
a hudební přípravka)
• letní příměstské tábory (od 4 let) sportovně a výtvarně zaměřené
Praktické informace:
Provozní doba:
Po - Pá dle rozvrhu aktivit (viz web)
So - jednorázové akce dle programu
Bezbariérovost: ano
Dostupnost: MHD - tramvaj č. 1 a 4, autobus č. 30, parkoviště před areálem školy.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Klub Atom pro děti a mládež
Název poskytovatele: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
Dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let žijícím v lokalitě MO Plzeň 1 a okolí, které:
• se ocitají ve složitých životních podmínkách či situacích ohrožujících jejich zdravý vývoj,
mezilidské vztahy, společenské či profesní uplatnění
• se ocitají v situacích vedoucích ke konfliktu se společenskými normami a hodnotami
• se ocitají v ohrožení vyloučení ze společnosti vlivem chudoby, nízké úrovně vzdělání, místa
bydlení a etnického nebo národnostního původu
• hledají základnu pro realizaci svých vlastních aktivit
Stručná charakteristika poskytované služby:
Klub Atom pro děti a mládež doprovází a podporuje děti a mládež v lokalitě MO Plzeň 1
a okolí při řešení obtížných i každodenních situací a zvyšuje jejich šance uspět v životě.
Poskytujeme:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (besedy, workshopy, doučování, sportovní
a volnočasové programy)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. veřejná vystoupení, výlety,
výjezdy, exkurze, setkávání, besedy)
• sociálně terapeutické činnosti (individuální práce s klientem, situační intervence, práce
se skupinou, preventivní programy)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
(např. poradenství, informační servis, kontakt s institucemi, doprovod)
Praktické informace:
Provozní doba:
Po 14.00 - 19.00 hod.
Út 14.00 - 19.00 hod.
St 14.00 - 18.00 hod.
Čt 14.00 - 18.00 hod.
Pá zavřeno
Finanční náročnost:
Zdarma.
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Sokolovská 74, 323 00 Plzeň
739 244 795
atom.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
ambulantní, terénní
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
církevní právnická osoba
45331154

Archa pro rodiny s dětmi
Název poskytovatele: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
733 614 645
archa.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
ambulantní, terénní
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Rodině v obtížné životní situaci, která může být ohrožující pro potřeby a vývoj dětí a rodiče
ji nedokáží sami překonat:
• vztahy v rodině (konflikty, rozvod či rozchod rodičů, problematický vztah s rodičem)
• nevhodný výchovný styl rodičů, poruchy chování u dětí
• ekonomicky nepříznivou situaci rodiny (nezaměstnanost, dluhy)
• nepříznivé podmínky v bydlení (způsob a kvalita bydlení, čistota a uspořádanost)
• traumatickou událost v rodině (úmrtí v rodině)
• zdravotní situaci v rodině (dlouhodobé onemocnění, zdravotní postižení)
• rizikové chování v rodině (užívání návykových látek, trestná činnost, domácí násilí)
Stručná charakteristika poskytované služby:
• výchovné poradenství (výchova s ohledem na věk, nastavování režimu, hodnot a norem)
• péče o děti (nácvik zvládání péče v různých stádiích života dítěte, vytváření podnětného
prostředí, léčebný režim, zvládání učiva, podpora zájmů dětí, hygiena, příprava na přijetí
dítěte)
• podpora psychologa, terapeuta, mediátora
• asistovaný kontakt a asistované předávání dítěte s třetí osobou (dle rozhodnutí soudu)
• finance (práce s rodinným rozpočtem, dluhy, nezaměstnanost)
• bydlení (péče o domácnost - vybavení, udržování chodu, nevyhovující bydlení)
• podpora při uplatňování práv a zájmů (doprovod na úřady a instituce, realizace
případových setkání s dětmi)

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Praktické informace:
Konzultační hodiny (mimo objednané klienty):
Po 9.00 - 18.00 hod.
Út 9.00 - 16.30 hod.
St 9.00 - 16.30 hod.
Čt 12.00 - 18.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.
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Prevence pro školy a veřejnost
Název poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Prokopova 25, 301 00 Plzeň
603 544 028
primarka.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
ambulantní, terénní
zájmové činnosti a vzdělávání
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
• žákům ZŠ, SOU, SŠ a gymnázií
• pedagogickým pracovníkům škol
• zákonným zástupcům žáků (rodičům)
• odborné a laické veřejnosti
Stručná charakteristika poskytované služby:
Naším posláním je snaha předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování, především
v oblasti sociálních vztahů, bezpečnosti v online prostředí a závislostního chování. U dětí,
mládeže i dospělých rozvíjíme kompetence k lepšímu zvládání náročných životních
i každodenních situací. Podporujeme je v toleranci, získávání odpovědnosti a budování
sebevědomí, v rozvoji zdravého životního stylu.
Programy probíhají interaktivní formou, postavenou na principech zážitkové pedagogiky,
rozvíjejí klíčové kompetence a dbají na emocionální a intelektovou zralost účastníků.
Programy se věnují těmto formám rizikového chování:
• šikana (kyberšikana) a extrémní projevy agrese
• rasismus a xenofobie
• sexuální rizikové chování
• závislostní chování (adiktologie)
• spektrum poruch příjmů potravy
Nabízíme odborné konzultace a poradenství, přednášky a vzdělávácí workshopy pro učitele
nebo rodiče žáků. Programy jsou nejčastěji určeny pro školní třídy a odehrávají se
v prostorách školy. Na programech je nutná účast pedagoga. Jednotlivá témata programu
se skládají většinou ze tří bloků (1 blok = 2 vyučovací hodiny), které na sebe navazují. Obsah
rámcových témat lze upravit podle potřeb školy.
Praktické informace:
Služba je poskytována na základě předchozí individuální domluvy, většinou v rozmezí
Po - Pá 7.30 - 16.00 hod.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Domov sv. Zdislavy pro matky
s dětmi v tísni - azylový dům
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Čermákova 29, 301 00 Plzeň
Do Štěnovic 2, 301 00 Plzeň-Radobyčice
377 423 159, 731 433 106
dmd@mchp.charita.cz
www.mchp.cz
pobytová
azylové domy
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
Matkám s dětmi a těhotným ženám s nezaopatřenými dětmi do 26 let, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci, např. domácí násilí, krize v manželství, generační problém
v rodině, nevhodné výchovné prostředí pro děti, nezvládání základní péče o dítě, hrozící
odloučení matky a dítěte nebo ztráta vlastního bydlení.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• pomoc při zajištění stravy - vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
• poskytnutí ubytování - po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
• umožnění celkové hygieny těla
• vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení prádla, výměny ložního prádla
• pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů - poradenství
• pomoc při vyřizování běžných a osobních záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování, včetně uplatňování zákonných nároků
Praktické informace:
Bezbariérovost: 1 garsoniéra
Nepřetržitý provoz
Provozní hodiny: Po - Pá 8.00 - 12.00 a 14.00 - 18.00 hod.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Název poskytovatele: Městská charita Plzeň

Finanční náročnost:
Za úhradu: těhotná žena 130/den, matka 100 Kč /den, 1-3 dítě 70 Kč/den.
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Program
Náhradní rodinná péče
Název poskytovatele: DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
• zájemcům o pěstounskou péči či informace o ní
• osobám pečujícím a osobám v evidenci (z území Plzeňského kraje) a jim svěřeným dětem
• dítěti, které potřebuje pomoc při ochraně svého života a dalších jeho práv
Stručná charakteristika poskytované služby:
Domus – Centrum pro rodinu, z. s. doprovází náhradní rodiny v rámci dohody o výkonu
pěstounské péče a nabízí jim podporu a pomoc při výchově a péči o svěřené děti.
Dále podporuje principy náhradní rodinné péče a zájemce, kteří by mohli být vhodnými
náhradními rodiči.
Poskytované služby v rámci dohody o výkonu pěstounské péče:
• pomoc při zajištění péče o dítě v mimořádných situacích
• právo na respitní (odlehčovací) péči, například formou dětského tábora
• poskytnutí odborné pomoci psychologů, terapeutů, speciálních pedagogů, právníků apod.
• spolupráce obou stran při naplnění zákonem stanoveného vzdělávání osob pečujících v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok
• pomoc při zajištění kontaktu dítěte s původní rodinou a rozvíjení sounáležitosti dítěte
s původní rodinou
Praktické informace:
Provozní doba:
Po a St 8.30 - 18.00 hod.
Út a Čt 8.30 - 17.00 hod.
Pá
8.30 - 14.30 hod.
Individuálně lze dojednat i jiný časový rozsah poskytování služeb.
Finanční náročnost:
Zdarma.
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Černická 9, 301 00 Plzeň
733 733 063, 733 733 061
domus@domus-cpr.cz
www.domus-cpr.cz
ambulantní, terénní
poradenství
spolek
22842250

Program Sanace rodiny
Název poskytovatele: DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.
Černická 9, 301 00 Plzeň
734 754 049, 733 733 061
domus@domus-cpr.cz
www.domus-cpr.cz
ambulantní, terénní
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
spolek
22842250

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi ohroženým dlouhodobou krizovou situací.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby,
poskytované rodinám s dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.
Poskytujeme poradenství v oblasti výchovy, výživy, nácviky konkrétních rodičovských
dovedností, doprovázení do institucí, na úřady apod., sociální práci s rodinou v rozvodu,
zprostředkování právního poradenství a psychologických služeb, koordinaci a management
sociálních, pedagogických, psychologických a zdravotnických služeb (multidisciplinární
spolupráce).
Praktické informace:
Provozní doba:
Po, St 8.30 - 17.30 hod.
Út
8.30 - 17.00 hod.
8.30 - 17.00 hod.
Čt
Pá
8.30 - 15.30 hod.
Ambulantní forma je poskytována:
Po, St 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.30 hod. v Plzni, na dalších pobočkách je ambulantní doba
dostupná na webových stránkách organizace.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Finanční náročnost:
Zdarma.
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Pomoc při náhlé ztrátě
blízkého člověka
Název poskytovatele: Plzeňská zastávka z.s.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Koperníkova 41, 301 00 Plzeň
724 520 398
mirka@plzenskazastavka.cz
www.plzenskazastavka.cz
terénní
poradenství
spolek
01231502

Komu je služba určena:
Jednotlivcům, rodinám a osobám blízkým.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poradenství při náhlém úmrtí v rodině, doprovod na úřady při vyřizování pozůstalosti,
krizová intervence.
Praktické informace:
Provozní doba dle dohody.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Školička Klubíček

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Bolevecká náves 2, 323 23 Plzeň
774 437 435
rohovska1dana@seznam.cz
www.mc-slovicko.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
církevní právnická osoba
66365988

Komu je služba určena:
Rodičům s dětmi ve věku 2 – 5 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• školička rodinného typu s počtem 12-15 dětí
• jedinečný individuální přístup, vytváříme rodinné laskavé prostředí
• podporuje tvořivost a podněcuje ke zdravému tělesnému vývoji dětí
• k pravidelnému pobytu venku slouží vlastní zahrada s pískovištěm a dalšími herními prvky
• cílem je zapojovat rodiče do společných aktivit a vytvářet tak otevřené společenství:
školka - děti - rodina
• ostatní informace naleznete na webových stránkách
Praktické informace:
Parkoviště přímo v areálu, dostupnost MHD
Provozní doba:
Po - Pá 6.30 - 16.30 hod.
Finanční náročnost:
Za úhradu - dle délky pobytu, ceník na webových stránkách.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Název poskytovatele: Farnost Evangelické církve metodistické
v Plzni 1 - Lochotíně
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Mateřské centrum Slovíčko

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Název poskytovatele: Farnost Evangelické církve metodistické
v Plzni 1 - Lochotíně
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Bolevecká náves 2, 323 23 Plzeň
774 437 435
rohovska1dana@seznam.cz
www.mc-slovicko.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
církevní právnická osoba
66365988

Komu je služba určena:
Rodičům i prarodičům s dětmi (1 - 5 let).
Stručná charakteristika poskytované služby:
• MC Slovíčko nabízí možnost smysluplně a aktivně prožít volný čas s dětmi
• je místem, kde si můžete i „jen“ popovídat s ostatními, navázat nová přátelství
• nabízí příjemné, tvořivé prostředí, kde se děti zapojují do společných činností
• 1x měsíčně besedy s odborníky z oboru psychologie, pedagogiky a lékařství
• možnost zapůjčení knih s tématikou manželství a rodina
• provozujeme také školičku pro děti od 2 let věku dítěte
• jednorázové akce pro širokou veřejnost (kulturní, sportovní a pobytové akce)
Praktické informace:
• možnost přijít bez přihlášení
• útulné a vlídné prostředí
• dostupnost MHD, parkoviště v areálu
Provozní doba:
Út 9.00 - 12.00 hod.
Čt 9.00 - 12.00 hod.
Finanční náročnost:
Za úhradu - vstupné 50 Kč za dospělého, dítě zdarma.
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Volnočasové centrum pro děti
Název poskytovatele: Mateřské centrum Litínek, z.s.
Útušice 3, 332 09 Štěnovice
775 723 123
mc-litinek@email.cz
www.facebook.com/Litinek
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
spolek
01263943

Komu je služba určena:
Rodičům s dětmi.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Herna pro děti (0 - 12 let), místo odpočinku pro rodiče z Útušic a okolí.
Praktické informace:
Herna a tvoření pouze Út 16.00 - 18.00 hod.
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Linka bezpečí
Název poskytovatele: Linka bezpečí, z.s.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Ústavní 95, 181 00 Praha 8
116 111
pomoc@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz
terénní
telefonická krizová pomoc
spolek
61383198

Komu je služba určena:
Dětem a mladistvým.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Linka bezpečí poskytuje telefonickou krizovou pomoc a základní sociální poradenství dětem
a mladým lidem na telefonním čísle 116 111, které funguje nonstop, zdarma a anonymně.
Pomáháme s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů.
Praktické informace:
Pomoc nabízíme také přes chat www.elinka.iporadna.cz (denně 15.00 - 19.00 hod.,
So + Ne 9.00 - 13.00 hod.) a e-mail (pomoc@linkabezpeci.cz).
Finanční náročnost:
Zdarma.

Rodičovská linka
Název poskytovatele: Linka bezpečí, z.s.
Ústavní 95, 181 00 Praha 8
840 111 234, 606 021 021
pomoc@rodicovskalinka.cz
www.rodicovskalinka.cz
terénní
telefonická krizová pomoc
spolek
61383198

Komu je služba určena:
Rodičům, rodinným příslušníkům, pedagogům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Rodičovská linka poskytuje krizovou pomoc a základní sociální poradenství rodičům a jiným
rodinným příslušníkům, pedagogům a ostatním, kteří jednají v zájmu dětí.
Praktické informace:
Rodičovská linka je dostupná každý všední den, Po - Čt 13.00 - 19.00 hod.
a Pá 9.00 - 15.00 hod. Pomoc nabízíme také přes e-mail.
Finanční náročnost:
E-mail zdarma, telefon dle tarifů operátora.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Azylový dům MáTa
Název poskytovatele: MáTa pro rodinu, z.s.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Lochotínská 37, 301 00 Plzeň
377 423 973, 724 667 638
info@mataprorodinu.cz
www.mataprorodinu.cz
pobytová
azylové domy
spolek
04668065

Komu je služba určena:
• rodiči nebo osobě starší 18 let, které jsou děti svěřeny do péče a jejím dětem
• těhotným ženám starším 18 let
• rodinám s dětmi (s ohledem na zachování důstojného bydlení a soukromí všech klientů
pouze v případě volného bytu s vlastním sociálním příslušenstvím)
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je poskytovat pomoc spojenou s přechodným ubytováním dospělým
osobám a jejich dětem v nepříznivé sociální situaci:
• poskytnutí podpory při prosazování práv a zájmů klientů a dětí
• pomoc při řešení jejich problémů
• pomoc při zajištění stravy
• vytváření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
• poskytnutí ubytování
• umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení
osobního prádla a podporování rozvoje a získávání nových schopností a dovedností klientů
i dětí vedoucí k posílení jejich soběstačnosti a samostatnosti
• vytváření podmínek pro podporu vzájemných vztahů klienta a dítěte
• obnovení a upevnění kontaktu s vlastní rodinou
• získání vlastního vhodného bydlení mimo síť azylových domů
Cílem je:
Zajistit bezpečí a zázemí na dobu nezbytně nutnou, zpravidla nepřesahující 1 rok, během
které má klient sociální služby možnost řešit svoji nepříznivou sociální situaci a uspořádat
si své životní podmínky.
Praktické informace:
Bezbariérovost: NE
Nepřetržitý provoz
Finanční náročnost:
Za úhradu: 90 Kč dospělý/den, 60 Kč 1-2 děti/den, 40 Kč každé další dítě/den.
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Terénní a ambulantní služba
MáTa pro rodinu
Název poskytovatele: MáTa pro rodinu, z.s.
Lochotínská 37, 301 00 Plzeň
377 423 973, 724 667 638
teren@mataprorodinu.cz
www.mataprorodinu.cz
ambulantní, terénní
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
spolek
04668065

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi, dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy, obětem
domácího násilí a trestné činnosti, osobám bez přístřeší, menšinám a osobám žijícím
ve vyloučených lokalitách, a to v případě, že se jedná o zájem nezletilého nebo
nezaopatřeného dítěte.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba se věnuje pomoci a podpoře rodin s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální
situaci - pozornost služby se zaměřuje především na zájem dětí v situacích týrání,
zanedbávání, zneužívání či jiné krizové situaci v rodině. Těmto rodinám se pracovníci věnují
poskytováním sociální práce, a to převážně v terénu - tedy v přirozeném prostředí dětí
a jejich rodin, případně odbornou pomocí v sídle služby. Při podpoře a pomoci rodinám jsou
nabízeny a uskutečňovány takové činnosti, které pomáhají klientům zlepšovat jejich životní
a výchovné kompetence. Cílem pracovníků je prevence, odstranění ohrožení či zmírnění
dopadů ohrožujících situací pro děti v rodině. Tato podpora vede k aktivizaci a postupnému
osamostatňování rodin.
Praktické informace:
Nezbytnou součástí služby je spolupráce zejména s orgány SPOD, soudy a dalšími
institucemi státní správy a samosprávy.
Provozní doba:
terénní služba Po - Pá 8.00 - 12.00 hod.
ambulantní služba Po - Pá 12.30 - 16.30 hod.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Finanční náročnost:
Zdarma.
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Jablíčko pro každou rodinu
Název poskytovatele: MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z.S.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Čelakovského 10, 301 00 Plzeň
776 040 503
MCSLOVANY@CENTRUM.CZ
www.jablicko-plzen.cz
ambulantní, terénní
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
spolek
26615088

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi od novorozeneckého po mladší školní věk.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Mateřské a rodinné centrum „Jablíčko“ nabízí rodičům a dětem širokou nabídku aktivit
a služeb pod odborným vedením:
• výchovně vzdělávací kurzy pro rodiče a děti
• masáže kojenců a batolat
• karnevaly, besídky, dílny, pobytové akce
• přednášky a diskuze s rodinnou tématikou
• rodinné sociální a výchovné poradenství
• rodičovskou podpůrnou skupinu
• jesle a školku (dětská skupina)
Finanční náročnost:
Částečná úhrada nebo zdarma.

Intervenční centrum
Plzeňského kraje
Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
777 167 004
ic@dchp.charita.cz
www.dchp.cz
ambulantní, terénní
intervenční centrum
církevní právnická osoba
49774034

Komu je služba určena:
• osobám ohroženým domácím násilím
• příbuzným a osobám blízkým, které podporují ohroženou osobu v řešení situace spojené
s domácím násilím
Stručná charakteristika poskytované služby:
Intervenční centrum poskytuje komplexní podporu lidem ohroženým domácím násilím:
• osobní a telefonické konzultace ženám a mužům ohroženým domácím násilím, jejich
rodinám a blízkým
• psychickou podporu a krizovou intervenci
• sociálně-právní poradenství
• doprovod a pomoc při jednání s institucemi a úřady
• zprostředkování azylového ubytování
• důležité informace a kontakty
Praktické informace:
Bezbariérovost: lze zajistit.
Ostatní: poskytujeme ambulantní a terénní pomoc.
Provozní doba:
ambulantní forma:
Po - Pá 9.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.00 hod. (není nutné se předem objednávat)
terénní forma:
Po - Pá 8.00 - 12.30 hod., 13.00 - 16.00 hod.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Finanční náročnost:
Zdarma.
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SAS pro rodiny s dětmi
Název poskytovatele: Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi v plzeňském regionu, které se nacházejí v nepříznivých životních situacích.
Služba je určena klientům ve věku 6 - 64 let:
• ze sociálně slabého prostředí
• v náhradní rodinné péči
• z neúplných a doplněných rodin, kterým chybí pozitivní životní vzory s narušenými
komunikačními schopnostmi
• s narušenými komunikačními schopnostmi
• s poruchami autistického spektra (PAS)
• se specifickými poruchami učení a chování
• se zvýšenou hyperaktivitou a sníženou pozorností (ADHD, ADD)
• selhávajícím ve vzdělávacím, výchovném a sociálním prostředí
• se zdravotním znevýhodněním, případně s rodinným příslušníkem s handicapem
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytování základního sociálního poradenství, jednorázové okamžité podpory,
nakontaktování na jinou odbornou pomoc, podpora rodiny v nepříznivé situaci (anamnéza,
zakázka), spolupráce s dalšími odbornými pracovišti, sociálně terapeutická podpora. Služba
se snaží předcházet ohrožení vývoje dětí, napomáhat jim při řešení individuálně obtížných
situací a maximálně zmírňovat rizika dopadu na rodinu.
Provozní hodiny ambulance:
Provozní hodiny v terénu:
Po 14.00 - 18.00 hod.
Út 15.00 - 18.00 hod. pro veřejnost
St 9.00 - 13.00 hod. objednaní klienti St 14.00 - 18.00 hod.
Čt 14.00 - 18.00 hod. objednaní klienti Čt 9.00 - 13.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

124

Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
732 773 858, 377 260 425
rodiny@totemplzen.cz
www.totemplzen.cz
ambulantní, terénní
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
spolek
69966303

Raná péče
Název poskytovatele: MOTÝL, z.ú.
Žlutická 2, 323 00 Plzeň
724 822 985
ranapece.motyl@centrum.cz
www.motyl-plzen.cz
ambulantní, terénní
raná péče
ústav
26674157

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi se zdravotním postižením (mentální, tělesné, kombinované postižení,
poruchy autistického spektra, odchylky od běžného vývoje, apod.), a to od narození do 7 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Raná péče podporuje rodiny formou individuálních konzultací s poradkyněmi, které jsou
odbornice v oboru sociální práce, speciální pedagogiky, fyzioterapie a ergoterapie.
Nejčastějšími tématy, která s rodinami poradkyně řeší, jsou např. kontakt na další odborníky,
komunikace s dětmi, podpora psychomotorického vývoje, nalezení vhodného školského
zařízení, podpora v krizových situacích, atd.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Vědomé rodičovství
Název poskytovatele: MOTÝL, z.ú.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Žlutická 2, 323 00 Plzeň
774 855 134
motyl.plzen@centrum.cz
www.motyl-plzen.cz; www.rcvlnka-plzen.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
ústav
26674157

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Jednotlivými aktivitami jsou výchovně-vzdělávací a zájmové aktivity (Cvičení s kojenci
a batolaty, Veselá školička), letní pobyt pro celé rodiny, jednorázové akce (Pohádková
zahrada, Mikuláš, Karneval, Velikonoční jarmark, Rej čarodějnic, Tátohrátky), vzdělávací
semináře a rodičovské skupiny.
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi - středisko Železniční
Název poskytovatele: NADĚJE
Železniční 36, 326 00 Plzeň
377 456 912, 608 782 323
sas.plzen@nadeje.cz
www.nadeje.cz/plzen
ambulantní, terénní
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
spolek
00570931

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Pomoc a poradenská činnost při řešení nepříznivé sociální situace, zejména při řešení
problémů s bydlením, zadlužeností, vzděláváním, zaměstnáním apod. Součástí služby je i
předškolní klub Slunečnice pro děti ve věku od 3 do 6 let. Středisko Železniční nabízí pro
rodiny s dětmi fakultativní službu ubytování.
Praktické informace:
Ubytovací kapacita: 13 jednopokojových a 3 dvoupokojové byty.
Zájemce o ubytování musí podat předem žádost.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi - středisko Černická
Název poskytovatele: NADĚJE

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Černická 17, 301 00 Plzeň
608 365 310
sas2.plzen@nadeje.cz
www.nadeje.cz/plzen
ambulantní, terénní
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
spolek
00570931

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Pomoc a poradenská činnost při řešení nepříznivé sociální situace, zejména při řešení
problémů s bydlením, zadlužeností, vzděláváním, zaměstnáním apod. Středisko Černická
nabízí pro rodiny s dětmi fakultativní službu ubytování.
Praktické informace:
Ubytovací kapacita: 12 dvoupokojových bytů.
Zájemce o ubytování musí podat předem žádost.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Bludiště - nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež
Název poskytovatele: NADĚJE
Železniční 36, 326 00 Plzeň
377 456 912
bludiste.plzen@nadeje.cz
www.nadeje.cz/plzen
ambulantní
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
spolek
00570931

Komu je služba určena:
Dětem a mládeži, převážně ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Smysluplné trávení volného času ve společnosti vrstevníků. Pomoc dětem se zvládáním
učiva a s domácími úkoly. Výtvarné, rukodělné, hudební a sportovní aktivity. Přístup
k počítači a internetu. Kulečník, stolní fotbal a společenské hry. Pomoc a podpora
ve složitých životních situacích.
Praktické informace:
Provozní doba:
Po - St 13.00 - 16.00 hod.
13.00 - 17.00 hod.
Čt
Služba může být poskytována anonymně a je chráněno soukromí dětí.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Poradna pro ženy a dívky
Plzeň
Název poskytovatele: ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
Komu je služba určena:
Ženám a dívkám.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba je poskytována prostřednictvím odborného sociálního poradenství, prorodinných
aktivit, materiální a potravinové pomoci:
• pomoc při řešení obtížných životních situací (týkajících se sociálních dávek, finanční
nouze, hledání bydlení, zaměstnanosti, rodinných a partnerských vztahů, těhotenství,
domácího násilí)
• dlouhodobé doprovázení
• podpůrné společenství žen (tvůrčí dílny, vzdělávací akce, společná setkávání)
• poskytnutí kontaktů na další odborníky a organizace
• duchovní a psychoterapeutické doprovázení
Praktické informace:
Provozní doba:
Po 9.00 - 15.00 hod. poradenství
Út 9.00 - 15.00 hod. úterní klub
St 11.30 - 17.00 hod. poradenství
Čt 9.00 - 15.00 hod. čtvrteční klub
Pá pouze pro objednané klienty
Finanční náročnost:
Zdarma.
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Husovo nám. 2, 301 00 Plzeň
731 064 036, 731 749 774
plzen@poradnaprozeny.eu
www.plzen.poradnaprozeny.eu
ambulantní
odborné sociální poradenství
spolek
00537675

COM.PASS
Název poskytovatele: Ponton, z.s.
Podmostní 1, 301 00 Plzeň
739 353 362
teren@ponton.cz
www.ponton.cz
ambulantní, terénní
terénní programy
spolek
64355756

Komu je služba určena:
Dětem a mládeži ve věku od 11 do 25 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba se zaměřuje na systematickou práci s neorganizovanými dětmi a mládeží. Je
poskytována v přirozeném prostředí uživatelů, kam terénní sociální pracovníci docházejí
(domácnosti, parky, ulice atp.) nebo v sídle organizace. Terénní pracovníci podporují děti
a mladé lidi při jejich trávení volného času a při řešení nepříznivých životních situací.
Pomáhají jim například při jednání s úřady a se školou, při hledání práce a bydlení. Cílem
služby je umožnit mladým lidem trávit smysluplně volný čas tam, kde by ho jinak mohli
trávit rizikově a pomáhat jim, aby se samostatně uplatnili v běžné společnosti. Služba také
pravidelně organizuje taneční soutěže s názvem Street Battle Jam, letní turnaje ve fotbale
a letní tábory.
Praktické informace:
Po - Čt 11.00 - 14.00 hod. v sídle organizace
Po - Čt 14.00 - 19.00 hod. kdekoliv v Plzni a blízkém okolí.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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NZDM Pixla
Název poskytovatele: Ponton, z.s.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Podmostní 1, 301 00 Plzeň
377 222 466
pixla@ponton.cz
www.ponton.cz
ambulantní
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
spolek
64355756

Komu je služba určena:
Neorganizovaným dětem a mládeži od počátku školní docházky do 20 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla nabízí dětem a mladým lidem smysluplné
trávení volného času v bezpečném prostředí klubu v centru Plzně. Pracovníci dětem
pomáhají se školou, s hledáním práce a bydlení a dalšími problémy, se kterými si mladí sami
nevědí rady.
Cílem NZDM Pixla je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování dětí a mládeže a zvýšit
jejich schopnost zvládat obtížné situace. Pomocí různých volnočasových aktivit
a individuálních rozhovorů dochází k posilování sociálních schopností a dovedností. Klienti
Pixly jsou aktivizováni k pravidelným zájmům a činnostem a v neposlední řadě pracovníci
Pixly usilují o zvýšení hodnoty vzdělávání - ať už pravidelným doučováním nebo
jednorázovou pomocí s referáty a úkoly.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Program včasné péče Klubíčko
Název poskytovatele: Ponton, z.s.
Podmostní 1, 301 00 Plzeň
773 664 363
klubicko@ponton.cz
www.ponton.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
spolek
64355756

Komu je služba určena:
Rodičům a dětem ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Program včasné péče Klubíčko nabízí dostupnou alternativu předškolního vzdělávání
s důrazem kladeným na individuální přístup, všestranný rozvoj dítěte a spolupráci s rodinou.
Rodiče se aktivně účastní procesu vzdělávání a sami mohou získat podporu a poradenství
při řešení svých problémů. Aktivity projektu usilují o zvýšení úspěšnosti při zapojení dětí
do hlavního vzdělávacího proudu.
Praktické informace:
Po - Pá 8.00 - 14.00 hod.
(v případě, že je dítě v Klubíčku do 14.00 hod., rodiče hradí stravu)
Finanční náročnost:
Stravné za úhradu.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Mateřské centrum Duha
Název poskytovatele: Středisko křesťanské pomoci - Duha

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
Komu je služba určena:
Rodičům s dětmi.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Již od roku 1995 mohou rodiče s dětmi využívat služeb Mateřského centra Duha, které
je součástí Střediska křesťanské pomoci při Evangelické církvi metodistické v Plzni.
MC Duha nabízí aktivity po celý týden:
• školička – každý všední den v době 7.30 - 15.00 hod. Program Školičky je zaměřen
na celkový rozvoj osobnosti dítěte a zahrnuje činnosti na rozvoj rozumových, pohybových,
estetických i emocionálních schopností. Je určen pro děti od cca 2 let. Program je podobný
jako v mateřské škole. O děti se starají 2 pracovnice, minimálně 1 s pedagogickým
vzděláním. Program školičky je rozčleněn do měsíčních tematických okruhů, které vždy
zahrnují: výtvarnou činnost, zpěv, rytmizaci, hry, pohybové hry, pohádky a vyprávění,
rozumové činnosti, atp. Maximální počet dětí ve třídě je 15, proto je možné pracovat
s každým individuálně
• kurzy pro děti: hudební, taneční, výtvarný, cvičení, anglický jazyk, flétna
• jednorázové akce pro děti: přednášky dentální hygienistky s programem pro děti,
přednášky fyzioterapeuta, divadelní představení, koncerty žáků LŠU pro děti v MC, výlety,
mikulášské besídky, dny dětí, karnevaly
• kurzy a semináře pro rodiče, páteční klub pro rodiče, volná herna a ostatní jednorázové akce
Finanční náročnost:
Za úhradu i zdarma.
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Husova 14, 301 24 Plzeň
773 597 001
info@mcduha.cz
www.mcduha.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
církevní právnická osoba
73634514

Rodinné centrum Vlnka
Název poskytovatele: Rodinné centrum Vlnka, z.ú.
Žlutická 2, 323 00 Plzeň
774 855 134
rcvlnka@rcvlnka-plzen.cz
www.rcvlnka-plzen.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
ústav
04156692

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi.
Stručná charakteristika poskytované služby:
RC Vlnka nabízí možnost smysluplného trávení volného času. Nabízí volnočasové aktivity
pro děti i dospělé po celý školní rok (např. Sporťáček, Flétna, Keramika,
Roztleskávačky, Tanečky, Angličtina pro děti i pro dospělé, Jóga pro děti i dospělé).
V létě probíhají příměstské tábory. Specifikem všech aktivit je integrace dětí se zdravotním
postižením mezi děti bez postižení. Dětem, které potřebují na kroužku doprovod, hledá
RC Vlnka asistenty z řad dobrovolníků.
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Odborné sociální poradenství
Střecha

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Název poskytovatele: Salesiánské středisko mládeže
- dům dětí a mládeže Plzeň
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
Dospělým ve věku 19 až 64 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Službu výchovného a sociální poradenství zajišťuje v rámci provozu Salesiánského střediska
Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha. Odborné sociální poradenství je
směřováno na orientaci v problému uživatele služby, nabídce možných řešení či východisek,
ze kterých si uživatel svobodně zvolí dle svého uvážení. V Centru pomoci je sociální
poradenství poskytováno především v oblasti výchovy, sociálně terapeutických služeb,
sociálně právní ochrany, náhradní rodinné péče. Návaznou službou je také bezplatné právní
poradenství zajišťované profesionálním právníkem. Služba je poskytována v podobě
osobních, telefonických či emailových konzultací a je poskytována bezplatně.
Praktické informace:
Provozní doba:
Po 8.00 - 9.00 hod.
Út 12.30 - 13.30 hod.
St 8.00 - 9.00 hod.
Čt 12.30 - 14.00 hod.
Pá 8.00 - 9.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.
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Revoluční 98, 312 00 Plzeň
774 184 944, 377 266 953
strecha@sdbplzen.cz
www.sdbplzen.cz
ambulantní
odborné sociální poradenství
školská právnická osoba
00519740

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi Střecha

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Revoluční 98, 312 00 Plzeň
774 184 944, 377 266 953
strecha@sdbplzen.cz
www.sdbplzen.cz
ambulantní, terénní
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
školská právnická osoba
00519740

Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi a mládeží ve věku 7 až 26 let, které mají výchovné obtíže, dále dětem
a dospívajícím, kteří hledají směr svého života a jejichž zdravý vývoj je ohrožen (porušování
norem, poruchy chování, poruchy pozornosti, děti týrané, špatně přizpůsobivé, špatně
se začleňující do kolektivu, šikanované atd.).
Stručná charakteristika poskytované služby:
Službu v rámci provozu Salesiánského střediska zajišťuje Centrum pomoci dětem, mládeži
a rodině Střecha. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány rodině
s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika
ohrožení jeho vývoje. Služba je poskytována také v preventivním charakteru u rodin, kdy
je možné předpokládat obtížné situace v průběhu vývoje dítěte. Služba je poskytována,
vyjma některých fakultativních činností (výlety a tábory pro děti), bezplatně.
Nabízené výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro děti a mladé: asistence, arteterapie,
aktivní sociální učení, psychorelaxace, efektivní učení, návazné služby na další programy
Salesiánského střediska mládeže.
Centrum pomoci, v rámci pověření k sociálně-právní ochraně dětí, doprovází pěstounské
rodiny, které se snaží vést ke stabilizaci a prevenci nežádoucích jevů v rodině a podpoře při
vytváření identity dítěte.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Název poskytovatele: Salesiánské středisko mládeže
- dům dětí a mládeže Plzeň

Finanční náročnost:
Základní činnosti bezplatně, fakultativní činnosti za úhradu.
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Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Vzducholoď

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Název poskytovatele: Salesiánské středisko mládeže
- dům dětí a mládeže Plzeň
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Sladkovského 68, 326 00 Plzeň
373 729 666, 377 266 953
vzducholod@sdbplzen.cz
www.sdbplzen.cz
ambulantní, terénní
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
školská právnická osoba
00519740

Komu je služba určena:
Mladým lidem ve věku 13 až 22 let z lokalit MO Plzeň 2 - 4, trávícím čas pasivním způsobem
a s vyhraněným životním stylem vedoucím ke konfliktu se společností a zákonem.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním sociální služby nízkoprahového klubu Vzducholoď je prostřednictvím kontaktní
práce, poradenství, výchovně-vzdělávacích aktivit a preventivních programů, pomáhat
při řešení situací, které vyplývají z dospívání:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: standardní volnočasové aktivity, kontaktní
práce, práce se skupinou, situační intervence, doučování
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: turnaje, workshopy, besedy
• sociálně terapeutické činnosti: individuální plánování, pomoc v krizi, poradenství, duchovní
poradenství
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
poskytnutí informačního servisu klientovi, zprostředkování kontaktu s institucemi
ve prospěch klienta, zprostředkování dalších služeb, doprovázení
Fakultativní činnosti:
• nadstandardní volnočasové aktivity: hudebna
• výjezdové akce: víkendové akce, brigády, výlety, mezistřediskové akce
Praktické informace:
Provozní doba ambulance:
Po 16.00 - 20.00 hod.
Út 16.00 - 20.00 hod.
St 16.00 - 20.00 hod.
Čt 16.00 - 20.00 hod.
Pá 15.00 - 18.00 hod.

Provozní doba terén:
Po 15.30 - 19.00 hod.
St 15.30 - 19.00 hod.
Čt 15.30 - 19.00 hod.

Finanční náročnost:
Základní činnosti bezplatně, fakultativní činnosti za úhradu.
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Otevřený klub Balón

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Revoluční 98, 312 00 Plzeň
377 266 953
balon@sdbplzen.cz
www.sdbplzen.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
školská právnická osoba
00519740

Komu je služba určena:
Dětem majícím svůj volný čas organizovaný částečně nebo vůbec, případně jsou
v organizaci svého volného času finančně, sociálně, rodinně či výchovně znevýhodnění.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Návštěvníkům klubu je umožněno prožít čas nestrukturovaným i strukturovaným
způsobem – na jedné straně výběr aktivit podle svého uvážení, setkání s vrstevníky apod.
a na straně druhé nabídka rozličných pravidelných aktivit, jako je vaření, organizované
sportovní aktivity, stolní hry, tvoření atd. Základním kamenem nabídky klubu je motivační
soutěž, jejímž cílem je rozvoj dovedností a finanční gramotnosti. Pracovníci
se snaží přispívat k celostnímu rozvoji dětí, vychovávat je ke vztahu k druhým
a odpovědnosti za sebe a své jednání či pomoci jim při řešení náročných situací v životě.
Klub je otevřen v průběhu školního roku, pořádá pravidelné akce s přespáním a dva
příměstské tábory o jarních a letních prázdninách.
Praktické informace:
Provozní doba:
Po 14.30 - 17.30 hod.
St 14.30 - 17.30 hod.
Čt 14.30 - 17.30 hod.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Název poskytovatele: Salesiánské středisko mládeže
- dům dětí a mládeže Plzeň

Finanční náročnost:
Klub je zdarma, akce s přespáním a tábory za úhradu.
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Podpora vzdělávání
Název poskytovatele: SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Koterovská 46, 326 00 Plzeň
778 096 007
info@tadyated.org
www.tadyated.org
ambulantní, terénní
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
obecně prospěšná společnost
26370417

Komu je služba určena:
Dětem a mladým lidem znevýhodněným v procesu vzdělávání a jejich rodičům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Doučování
Pomoc s učením nabízíme dětem, které chodí na základní školu i mladým lidem, kteří chodí
na střední školu. Nejčastěji chodí za dítětem domů 1x týdně dobrovolník a učí se s ním.
Pokud doučování nemůže probíhat v domácnosti, domluví se jiné místo. Pracovník pomáhá
rodičům v komunikaci se školou a se zapojením do školní přípravy dítěte. O letních
prázdninách mohou děti docházet na skupinové doučování. Dětem, které budou na konci
prázdnin dělat reparát, pomáháme s přípravou zvlášť. Na některých základních školách
pořádáme také skupinové doučování.
Mentoring
Hlavním cílem je připravit mladého člověka a jeho rodinu na další studium po základní škole.
Pokud studovat nechce, pomáháme mu hledat první práci. Žák v 7. - 9. třídě základní školy
nebo student střední školy navazuje přátelství s mentorem. Věnují se výběru oboru studia
a přípravě na něj. Tráví společně volný čas a učí se dovednostem, které jsou potřebné
v dospělosti. Mentor pomůže například při komunikaci se školou, s úřady, se sepsáním
životopisu, hledáním brigády a podobně.
Poradna
Poradna probíhá každou St 13.00 - 15.00 hod. na adrese Korandova 7, Plzeň.
Do poradny může přijít kdokoliv bez objednání. Pracovník pomůže na místě například
sepsat dopis, vypsat formuláře či složenku, vyhledat kontakt na internetu a podobně.
Pokud se nepodaří vyřešit problém hned, pracovník nabídne další spolupráci.
Finanční náročnost:
Zdarma.
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Volnočasové a vzdělávací aktivity
především pro romské děti a rodiny
Název poskytovatele: Blízký soused, z.s.
Husovo náměstí 9, 301 00 Plzeň
608 645 584
pavla.papa@centrum.cz
www.blizkysoused.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
spolek
22850601

Komu je služba určena:
Dětem a mládeži z rodin ohrožených sociálním vyloučením, často romského původu,
převážně bydlících v blízkosti Centrálního autobusového nádraží.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Nabízíme doučování, klub deskových her, fotbalový kroužek, výtvarný a kreativní kroužek
a pro předškolní a raně školní děti máme klub Písmenka a barvy, ve kterém se snažíme
neformálním a zábavným způsobem pomoci dětem uspět v rámci formálního vzdělávání.
Pravidelně organizujeme také celodenní výlety do přírody, zajímavé motivační aktivity
(návštěva ZOO, bazénu, Laser game, divadla...) a letní tábory skautského typu.
Naším hlavním cílem je pomoci dětem vybudovat hodnotový systém na základě
křesťanských zásad a motivovat je k vlastní snaze důstojně se zařadit do společnosti
a vědomě se vyhýbat patologickým jevům. Na Velikonoční a Vánoční slavnosti vždy
předvádíme, co jsme se naučili.
Přirozeným pokračováním služby je práce s rodinami těchto dětí. Máme mnoho přirozených
kontaktů s rodiči našich dětí, které využíváme k osobním rozhovorům na téma péče o děti,
cíle výchovy atd.
Velkou radost máme z nově vzniklého klubu maminek, na kterém s maminkami vyrábíme
dekorativní předměty, chodíme s dětmi na motivační aktivity (bazén, divadlo, ZOO...)
nebo jim přerozdělujeme oblečení, které nám někdo za tímto účelem daruje (tato služba
je nepravidelná a okrajová).

Služby pro rodiny a děti, mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Finanční náročnost:
Zdarma.
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Poradna náhradní rodinné péče
Název poskytovatele: Sdružení pěstounských rodin z.s.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Komu je služba určena:
Dětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči, rodinám s přijatými dětmi, biologickým
rodinám těchto dětí, žadatelům a zájemcům o náhradní rodinnou péči.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• poskytuje sociální poradenství a odborné psychologické konzultace, rodinnou
a individuální psychoterapii pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči a zájemce
o tuto oblast
• pořádá vzdělávací aktivity a setkání v Poradně (tzv. Kulaté stoly) zaměřené na specifika
náhradní rodinné péče
• pořádá rekreačně – vzdělávací pobyt a volnočasové akce pro rodiny s dětmi v náhradní
rodinné péči
• uzavírá Dohody o výkonu pěstounské péče
• propaguje náhradní rodinnou péči
Praktické informace:
Provozní doba:
Po 8.00 - 14.00 hod.
Út 8.00 - 14.00 hod.
St 8.00 - 14.00 hod.
Čt 8.00 - 14.00 hod.
Pá 8.00 - 14.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.
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Houškova 25, 326 00 Plzeň
733 534 466, 731 440 527, 730 895 848
plzen@pestouni.cz
www.pestouni.cz
ambulantní, terénní
poradenství
spolek
64326471

EGO AUXILIATUS
Název poskytovatele: Alternativní poradna. cz
Hodonínská 63, 323 00 Plzeň
776 384 555
alternativniporadna@gmail.com
www.alternativniporadna.717.cz
ambulantní, terénní
odborné sociální poradenství
spolek
22853359

Komu je služba určena:
Rodičům, dětem a mládeži, pedagogům, ostatním zájemcům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• plně odborné služby sociálně právní
• speciálně pedagogické poradenství, poruchy učení a chování (Šikana program a ADHD
program, doučování žáků se speciálními potřebami)
• psycho-hypnoterapeutické služby
• edukační programy pro neziskové organizace
Finanční náročnost:
Za neziskový příspěvek.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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P-centrum
Název poskytovatele: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Plachého 6, 301 00 Plzeň
377 220 325
prevence@cppt.cz
www.cppt.cz
ambulantní
odborné sociální poradenství
obecně prospěšná společnost
25232142

Komu je služba určena:
• běžným třídním kolektivům základních a středních škol
• třídním kolektivům ohroženým rizikovým chováním a jeho důsledky
• dětem, dospívajícím a mladým dospělým ohroženým rizikovým chováním a jeho důsledky
• pedagogům, pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům školy
• rodinám, osobám blízkým a angažovaným
Stručná charakteristika poskytované služby:
P-centrum poskytuje komplexní služby v oblasti specifické primární prevence rizikového
chování. Chceme předcházet vzniku, popř. rozvoji rizikového chování, jako je užívání
návykových látek a sociální selhávání v oblasti závislostí, vrstevnických a dalších vztahů.
Našimi aktivitami pomáháme dětem i dospělým připravit se a zvládat náročné životní
situace spojené s obdobím dospívání a životních změn. Vedeme mladé lidi k zodpovědnému
rozhodování.
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Rekondiční centrum Na dvorku
Název poskytovatele: Mgr. Lucie Klánová, DiS.
U Trati 33, 301 00 Plzeň
605 731 978
lu.kl@centrum.cz
www.rekondicni-centrum.cz
ambulantní, terénní
zdravotní služby, ošetřování
fyzické osoby podnikající
71978160

Komu je služba určena:
Zájemcům bez rozdílu věku.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Rehabilitace, rozvoj samostatnosti a soběstačnosti, léčba koněm.
Fyzioterapie, ergoterapie, hipoterapie a zdravotní tělesná výchova.
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Hipoterapie, léčba koněm
Název poskytovatele: Jezdecká stáj Radčice, z.s.

Služby pro rodiny, děti a mladistvé

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Družstevníků 6, 325 00 Plzeň - Radčice
775 982 826
HStychova@jsradcice.cz
www.jsradcice.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
spolek
22907211

Komu je služba určena:
Všem zájemcům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Jezdecká škola, hipoterapie, léčba koněm, příměstské tábory i pro děti se zdravotním
postižením, provozní doba dle individuální domluvy.
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Telefonická krizová pomoc Ledovec
Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní charita Plzeň
Job centrum Diecézní charita Plzeň
Středisko sociální rehabilitace Plzeň Diecézní charita Plzeň
Humanitární sklad Diecézní charita Plzeň
Dům sv. Vincence Diecézní charita Plzeň
Potravinová a materiální pomoc Diecézní charita Plzeň
Charitní sociální podnik
Poradna Bílého kruhu bezpečí
Domov sv. Františka - azylový dům Městská charita Plzeň
Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum
Domov sv. Františka - noclehárny
Domov sv. Františka - terénní program
Azylový dům pro ženy Naděje
Poradna pro občany v nesnázích Plzeň Diakonie ČCE
Plus pro lidi v krizové situaci Diakonie ČCE
Terén pro ohrožené osoby Diakonie ČCE
Terénní programy SPOLEČNOST TADY A TEĎ
Dům na půl cesty Bójka Středisko křesťanské pomoci
Terénní program Středisko křesťanské pomoci
Sociální rehabilitace Středisko křesťanské pomoci
Terénní programy Člověk v tísni
Odborné sociální poradenství Člověk v tísni
Probační a resocializační programy Člověk v tísni
Pomoc obětem trestných činů Člověk v tísni
Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj
Organizace pro pomoc uprchlíkům Plzeň
Terénní programy Organizace pro pomoc uprchlíkům Plzeň
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Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince
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Telefonická krizová pomoc
Ledovec
Název poskytovatele: Ledovec, z.s.

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Ledce 1, 330 14 Ledce
739 055 555, 373 034 455
ld@ledovec.cz
www.ledovec.cz
telefonická krizová pomoc
odborné sociální poradenství
spolek
26517051

Komu je služba určena:
Každému, kdo se dovolá a považuje svoji situaci za obtížnou, krizovou, mluví česky
nebo se alespoň minimálně česky dorozumí.
Cílem služby je:
• aby se uživatel ve svojí obtížné, krizové situaci vyznal – získal podporu v tom, že jeho
prožitky jsou běžné a normální reakce na neběžnou situaci, aby měl představu a potřebné
informace o tom, jak bude svoji situaci řešit a zůstal součástí přirozeného prostředí
• stabilizace psychického stavu uživatele a zamezení toho, aby se krize prohlubovala
• uvolnění napětí, zastavení se, přehled uživatele o jeho možnostech, jak situaci řešit
Stručná charakteristika poskytované služby:
Formou telefonické krizové intervence aktivně usilujeme o stabilizaci psychického stavu
uživatelů, přinášíme psychickou podporu, nasloucháme a motivujeme k překonání jejich
krize či obtížné životní situace, společně hledáme východiska ze situace, kterou neumí řešit
vlastními silami.
Kromě telefonického kontaktu nabízíme základní sociální poradenství po internetu
na adrese: ld@ledovec.cz – určeno pro osoby, které z nějakého důvodu nemohou využít
telefonický kontakt, např. nemluví nebo neslyší.
Službu poskytujeme oboustranně anonymně.
Délka jednoho hovoru je maximálně 60 minut, ve výjimečných případech může být tato
doba přesáhnuta.
Uživatel může službu využít během 24 hodin maximálně 3x.
Praktické informace:
Provozní doba:
Denně 8.00 - 24.00 hod.
Finanční náročnost:
Za cenu běžného telefonického hovoru.

Poradna pro cizince a uprchlíky
Plzeň
Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
377 441 736, 731 433 096
poradna@dchp.charita.cz
www.dchp.cz
ambulantní, terénní
odborné sociální poradenství
církevní právnická osoba
49774034

Komu je služba určena:
Cizincům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poradna pro cizince a uprchlíky poskytuje sociální a právní poradenství (problematika
povolení k pobytu, zaměstnanosti, sociálního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání,
bydlení, mezinárodní ochrany, občanství ČR atp.), doprovody na úřady a jiné instituce,
pomoc s vyřizováním administrativních záležitostí (vyplňování formulářů, psaní odvolání,
soudních podání atp.), zprostředkování tlumočnických a duchovních služeb, materiální
pomoc v odůvodněných případech, kurzy češtiny, PC studovnu s bezplatným přístupem
na internet, vzdělávací a multikulturní akce.
Praktické informace:
Provozní doba:
Poradna pro cizince a uprchlíky - Cukrovarská 16, Plzeň
Po 8.00 – 12.00 13.00 - 15.00 hod.
Út 8.00 – 12.00 13.00 - 15.00 hod.
St 8.00 – 12.00 13.00 - 19.00 hod. (terénní forma jen do 15.00 hod.)
Čt 8.00 – 12.00 13.00 - 15.00 hod.
Pá 8.00 – 12.00 13.00 - 14.00 hod.
Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR - Slovanská alej 26, Plzeň
Po 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
St 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Job centrum
Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
731 433 137
jaroslava.medunova@dchp.charita.cz
www.dchp.cz
ambulantní
poradenství
církevní právnická osoba
49774034

Komu je služba určena:
Osobám bez domova, nezaměstnaným a zaměstnavatelům z Plzně a okolí.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Job centrum motivuje lidi bez domova a dlouhodobě nezaměstnané lidi ohrožené sociálním
vyloučením k získání zaměstnání.
Cílem Job centra je napomáhat nezaměstnaným lidem při hledání zaměstnání (výběru
vhodného zaměstnání, přípravě životopisu, přípravě na pracovní pohovor, založení e-mailu
pro elektronickou komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem atd.). Složitější případy
jsou konzultovány s právníkem. Job centrum rovněž kontaktuje zaměstnavatele a vytváří
databázi firem, v nichž by mohli být zaměstnáni jeho klienti.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Středisko sociální rehabilitace
Plzeň
Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
377 320 621, 731 433 018
veronika.lukesova@dchp.charita.cz
www.dchp.cz
ambulantní
sociální rehabilitace
církevní právnická osoba
49774034

Komu je služba určena:
Menšinám, osobám bez přístřeší a osobám v krizi, které se v důsledku dlouhodobé
nezaměstnanosti ocitají v nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožené sociálním vyloučením,
popřípadě jsou sociálně vyloučené ve věkové kategorii 18-64 let. Přijetí je podmíněno
svéprávností.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Středisko sociální rehabilitace usiluje u cílové skupiny osob o její uplatnění na trhu práce
a tím pomáhá minimalizovat riziko sociálního vyloučení, ať již prostřednictvím přímého
zaměstnávání v rámci programu rehabilitační pracovní aktivizace nebo prostřednictvím
socioterapeutické podpory. Jedná se zejména o podporu při sociálním začleňování, nácvik
dovedností pro obnovení soběstačnosti, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání
osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a upevňování
získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Cílem služby
je začlenění uživatele do běžného života díky schopnosti zajištění legálního příjmu.
Praktické informace:
Provozní doba:
Po 7.15 - 12.00 13.00 - 14.45 hod.
Út 7.15 - 12.00 13.00 - 17.45 hod.
St 7.15 - 12.00 13.00 - 14.45 hod.
Čt 7.15 - 12.00 13.00 - 17.45 hod.
Pá 7.15 - 12.00 13.00 - 13.45 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.
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Humanitární sklad
Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
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Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
377 320 621, 731 433 018
veronika.lukesova@dchp.charita.cz
www.dchp.cz
ambulantní
sociální rehabilitace
církevní právnická osoba
49774034

Komu je služba určena:
Široké veřejnosti.
Stručná charakteristika poskytované služby:
V šatníku Humanitárního skladu je k dispozici pro širokou veřejnost rozsáhlý sortiment
nového i použitého zboží. V nabídce je velký výběr dětského oblečení, dámské i pánské
oděvy, pracovní oblečení, dětská obuv či sportovní potřeby. Veřejnost si také může vybrat
z nejrůznějších domácích potřeb, nádobí, dětských hraček, knih a nábytku.
V rámci Humanitárního skladu je možnost zapůjčení zdravotních pomůcek, jako jsou
například polohovací postele, vozíky, chodítka a toaletní židle.
Na základě doporučení obdrží osoby v sociální nouzi věci zdarma.
Sociální výdeje jsou v úterý pro rodiny s dětmi a ve středu pro jednotlivce, vždy 9.30 -11.30
a 13.00 -14.00 hod.
Praktické informace:
Provozní doba:
Po 9.00 – 12.00 13.00 – 14.30 hod.
Út 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
St 9.00 – 12.00 13.00 – 14.30 hod.
Čt 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
Pá 9.00 – 12.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Dům sv. Vincence
Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
Na Hradčanech 19, 326 00 Plzeň
731 433 018
veronika.lukesova@dchp.charita.cz
www.dchp.cz
pobytová
sociální rehabilitace
církevní právnická osoba
49774034

Komu je služba určena:
Ubytování v Domě sv. Vincence je určeno primárně pro úspěšné uživatele Střediska sociální
rehabilitace a dalších služeb charity v plzeňské diecézi.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Podmínkou pro přijetí je plná mobilita a samoobslužnost a dostatečný příjem na úhradu
nákladů spojených s ubytováním.
Jedná se o ubytování na přechodnou dobu, základní doba by tedy neměla přesahovat jeden
rok, ale může být prodloužena ze závažných důvodů, jako např. splácení exekucí.
Praktické informace:
K dispozici je 9 bytových jednotek - 7 garsonek a 2 byty 1+1.
Platba za ubytování:
1. garsonka - 4 500 Kč/měsíc/1 osoba
- 2. dospělá osoba + 1 500 Kč/měsíc
- dítě + 500 Kč/měsíc
2. byt 1+1 - 6 000 Kč/měsíc/1 osoba
- 2. dospělá osoba + 1 500 Kč/měsíc
- dítě + 500 Kč/měsíc
Platba za ubytování je konečná, žádné další poplatky se nehradí.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Potravinová a materiální
pomoc
Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
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Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
731 433 018
veronika.lukesova@dchp.charita.cz
www.dchp.cz
ambulantní
sociální rehabilitace
církevní právnická osoba
49774034

Komu je služba určena:
• materiálně deprivovaným rodinám s dětmi
• osobám bez domova
• osobám ohroženým ztrátou bydlení
• neúplným rodinám s nízkou pracovní intenzitou
• dalším osobám ve vážné sociální nouzi
Stručná charakteristika poskytované služby:
Osobám z cílových skupin je poskytována potravinová a materiální pomoc a nabídnuty
doprovodné aktivity v návaznosti na nepříznivou sociální situaci, za účelem podpory
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Praktické informace:
Provozní doba:
St 15.00 - 17.00 hod.
Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)
a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Charitní sociální podnik
Název poskytovatele: Charitní sociální podnik s.r.o.
Na Hradčanech 19, 326 00 Plzeň
608 971 372
viktor.drlik@chsp.charita.cz
—
terénní
sociální firma
společnost s ručením omezeným
05175631

Komu je služba určena:
Dlouhodobě nezaměstnaným a nezaměstnatelným.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Předmětem podnikání Charitního sociálního podniku (dále jen CHSP) je oblast drobných
služeb v oblasti lesnictví, zahradnictví a komunálních služeb. Podnik má za cíl poskytnout
stabilní práci lidem, kteří jsou na běžném pracovním trhu neuplatnitelní. Jedná se vesměs
o osoby, které jsou z různých důvodů dlouhodobě nezaměstnané a nezaměstnatelné
(chybějící pracovní dovednosti, nedostatek vhodného zaměstnání, nízká schopnost řešit
pracovní konflikty apod.). CHSP je zaměřen na lidi, kteří se chtějí na trh práce vrátit, ale
nemají šanci na úspěch, protože ztratili možnost (i díky nízkému vzdělání) práci najít
a tím se postupně i ztratila schopnost podat pracovní výkon odpovídající běžné populaci.
Padají tak většinou zpět do záchytné sociální sítě a přežívají na různém druhu sociální
podpory, zprostředkované sociálním systémem a často se nad nimi uzavírá dluhová past.
CHSP chce nabídnout řešení vycházející z dlouhodobé zkušenosti.
Praktické informace:
Provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 16.30 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.
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Poradna Bílého kruhu bezpečí
Název poskytovatele: Bílý kruh bezpečí, z.s.
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Jungmannova 1, 301 00 Plzeň
734 157 200
bkb.plzen@bkb.cz
www.bkb.cz
ambulantní, terénní
odborné sociální poradenství
spolek
47607483

Komu je služba určena:
Obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech trestné činnosti.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• pomoc a podporu poskytuje dvojice odborníků z oblasti práva, psychologie a sociální
práce, konzultace probíhají diskrétně, v bezpečném prostředí poradny, uživatel má prostor
k vyprávění, poradci reagují na jeho zakázku, prioritou je vždy skutečná potřeba oběti
trestného činu
• celostátní BEZPLATNÁ nonstop telefonní krizová linka BKB 116 006
• zvlášť zranitelným obětem trestných činů (ZZ OTČ) poskytuje v pracovní dny pomoc klíčová
sociální pracovnice, a to formou ambulantní nebo terénní (například doprovody, přípravu
na jednání před soudem, zprostředkování navazujících služeb v rámci psychosociální sítě)
• navazující podpůrná psychoterapie je poskytována v rozsahu max. 10 sezení pro jednoho
uživatele služby a je nabízená v případě vysoké traumatizace oběti (návrat do běžného
života je v těchto případech značně obtížný a terapeutické konzultace přispívají ke
stabilizaci a vyrovnání se s následky trestného činu)
• preventivní a odborně vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost
Praktické informace:
Provozní doba: Út, Čt 16.00 - 18.00 hod.
pro ZZ OTČ: Po - Čt 8.30 - 16.00, Pá 9.00 - 15.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Domov sv. Františka azylový dům
Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Wenzigova 5, 301 00 Plzeň
377 220 477
dzemal.gerbani@mchp.charita.cz
www.mchp.cz
pobytová
azylové domy
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
• osobám bez přístřeší
• občanům ČR nebo EU, starším 18 let a ve stavu, který nevyžaduje poskytnutí péče
ve zdravotnickém zařízení
• mobilním a plně schopným sebeobsluhy
• netrpícím duševní poruchou závažným způsobem narušující kolektivní soužití
• schopným a ochotným dodržovat vnitřní řády služby
Stručná charakteristika poskytované služby:
• pomoc při zajištění stravy - poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu stravy
• poskytnutí ubytování
• celodenní ubytování na 2 lůžkovém pokoji
• umožnění celkové hygieny těla
• vytvoření podmínek pro zajišťování úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměnu
ložního prádla
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování uživatele, včetně uplatňování zákonných
nároků a pohledávek
• zprostředkování lékařské péče
• možnost získání šatstva
Praktické informace:
Služba je poskytována nepřetržitě, kapacita 16 lůžek.
Provozní doba: Po - Pá 8.00 – 15.00 hod.
Finanční náročnost:
Za úhradu 130 Kč/den.
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Domov sv. Františka nízkoprahové denní centrum
Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
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Wenzigova 5, 301 00 Plzeň
377 220 477
dzemal.gerbani@mchp.charita.cz
www.mchp.cz
ambulantní
nízkoprahová denní centra
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
• občanům ČR nebo EU, starším 18 let
• osobě ve stavu, který nevyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
• osobě mobilní a plně schopné sebeobsluhy
• osobě, která netrpí duševní poruchou závažným způsobem narušující kolektivní soužití
• osobě schopné a ochotné dodržovat vnitřní řády služby
Stručná charakteristika poskytované služby:
• poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – umožnění celkové hygieny těla (včetně
poskytnutí hygienických potřeb)
• pomoc při zajištění stravy - vytvoření podmínek pro přípravu stravy - kuchyňky (káva a čaj
zdarma, možnost získat zdarma menší množství potravin)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí –
pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
• možnost vyprání, usušení a vyžehlení šatstva
• možnost získání šatstva
• možnost výdělku prostřednictvím kolportování časopisu Nový Prostor
• možnost získání úvěrového jízdného na vlak (pouze pro občany ČR do místa trvalého
bydliště)
• možnost zprostředkování lékařské péče přímo v areálu centra
Praktické informace:
Bezbariérovost: ne
Kapacita max. 40 osob
Provozní doba: Po - Ne 9.00 – 12.00 hod. a 15.00 – 17.00 hod.
Úřední hodiny: Po - Pá 8.00 – 15.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Domov sv. Františka noclehárny
Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Wenzigova 5, 301 00 Plzeň
377 220 477
dzemal.gerbani@mchp.charita.cz
www.mchp.cz
ambulantní
noclehárny
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
• občanovům ČR nebo EU, starším 18 let
• osobě ve stavu, který nevyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
• osobě mobilní a plně schopné sebeobsluhy
• osobě netrpící duševní poruchou závažným způsobem narušující kolektivní soužití
• osobě schopné a ochotné dodržovat vnitřní řády služby
Stručná charakteristika poskytované služby:
• poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla
• poskytnutí přenocování – poskytnutí ložního prádla a umožnění jeho pravidelné výměny
za čisté, vytvoření podmínek pro zajišťování úklidu
• poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu stravy
• základní sociální poradenství
Praktické informace:
Bezbariérovost: ne
Kapacita 46 lůžek
Provozní doba: Po - Ne 19.00 – 8.00 hod.
(Od 1. 11. do 31. 3. je otevřeno vždy již od 18.00 hod.)
Finanční náročnost:
Cena služby: 40 Kč/noc
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Domov sv. Františka terénní program
Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
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Wenzigova 5, 301 00 Plzeň
377 221 365
dzemal.gerbani@mchp.charita.cz
www.mchp.cz
terénní
terénní programy
církevní právnická osoba
45334692

Komu je služba určena:
Osobám bez přístřeší - občanům ČR nebo EU, starším 18 let.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci
ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• zprostředkování lékařské péče
• poskytnutí nebo zprostředkování materiální pomoci (přikrývky, hygienické potřeby apod.)
• poskytnutí šatstva nebo zprostředkování jeho získání
• poskytnutí menšího množství potravin v akutní krizové situaci
• nabídka a zprostředkování ambulantních a pobytových služeb pro osoby bez přístřeší
Praktické informace:
Provozní doba:
Po 11.00 – 16.00 hod.
St 11.00 – 16.00 hod.
Pá 11.00 – 16.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Azylový dům pro ženy
Název poskytovatele: NADĚJE
Železniční 36, 326 00 Plzeň
377 456 912, 775 865 852
ad.plzen@nadeje.cz
www.nadeje.cz
pobytová
azylové domy
spolek
00570931

Komu je služba určena:
Ženám bez rozdílu věku.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Pomoc a poradenská činnost při řešení nepříznivé sociální situace žen, a to zejména
v oblastech bydlení, zadluženosti, vzdělávání, hledání a udržení zaměstnání, apod.
Praktické informace:
Kontaktní doba, přítomnost sociální pracovnice:
Po - Čt 9.00 - 15.00 hod.
Pá
9.00 - 11.00 hod.
Provoz ubytování je celodenní.
Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Poradna pro občany
v nesnázích Plzeň
Název poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
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Prokopova 25, 301 00 Plzeň
735 795 556
poradna.plzen@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
ambulantní
odborné sociální poradenství
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Občanům v nepříznivé sociální situaci, převážně z Plzně a Plzeňského kraje, kteří si nedokáží
pomoci vlastními silami.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí v situacích,
které spadají do oblastí její činnosti. Usiluje o to, aby občané znali svá práva a povinnosti,
znali dostupné služby a uměli vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Poradna poskytuje poradenství především v těchto oblastech:
• ochrana spotřebitele
• trestní právo
• bydlení
• pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
• pojištění
• majetkoprávní vztahy a náhrada škody
• rodinné a partnerské vztahy
• sociální dávky a sociální služby
• finanční a rozpočtová problematika (dluhy, půjčky, osobní bankrot)
• zdravotnictví
• školství a vzdělávání
• ekologie, právo životního prostředí
• občanské soudní řízení, exekuční řízení, výkon rozhodnutí
• základy práva ČR, právní systém EU, ústavní právo, veřejná správa apod.
Praktické informace:
Provozní doba: Čt 12.00 – 17.00 hod., přednostně objednaní klienti
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Plus pro lidi v krizové situaci
Plzeň
Název poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Prokopova 25, 301 00 Plzeň
377 223 221, 733 414 421
plus.plzen@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
ambulantní, terénní
krizová pomoc
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým, seniorům, a to jednotlivcům, skupinám, párům
či rodinám.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Ambulantní forma služby je
poskytována bezplatně, diskrétně a anonymně, v prostorách krizového centra Plus, během
provozní doby. Pomoc poskytujeme okamžitě, i bez nutnosti objednání, dle aktuální
kapacity služby (vytížení pracovníků). Terénní forma služby je poskytována také bezplatně,
ale mimo prostory krizového centra, v rámci provozní doby terénní formy služby,
po předchozí osobní, telefonické nebo emailové dohodě. Poskytnout krizovou pomoc
znamená: klienty psychicky podpořit a bezpečně je provést situací, kterou vnímají jako
naléhavou, nepříjemnou či ohrožující, s cílem zabránit dalšímu nepříznivému vývoji situace.
Nejčastěji nabízíme tyto služby:
• krizovou intervenci - krizovou pomoc
• základní sociální poradenství
• zprostředkování kontaktu s návaznými, specializovanými službami
• doprovod (na služby, instituce, úřady)
Praktické informace:
Provozní hodiny ambulantní formy poskytování:
Po 9.00 – 19.00 hod.
Út 9.00 – 16.30 hod.
St 9.00 – 16.30 hod.
Čt 12.00 – 19.00 hod.
Pá 9.00 – 16.00 hod.
Provozní hodiny terénní formy poskytování:
Každý všední den 8.00 - 16.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Terén pro ohrožené osoby
Název poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Americká 29, 301 00 Plzeň
737 651 641
teren.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz
terénní
terénní programy
církevní právnická osoba
45331154

Komu je služba určena:
Lidem, kteří přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Jde o osoby
potenciálně obchodované či vykořisťované nebo těmito jevy ohrožené, osoby komerčně
zneužívané a oběti trestných činů. Služba je poskytována zletilým osobám od dovršení 18
roku věku.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Terénní sociální služba pracuje s klienty v jejich přirozeném prostředí. Služba je flexibilní
a je přizpůsobena požadavkům jednotlivce či skupiny uživatelů. Službu využívají především
pracovní migranti a cizinci pobývající na území ČR, řešící problémy pracovně-právního
charakteru či rozmanité záležitosti spojené s pobytem na území ČR. Služba však není určena
výhradně cizincům, ale také občanům České republiky.
Pracovníci programu poskytují informace o možných způsobech pomoci, případně zajistí
stabilizaci psychického a fyzického stavu uživatelů a následné poskytnutí vhodných
podmínek k postupnému osamostatnění, návratu do společnosti, na trh práce, nalezení
dlouhodobého ubytování a návratu do běžného života. Služba je poskytována anonymně
a zdarma.
Praktické informace:
Provozní doba:
Po - Pá 8.00 – 17.00 hod.
(po domluvě či v případech nutnosti i mimo tuto dobu)
Finanční náročnost:
Zdarma.

Terénní programy
Název poskytovatele: SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s.
Koterovská 46, 326 00 Plzeň
778 096 007
info@tadyated.org
www.tadyated.org
terénní
terénní programy
obecně prospěšná společnost
26370417

Komu je služba určena:
Jedincům a rodinám žijícím v prostředí sociálního vyloučení.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba je poskytována terénní formou a zaměřuje se na zmírnění dopadů plynoucích
ze života v sociálním vyloučení.
V rámci služby je klientům poskytováno poradenství a podpora, například při hledání
bydlení a práce, jednání na úřadech, v písemné komunikaci, zprostředkování dluhového
a právního poradenství, vyřízení pobytového statusu a podobně.
Obecným cílem při spolupráci je, aby si klient v co největší možné míře osvojil postup,
který během spolupráce absolvoval s pracovníkem tak, aby uměl podobné situace
v budoucnu řešit sám a nemusel již vyhledávat sociální službu.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Dům na půl cesty Bójka
Název poskytovatele: Středisko křesťanské pomoci Plzeň

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Božkovská 20, 326 00 Plzeň
377 224 710, 777 570 665
dpc@skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
pobytová
domy na půl cesty
církevní právnická osoba
40524566

Komu je služba určena:
• osobám v nepříznivé sociální situaci ve věku od 18 do 26 let, které nejsou schopné řešit
tuto situaci vlastními silami
• osobám přicházejícím ze zařízení pro péči o děti a mládež, z výkonu trestu odnětí svobody,
ochranné léčby nebo z ulice
Služba není poskytována:
• osobám užívajícím nelegální návykové a omamné látky a závislým na alkoholu
• osobám s duševní poruchou a poruchou chování, kdy mohou ohrozit sebe i ostatní
Stručná charakteristika poskytované služby:
• ubytování na 1 rok (výjimečně možnost prodloužení)
• sociálně-právní poradenství
• zprostředkování kontaktu a doprovod na úřady
• podpora k dosažení úplné samostatnosti v běžném sociálním prostředí a pomoc
se zvládáním běžných domácích prací
• pomoc při získávání zaměstnání a vlastního bydlení na základě individuálního plánování,
emoční opora
• možnost finančního plánování, řešení příp. dluhů
• zprostředkování volnočasových aktivit
Praktické informace:
Provozní doba: nepřetržitá
Příjem nových uživatelů: Po - Pá 8.00 - 16.00 hod.
Kapacita: 8 lůžek ve vybavených pokojích se společnou kuchyní a sociálním zařízením.
Finanční náročnost:
Měsíční nájem 3000 Kč, poradenské služby zdarma.

Terénní program
Název poskytovatele: Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Rubešova 4, 326 00 Plzeň
735 172 996
jannova@skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
terénní
terénní programy
církevní právnická osoba
40524566

Komu je služba určena:
Osobám bez přístřeší.
Stručná charakteristika poskytované služby:
• vyhledání a kontaktování osob bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí
• navázání a vybudování vztahu důvěry
• informace o rizicích spojených se „životem na ulici“, pomoc se zajištěním základních
životních potřeb
• podpora a motivace k využívání návazných služeb pomoci a tím i pomoc k návratu
do společnosti
• poskytnutí základního sociálního poradenství - pomoc při zajištění dokladů, bydlení,
doprovod a komunikace s úřady a institucemi
Praktické informace:
Provozní doba:
v kanceláři
v terénu
Po 8.00 – 12.00 12.00 – 16.00 hod.
Út 14.00 – 18.00 10.00 – 14.00 hod.
St 8.00 – 12.00 12.00 – 16.00 hod.
Čt 14.00 – 18.00 10.00 – 14.00 hod.
Pá 12.00 – 16.00
8.00 – 12.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Sociální rehabilitace
Název poskytovatele: Středisko křesťanské pomoci Plzeň

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

168

Božkovská 20, 326 00 Plzeň
777 256 133
psa@skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
ambulantní
sociální rehabilitace
církevní právnická osoba
40524566

Komu je služba určena:
Dospělým osobám od 18 do 64 let, které jsou v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti
ohroženy sociálním vyloučením, popřípadě jsou sociálně vyloučené.
Komu není služba určena:
Služba není určena osobám s psychickou poruchou, které svým chováním mohou ohrozit
sebe i druhé, s poruchou chování s agresivními projevy a převažující psychiatrickou
diagnózou – psychotici, schizofrenici apod.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je přispět ke zkvalitnění života a podpořit sociální začlenění osob
nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a pomoci těmto lidem k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti tím, že jim poskytujeme:
• sociální a pracovní poradenství
• podporu pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci
• podporu při komunikaci s úřady
• podporu při vyřizování nezbytných dokumentů pro sociální začlenění (občanský průkaz,
rodný list, sociální dávky apod.)
• podporu při obstarávání léčby zdravotních potíží a při zajišťování léků
• pomoc naučit se rozumět a chovat se správně v zaměstnaneckém poměru
• podporu při hledání zaměstnání (životopis, motivační dopis, nácvik pracovního pohovoru
apod.)
• podporu při nácviku práce na PC (při hledání zaměstnání, bydlení aj.)
• hygienický servis – možnost osprchovat se, vyprat si prádlo; poskytováno fakultativně
Finanční náročnost:
Zdarma.

Terénní programy
Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s.

Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
377 240 090, 777 367 650, 777 367 651
helena.urbanova@clovekvtisni.cz
barbora.cimlerova@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz
terénní
terénní programy
obecně prospěšná společnost
25755277

Komu je služba určena:
Lidem v tíživých životních situacích na základě jejich individuálních potřeb:
• dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy
či opouštějícím zařízení ústavní péče
• imigrantům a azylantům
• obětem domácího násilí
• obětem trestné činnosti
• osobám bez přístřeší
• osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách
• osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
• pachatelům trestné činnosti
• menšinám
Stručná charakteristika poskytované služby:
Pomáháme při řešení problémů spojených např. s nezaměstnaností, bydlením, finančními
a rodinnými problémy, soudními spory, zařizování dokladů a dokumentů atd.
Služba je poskytována terénní formou (v domácnosti klienta), součástí služby je doprovod
na úřady a další instituce a zprostředkování souvisejících odborných služeb. V případě zájmu
uživatele služby je možné domluvit konzultace i v kanceláři organizace.
V rámci služby poskytujeme informace o právech, povinnostech a variantách řešení
ve vztahu k situaci, ve které se člověk právě nachází. Jedná se např. o informace z oblasti
sociální, právní, atp.
Lidem využívajícím službu se dále snažíme pomáhat k tomu, aby mohli/uměli využít
existujících možností řešení situace, včetně případného doprovodu a zprostředkování
jednání s institucemi, které se podílejí na řešení jejich situace. Nabízíme také
zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky.
Finanční náročnost
Zdarma.

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
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Odborné sociální poradenství
Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s.
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
377 240 090, 731 690 978, 777 367 651
jana.duchkova@clovekvtisni.cz
barbora.cimlerova@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz
ambulantní, terénní
odborné sociální poradenství
obecně prospěšná společnost
25755277

Komu je služba určena:
Lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace spojené s finančními problémy a nemají
dostatek informací a dovedností nezbytných pro její řešení vlastními silami:
• dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy
či opouštějícím zařízení ústavní péče
• imigrantům a azylantům
• obětem domácího násilí
• obětem trestné činnosti
• osobám bez přístřeší
• osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách
• osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
• pachatelům trestné činnosti
• menšinám
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba spočívá v poskytování informací a praktické podpory.
(např.: zadlužení, nesplácení finančních závazků, neefektivní hospodaření s rodinnými
financemi, využívání nabídek pochybných či nevhodných finančních produktů, apod.).
Služba je poskytována ambulantně (v kanceláři organizace) i terénní formou (v domácnosti
klienta), součástí služby je doprovod na úřady a další instituce a zprostředkování
souvisejících odborných služeb.
V rámci služby poskytujeme informace o právech, povinnostech a variantách řešení
ve vztahu k situaci, ve které se člověk právě nachází. Jedná se např. o informace z oblasti
sociální, právní, atp..
Lidem využívajícím službu se dále snažíme pomáhat k tomu, aby mohli/uměli využít
existujících možností řešení situace, včetně případného doprovodu a zprostředkování
jednání s institucemi, které se podílejí na řešení jejich situace. Nabízíme také
zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Probační a resocializační
programy
Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s.
Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
377 240 090, 602 363 026
vlastimila.feistingerova@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz
ambulantní
poradenství
obecně prospěšná společnost
25755277

Komu je služba určena:
Lidem, kteří se dopustili protiprávního jednání či porušili společenské normy:
• mladistvým, kteří se dopustili protiprávního jednání, majícím výchovné problémy
• osobám podmíněně odsouzeným, vykonávajícím jiný alternativní trest
• osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody
• osobám s dohledem Probační a mediační služby
Stručná charakteristika poskytované služby:
Nabízíme program sociálního výcviku pro dospělé i mladistvé, psychosociální podporu
a program předcházení předluženosti a nezaměstnanosti a snažíme se o minimalizaci
nejvýznamnějších rizik jejich recidivy a posílení společenského začlenění podpořených osob.
Náš program umožňuje jednak úspěšný výkon alternativního trestu, především pak zvýšení
kompetencí, sebepoznání, reflexi protiprávního jednání a jeho dopadu i řešení praktických
problémů.
Zaměřujeme se na dvě cílové skupiny:
• mladiství (15 – 18 let)
• dospělí
Oba programy mají dlouhodobější charakter a skládají se z individuálních schůzek s naším
pracovníkem. Na program je navázaná pomoc dalších odborníků.
Program realizujeme v úzké spolupráci s Probační a mediační službou, Vězeňskou službou,
sociálními kurátory a OSPOD.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Pomoc obětem trestných činů
Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s.

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

172

Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
377 240 090, 602 250 210
alice.singrova@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz
ambulantní
poradenství
obecně prospěšná společnost
25755277

Komu je služba určena:
Lidem, kteří se stali - nebo se cítí být - obětí trestného činu.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Vedle právního poradenství můžeme obětem zajistit i psychologickou podporu, v kombinaci
se sociálním poradenstvím, ve formě doprovodů, vyřízení běžných záležitostí, které oběť
následkem TČ není schopna sama vykonat, přímé pomoci při sepisování dokumentů, jako
je trestní oznámení, odvolání nebo návrh na náhradu škody apod. Služba má akreditaci
Ministerstva spravedlnosti ČR, která zaručuje, že se obětem dostane pomoci na dostatečné
odborné úrovni. Služba je poskytována naším právníkem. V případě potřeby
zprostředkujeme pomoc dalších odborníků.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Centrum na podporu integrace
cizinců pro Plzeňský kraj
Název poskytovatele: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR
Americká 39, 301 00 Plzeň
377 223 157, 725 874 976, 725 874 977
icplzen@suz.cz
www.integracnicentra.cz
ambulantní, terénní
odborné sociální poradenství
organizační složka státu
60498021

Komu je služba určena:
Cizincům z tzv. třetích zemích.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytování odborného sociálního poradenství ambulantní i terénní formou, právní
poradenství, kurzy českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace, tlumočnické služby
pro cizince z tzv. třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území ČR nebo jim byla udělena
mezinárodní ochrana.
Praktické informace:
Provozní doba Plzeň:
Po, St 12.00 - 19.00 hod.
Čt
8.00 - 15.00 hod.
8.00 - 12.00 hod.
Pá
Pobočka Klatovy (Dragounská 130)
Út
10.00 - 12.00 hod.
Pobočka Tachov (Zárečná 1540)
vždy první středa v měsíci 16.00 - 18.00 hod.
Pobočka Domažlice (nám. Míru 51)
každé sudé pondělí 16.00 - 18.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Organizace pro pomoc
uprchlíkům Plzeň
Název poskytovatele: Organizace pro pomoc uprchlíků, z.s.

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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sady Pětatřicátníků 33, 301 00 Plzeň
604 809 165
opu.plzen@opu.cz
www.opu.cz
ambulantní
odborné sociální poradenství
spolek
45768676

Komu je služba určena:
Cizincům a uprchlíkům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) je nezisková, nevládní a humanitární organizace,
která již 25 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice.
Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního
poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a dalším cizincům v České republice,
pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené
na podporu integrace cizinců.
V pobočce OPU Plzeň je k dispozici pro klienty Job Coach, který nabízí pomoc při uplatnění
na trhu práce pro cizince, dále terénní sociální pracovníci, kteří vyjíždějí do terénu každé
úterý a pátek a zaměřují se na celý Plzeňský kraj, a v neposlední řadě také právník a sociální
pracovník.
Praktické informace:
Provozní doba:
Po - Čt 8.00 - 16.00 hod.
(pátek pro objednané klienty)
Finanční náročnost:
Zdarma.

Terénní programy
Název poskytovatele: Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
sady Pětatřicátníků 33, 301 00 Plzeň
604 809 165
opu.plzen@opu.cz; lucie.morkovska@opu.cz
www.opu.cz
terénní
terénní programy
spolek
45768676

Komu je služba určena:
Imigrantům a azylantům v Plzeňském kraji.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Organizace pro pomoc uprchlíkům realizuje službu terénní programy pro cílovou skupinu
imigranti a azylanti v Plzeňském kraji, okresy: Domažlice, Klatovy, Plzeň - jih, Plzeň - město,
Plzeň - sever, Rokycany a Tachov. Posláním služby terénní programy je podporovat cizince
na cestě k začlenění do společnosti a k samostatnému a informovanému fungování v ní.
Cílovou skupinou jsou cizinci ze zemí mimo Evropskou unii, ale i cizinci s občanstvím EU,
kteří jsou na území ČR hlášeni k pobytu a jsou ohrožení sociálním vyloučením či sociálně
vyloučení.
Terénní program funguje 5 dní v týdnu, úterý a pátek je vyhrazen aktivní práci v terénu
po celém Plzeňském kraji.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro osoby v obtížných situacích a cizince

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Kontaktní centrum CPPT
Program následné péče CPPT
Krajské centrum nelátkových závislostí CPPT
Kontaktní centrum POINT 14
Terénní program POINT 14
Středisko následné péče POINT 14
Terapeutická komunita Vršíček SKP Plzeň
Terénní program Spolek Ulice Plzeň
Substituční centrum Spolek Ulice Plzeň

176

177
178
179
180
181
182
183
184
185

Kontaktní centrum
Název poskytovatele: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Havířská 11, 301 00 Plzeň
377 421 374
kcentrum@cppt.cz
www.cppt.cz
ambulantní
kontaktní centra
obecně prospěšná společnost
25232142

Komu je služba určena:
• lidem, kteří chtějí abstinovat a také jejich rodičům a blízkým
• lidem, kteří aktuálně návykové látky užívají, současně mají zájem o snižování rizik, která
s jejich užíváním souvisí
Stručná charakteristika poskytované služby:
Kontaktní centrum je odborné zařízení, které nabízí služby snižující rizika související
s užíváním návykových látek.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Program následné péče
Název poskytovatele: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Doudlevecká 71, 301 00 Plzeň
377 321 051
ambulance@cppt.cz
www.cppt.cz
pobytová, ambulantní
služby následné péče
obecně prospěšná společnost
25232142

Komu je služba určena:
Osobám minimálně tři měsíce abstinujícím od návykových látek.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Program následné péče je součástí terciární prevence závislosti, která výrazně zefektivňuje
celý systém péče o osoby závislé na návykových látkách. Pracujeme s lidmi, kteří minimálně
tři měsíce abstinují od drog a jiných návykových látek po odchodu z krátkodobé
a střednědobé léčby, z komunit, ale i s klienty po léčbě ambulantní a v neposlední řadě
s klienty, kteří se pro abstinenci rozhodli sami bez podpory léčebného zařízení. Abstinujícím
nabízíme široké spektrum psychoterapeutických a sociálních služeb.
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Krajské centrum nelátkových
závislostí
Název poskytovatele: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Plzenecká 13, 326 00 Plzeň
724 384 461
poradna@cppt.cz
www.cppt.cz
ambulantní
odborné sociální poradenství
obecně prospěšná společnost
25232142

Komu je služba určena:
Osobám ohroženým hazardním hraním, jejich rodinám a dalším blízkým osobám.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Program nabízí podporu v řešení obtíží, které hazardní hra přináší klientovi i jeho blízkým.
Základním principem je práce s motivací klienta směrem k abstinenci od patologického
hraní. Motivační práce obsahuje řadu složek, které se upravují dle situace, osobnosti
klienta a podle oblastí, ve kterých se na nás klienti obrací:
• obtíže s hraním výherních automatů
• obtíže se sázením na sportovní zápasy, online sázení
• obtíže s hraním karetních her, pokeru, rulety, návštěvy kasina
• obtíže s hraním her na počítači, závislost na internetu, sociálních sítích
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Kontaktní centrum
Název poskytovatele: POINT 14, z.ú.

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Husova 14, 301 00 Plzeň
777 256 136, 377 235 526
office@point14.cz; hola@point14.cz
www.point14.cz
ambulantní
kontaktní centra
ústav
66361630

Komu je služba určena:
Osobám ohroženým závislostí na návykových látkách či již závislým a jejich blízkým.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním kontaktního centra je navázat kontakt se zájemci o služby a nabídnout jim
poradenství, základní potravinový, hygienický a zdravotní servis a podpořit je v zapojení do
systému sociálních a zdravotnických služeb pro celkové zlepšení jejich situace:
• minimalizace sociálních rizik souvisejících s užíváním drog
• stabilizace sociálních podmínek uživatele služby pro jeho následnou abstinenci, (v ideálním
případě) např. v oblasti bydlení, zaměstnání, rodinné zázemí, apod.
• změna rizikového chování uživatelů drog směrem k méně rizikovému
• minimalizace rizika somatického poškození, popř. jeho odstranění či redukce
• podpora vlastní aktivity a motivace uživatele služby k řešení jeho sociální situace
Praktické informace:
Provozní doba:
Kontaktní centrum (rozhovory, krizové intervence, zdravotní ošetření, asistence, telefonáty,
nástupy do léčby, výměnný program)
Po - Pá 8.00 - 16.00 hod.
Kontaktní místnost (potravinový a hygienický servis – polévka, sprcha, pračka)
Po - Čt 10.00 - 13.00 hod.
Testování na infekční choroby (HEP, HIV, syfilis)
St 11.00 - 12.00 hod.
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Terénní program
Název poskytovatele: POINT 14, z.ú.
Poděbradova 12, 301 00 Plzeň
777 256 136, 377 235 526
hola@point14.cz; office@point14.cz
www.point14.cz
terénní
terénní programy
ústav
66361630

Komu je služba určena:
Osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách od 18 let věku.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním terénního programu je vyhledávání uživatelů nelegálních látek v jejich
přirozeném prostředí, minimalizování rizik spojených s braním drog a jiným
nebezpečným chováním a informování uživatelů nelegálních látek i veřejnosti o rizicích
spojených s braním drog a jiným nebezpečným chováním:
• navázání kontaktu s klienty, kteří se vyskytují na drogové scéně
• motivace klienta k návštěvě odborného zařízení (K-centra), ke komunitní či jiné léčbě
• motivace k integraci, popř. reintegraci do společnosti, řešení problémů
dle individuálních potřeb klienta
• minimalizace sociálních rizik souvisejících s užíváním drog
• stabilizace sociálních podmínek klienta pro jeho následnou abstinenci, např. v oblasti
bydlení, zaměstnání, rodinného zázemí, apod.
• změna rizikového chování uživatelů drog směrem k méně rizikovému
• minimalizace rizika somatického poškození, popř. jeho odstranění či redukce
• podpora vlastní aktivity klienta k řešení jeho sociální situace
Praktické informace:
Provozní doba:
Po - St 8.00 - 13.30 hod. Plzeň
Čt 10.00 - 12.00 hod. Čistý podchod Plzeň (úklid podchodu u CAN)
Terénní program probíhá v Plzni, v Nýrsku a Sušici.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí
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Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
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Středisko následné péče
Název poskytovatele: POINT 14, z.ú.

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Sušická 75, 326 00 Plzeň
377 235 526
cerna@point14.cz
www.point14.cz
ambulantní, pobytová
služby následné péče
ústav
66361630

Komu je služba určena:
Mužům a ženám od 18 do 64 let, kteří absolvovali léčbu závislosti (nelegální látky, alkohol,
patologické hráčství), abstinují alespoň tři měsíce a jsou motivovaní k dalšímu životu
bez návykových látek. Služby jsou poskytované i rodičům s dítětem/dětmi, rodinným
příslušníkům a osobám blízkým.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Středisko následné péče poskytuje cílové skupině doléčování v oblasti závislostí formou
ambulantní i pobytovou:
• ubytování - délka pobytu 6 měsíců, pro matky s dětmi na 1 rok
• individuální rozhovor, každý uživatel služby má svého klíčového pracovníka
• psychoterapeutická skupina, skupina prevence relapsu, socioterapeutické aktivity
• komunita – zaměřena na organizační a technické záležitosti, krizová intervence
• rodinná terapie a rodinné poradenství, párová terapie, sociální práce, pracovní terapie
• odkazy a zprostředkování specializované péče: zprostředkování psychiatrické,
psychologické či specializované zdravotní péče, nácviky pro matky s dětmi
• vydávání Antabusu
• testování na přítomnost metabolitů drog v moči a dechová zkouška na alkohol
• testování přítomnosti vybraných nemocí
Praktické informace:
Pobytová služba je poskytována 24 hodin denně 365 dní v roce. Ambulantní služba je
poskytována v rámci osmihodinové pracovní doby zaměstnanců, je flexibilní a vázána na
předem domluvenou schůzku, kterou je možné sjednat na výše uvedeném telefonním čísle.
Finanční náročnost:
Poskytované služby zdarma, pobyt za úhradu.

Terapeutická komunita Vršíček
Název poskytovatele: Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Litohlavy 50, 337 01 Rokycany
377 224 320, 777 632 490, 774 455 988
office@skp-plzen.cz; tkv@skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
pobytová
terapeutické komunity
církevní právnická osoba
40524566

Komu je služba určena:
Osobám ve věku 18 - 45 let, které se rozhodly řešit problém závislosti na návykových
látkách prostřednictvím intenzivního skupinového a individuálního programu.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Klienti se do programu zapojují na základě vlastního rozhodnutí a mohou ho kdykoliv
opustit. Cílem je podpora života bez drog, položení základů pro návrat do společnosti
a celková harmonizace osobnosti prostřednictvím skupinové terapie a komunitních
setkávání:
• ranní komunita, hodnotící komunita, skupinové psychoterapie, prevence relapsu
• individuální poradenství (společné rozhovory pracovníka a klienta v léčebném procesu)
• pracovní terapie (úklidové a údržbářské práce v areálu, péče o zahradu a zvířata, práce
v dílně)
• sociální práce (zohledňuje potřeby klientů z hlediska jejich sociálního zabezpečení
a sociálních problémů, je zde umožněno odpracování OPP)
• volnočasové aktivity (cílem je nejen zábava a zpestření pobytu, ale hlavně inspirace
pro trávení volného času i v budoucnu po odchodu z komunity)
• zátěžové akce (vícedenní putování do přírody)
• duchovní péče (možnost osobních rozhovorů s farářem a účast na bohoslužbách)
• práce s rodinou (s možností krátkodobého pobytu člena rodiny přímo v komunitě)
• zdravotní péče (zprostředkování ošetření na příslušných lékařských pracovištích)
Praktické informace:
Délka pobytu je cca 1 rok v nepřetržitém provozu, ubytování na dvou a třílůžkových
pokojích s koupelnou na patře.
Finanční náročnost:
Úhrada 6300,- Kč měsíčně (popř. řešíme s úřady práce).

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí
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Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

183

Terénní program Ulice
Název poskytovatele: Spolek Ulice Plzeň

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Úslavská 31, 326 00 Plzeň
725 705 073
jirka@ulice-plzen.com
www.ulice-plzen.com
terénní
terénní programy
spolek
26596385

Komu je služba určena:
Osobám závislým na nelegálních návykových látkách.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Terénní program Ulice provádí terénní sociální práci u osob závislých na nelegálních
návykových látkách a v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce. Tyto osoby
podporujeme ve snižování rizik jejich způsobu života a tím přispíváme k ochraně veřejného
zdraví. Nabízenou službu poskytujeme anonymně a bezplatně.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Substituční centrum Plzeň
Název poskytovatele: Spolek Ulice Plzeň
Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
725 178 656
marketa@ulice-plzen.com
www.ulice-plzen.com
ambulantní
odborné sociální poradenství
spolek
26596385

Komu je služba určena:
• osobám starším 18 let, závislým na opioidech (ambulantní léčba substituční látkou)
• zájemcům a klientům substituční léčby a jejich blízkým
Stručná charakteristika poskytované služby:
Substituční centrum Plzeň poskytuje klientům ambulantní léčbu opiátových závislostí.
Jedná se o časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá konečný cíl (abstinenci)
na dobu, kdy jí bude klient jak objektivně, tak subjektivně schopen. Tímto způsobem
pomáháme klientům snížit rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek a podporovat
jejich socializaci.
Služba se dělí na část sociální a část zdravotní.
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Služby společné více oblastem a ostatní služby

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Občanská poradna Plzeň
Probační a mediační služba Plzeň
Dobrovolníci Plzeňského kraje DoRA
Volnočasové centrum pro děti, mládež, dospělé a seniory DoRA
Přednášková a edukační činnost Mamma HELP Plzeň
Agentura Domácí péče Plzeň
Terénní krizová služba Diecézní charita Plzeň
Potravinová pomoc Potravinová banka Plzeň
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Občanská poradna Plzeň
Název poskytovatele: OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s.
Koterovská 41, 326 00 Plzeň
377 456 468, 777 964 563
poradna@opplzen.cz
www.opplzen.cz
ambulantní
odborné sociální poradenství
obecně prospěšná společnost
2163161

Komu je služba určena:
Široké veřejnosti.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba je určena osobám, které pro předcházení či řešení svojí nepříznivé sociální situace
potřebují informace, rady či aktivní pomoc v oblastech, ve kterých poradna své služby
poskytuje, např.: bydlení, dluhová problematika, občanskoprávní a pracovněprávní vztahy,
rodina a mezilidské vztahy, sociální dávky aj.
Službu je možné poskytnout osobně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu, příp. dopisu
zaslaného poštou. K osobní konzultaci je z kapacitních důvodů vhodné se předem objednat
telefonicky či osobně (objednání prostřednictvím e-mailu či SMS není možné).
Praktické informace:
Provozní doba:
Po, Út 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
St, Čt 9.00 - 12.00 hod.
Po předchozí domluvě je osobní konzultace možná i mimo uvedené hodiny.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Probační a mediační služba
Plzeň
Název poskytovatele: Probační a mediační služba ČR - středisko Plzeň

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň
731 692 768
lvovsova@pms.justice.cz
www.pmscr.cz
ambulantní
odborné sociální poradenství
organizační složka státu
7088860

Komu je služba určena:
Obětem trestných činů - pomoc a poradna pro oběti trestných činů.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Výkon probace a mediace v průběhu trestního řízení, předjednání možnosti uložení
alternativních trestů, kontrola výkonu alternativních trestů.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Dobrovolníci Plzeňského kraje
Název poskytovatele: “Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA“
Brněnská 14, 323 00 Plzeň
734 110 066
info@doraplzen.cz
www.doraplzen.cz
ambulantní
dobrovolnictví
spolek
22846956

Komu je služba určena:
• všem zájemcům o dobrovolnickou činnost (nad 15 let)
• neziskovým organizacím, které chtějí využít pomoci dobrovolníků
Stručná charakteristika poskytované služby:
Zajišťujeme nábor, školení a koordinování dobrovolníků, kteří svou činnost mohou
vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické či sportovní oblasti, ve školách a veřejné správě.
Věnujeme se primárně dobrovolníkům, ale naší cílovou skupinou jsou také klienti
spolupracujících organizací. V roce 2015 nám byla prodloužena akreditace Ministerstva
vnitra ČR na vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé i krátkodobé dobrovolnické služby.
DoRA zajišťuje kromě zákonem daných podmínek (pojištění) svým dobrovolníkům kvalitní
proškolení, odborně vedené supervize, semináře, kurzy. Dobrovolníci si tak mohou osvojit
dovednosti, které dále využijí ve své dobrovolné pomoci.
Dobrovolníci docházejí většinou pomáhat do neziskových organizací, nemocnic, domovů
pro seniory, azylových domů pro matky s dětmi, kde se věnují dětem, seniorům,
handicapovaným. Mohou také pomáhat s doučováním dětí ze sociálně slabých rodin.
Praktické informace:
Provozní doba:
Po 9.00 - 15.30 hod.
St 9.00 - 15.00 hod.
Čt 9.00 - 14.30 hod.
Osobní konzultace po předchozí domluvě emailem nebo telefonem.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Volnočasové centrum pro děti,
mládež, dospělé a seniory
Název poskytovatele: “Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA“

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Brněnská 14, 323 00 Plzeň
605 989 304
recepce@doracentrum.cz
www.doracentrum.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
spolek
22846956

Komu je služba určena:
Dětem, dospělým, seniorům, rodičům s dětmi, handicapovaným.
Stručná charakteristika poskytované služby:
DoRA Centrum je multifunkční zařízení v Plzni na Vinicích. Zařízení bylo primárně
vybudované jako zázemí pro dobrovolnické aktivity, postupně se ale otevřelo i pro širokou
veřejnost. V současné době se v DoRA Centru konají pravidelné akce nebo jednorázové akce
pro dobrovolníky, děti, dospělé i seniory pod vedením našich dobrovolníků nebo jiných
odborníků.
Zájemci u nás mohou využívat zrcadlový sál, kde se konají kurzy (jóga, bodyforming,
tancování, setkávání podpůrných skupinek kontaktního rodičovství, cvičení a hrátky rodičů
s dětmi, aj.). Kavárna je určena pro semináře, workshopy, posezení pro maminky s dětmi aj.
Uživatelům je k dispozici také herna, kterou především využívají maminky s dětmi.
Seniorům nabízíme dopolední kurzy německé konverzace nebo cvičení - nově je zde také
možnost docházení na kurz počítačů a další aktivity. Aktuální aktivity lze najít na našich
webových stránkách.
Praktické informace:
Bezbariérovost: ano
Finanční náročnost:
Zdarma nebo dle ceníku pro jednotlivé aktivity, více informací u kontaktní osoby nebo na
webových stránkách.

Přednášková a edukační
činnost
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Sedláčkova 14, 301 00 Plzeň
607 049 787
stanislava.absolinova@mammahelp.cz
plzen@mammahelp.cz
www.mammahelp.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
spolek
70099880

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
• multimediální prezentace a nácvik samovyšetření na fantomovém modelu
Posluchačky získají informace o preventivním screeningovém programu, kontakty
na mamodiagnostická centra, přehled o výskytu karcinomu prsu v ČR, o způsobech léčby
a možnostech prevence.
Lektorkami jsou vyléčené onkologické pacientky s certifikátem edukátorky, pravidelně
proškolované odborníky z Asociace mamodiagnostiků ČR.
Praktické informace:
Přednášky pořádáme podle objednávek v prostorách zájemců nebo v centru na uvedené
adrese. Formulář pro objednání přednášky je ke stažení na www.mammahelp.cz,
v nabídce „Přednášky pro veřejnost“.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Název poskytovatele: Mamma HELP, z.s.
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Agentura Domácí péče Plzeň
Název poskytovatele: Mgr. Zuzana Králová

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Raisova 21, 301 00 Plzeň
603 761 109
zuzana.kralova@volny.cz
www.homecareplzen.cz
terénní
zdravotní služby, ošetřování
fyzická osoba podnikající
63516551

Komu je služba určena:
Zájemcům o poskytování domácí péče a ošetřovatelských služeb.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Odborná zdravotnická péče a pečovatelská služba.
Praktické informace:
Nepřetržitý provoz - 24 hodin/ 7 dní v týdnu.
Finanční náročnost:
Platby zdravotních pojišťoven, úhrada pacientem.

Terénní krizová služba
Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
777 167 004
krize@dchp.charita.cz
www.dchp.cz
terénní
krizová pomoc
církevní právnická osoba
49774034

Komu je služba určena:
• lidem v náročných životních situacích (osobní, partnerské, rodinné krize, ztráta zaměstnání,
majetku nebo jiné krizové situace)
• lidem, které zasáhla mimořádná událost (tragické úmrtí, požár, povodeň a jiné neštěstí)
• obětem trestných činů spojených s ohrožením života a zdraví (domácí násilí, přepadení
apod.)
Stručná charakteristika poskytované služby:
Terénní krizová služba poskytuje krátkodobou pomoc a podporu lidem v náročné životní
situaci, kterou vnímají jako neodkladnou a naléhavou a v danou chvíli ji nemohou zvládnout
vlastními silami.
Dále poskytuje:
• psychosociální pomoc osobám zasaženým individuálním nebo hromadným neštěstím
• psychickou podporu a krizovou intervenci
• základní sociálně-právní poradenství
• doprovod a pomoc při jednání s institucemi a úřady
• zprostředkování azylového ubytování
• důležité informace a kontakty
• podporu pozůstalým
• zprostředkování duchovní služby
Praktické informace:
Službu je možno sjednat na NONSTOP telefonní lince: 777 167 004.
Pomoc je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí uživatele (doma, na ulici,
v nemocnici nebo kdekoliv je zapotřebí) na území Plzeňského kraje.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Potravinová pomoc
Název poskytovatele: Potravinová banka Plzeň, z.s.

Služby společné více oblastem a ostatní služby

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Politických vězňů 5, 301 00 Plzeň
778 536 355
plzen@potravinovabanka.cz
www.potravinovabanka.cz/pb-plzen
ambulantní
ostatní
spolek
3191893

Komu je služba určena:
Humanitárním nebo charitativním organizacím.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Potravinová banka získává přebytky potravin od prodejců a distributorů potravin,
potravinových řetězců, případně výrobců. Získané potraviny jsou zdarma poskytovány lidem
v nouzi, výhradně však prostřednictvím spolupracujících organizací. Jedná se
o poskytovatele sociálních služeb, humanitární organizace, sociální odbory obcí apod.
Potraviny se tak s jistotou dostávají k lidem, kteří potravinovou pomoc skutečně potřebují.
Praktické informace:
Potravinová banka neslouží pro výdej potravin jednotlivcům.
Finanční náročnost:
Organizace odebírající potravinovou pomoc hradí roční paušální poplatek.

Odbor sociálních služeb MMP
Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP
Městská policie Plzeň
Odbor státní sociální péče MMP
Úřady městských obvodů
Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor sociálních věcí
Úřad práce ČR, krajská pobočka Plzeň
Česká správa sociálního zabezpečení
FN Plzeň - Sociální poradentství pro pacienty a rodinné příslušníky
Univerzita třetího věku ZČU v Plzni
Podpora aktivního života dříve narozených - Svaz důchodců ČR
Rady a porady seniorům - Rada seniorů města Plzně
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Odbor sociálních služeb

196

Adresa:

Magistrát města Plzně
Martinská 2, 306 32 Plzeň

Vedoucí odboru:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Mgr. Alena Hynková, MBA
378 033 351
socialnisluzby@plzen.eu
www.plzen.eu/socialnisluzby

Charakteristika:
Odbor sociálních služeb MMP garantuje optimální rozvoj sociálních služeb na území města
Plzně a vytváří funkční síť služeb nabízených cílovým skupinám uživatelů z řad seniorů,
zdravotně postižených, rodin, dětí a mladistvých, sociálně vyloučených, cizinců a ostatních
potřebných. Cílem odborného poradenství v oblasti sociálních služeb je poskytnout
občanovi města Plzně pomoc při hledání optimální sociální služby pro řešení jeho životní
situace.
Pro vyhledání odpovídající sociální služby lze primárně využít tento katalog, webové stránky
Sociální služby města Plzně (www.plzen.eu/socialnisluzby), zvolit osobní kontakt
v prostorách odboru či zaslat dotaz prostřednictvím ePoradny (více info viz strana 1).
Odbor sociálních služeb zajišťuje službu Senior Expres, přepravu zdravotně postižených
osob, provozuje firemní Dětskou skupinu Malíček, bezplatnou právní poradnu pro seniory
a realizuje celou řadu projektů a aktivit pro širokou plzeňskou veřejnost.

Oddělení sociální práce a metodiky sociálního bydlení
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Odbor sociálních služeb - Magistrát města Plzně
Martinská 2, 306 32 Plzeň
378 033 353
socialnibydleni@plzen.eu
www.plzen.eu/socialnisluzby

Charakteristika:
Oddělení koordinuje naplňování Koncepce dostupného a sociálního bydlení statutárního
města Plzně, včetně zpracovávání potřebných analýz a metodických dokumentů. Zajišťuje
agendu žádostí – vykonává přímou práci s žadateli o vstup do systému sociálního bydlení,
úzce spolupracuje s Odborem bytovým MMP a správcem bytů při výběru žadatelů
do konkrétních bytů. Realizuje přímou sociální práci s umístěnými rodinami a jednotlivci
v bytech (sociálních, dostupných) a na městské ubytovně, včetně individuálního plánování
v oblasti prevence, ztráty, nalezení a udržení si bydlení (projekt MPSV s názvem „Pilotní
testování koncepce sociálního bydlení v Plzni“).

Adresa:

Magistrát města Plzně
náměstí Republiky 16, 306 32 Plzeň

Vedoucí odboru:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Ing. Aleš Průša
378 032 250
prusaa@plzen.eu
www.bezpecnaplzen.eu

Charakteristika:
Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP je garantem
a koordinátorem projektu Bezpečná Plzeň. Cílem projektu je úzká spolupráce mezi městem,
Policií České republiky a městskou policií při řešení bezpečnostních problémů na území
města. Ty se týkají celé škály služeb a problematiky, související například s dopravní situací,
cizinci nebo menšinami. Projekt jasně specifikuje odpovědné pracovníky za bezpečnost
v konkrétních lokalitách města a zjednodušuje vzájemnou komunikaci s občany.
Prostřednictvím webu (www.bezpecnaplzen.eu) tak mohou například nahlásit kyberšikanu,
najít kontakt na organizace pomáhající obětem trestných činů, získat informace k policejním
okrskům a další. Součástí webu je i poradna, kam lidé mohou posílat své podněty
a připomínky.
Další oblastí v kompetenci odboru je prevence kriminality a protidrogová prevence. V rámci
Programu prevence kriminality jsou realizovány například projekty Asistent prevence
kriminality, Domovník – preventista, Prevence protiprávního jednání.
Finančně zajišťuje projekty Plzeňská senior akademie a Forenzní značení jízdních kol
prostřednictvím syntetické DNA. Při realizaci preventivních projektů spolupracuje také
s neziskovým sektorem.
Odbor zajišťuje činnost orgánů města v oblasti krizového řízení, obrany a ochrany
obyvatelstva. Podílí se na koordinaci Integrovaného záchranného systému (IZS) při řešení
krizových situací na území města Plzně a v rámci výkonu činností pověřeného obecního
úřadu i na celém správním území Plzně jako obce s rozšířenou působností.

Úřady a instituce, kde Vám poradí

Odbor bezpečnosti, prevence
kriminality a krizového řízení
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Městská policie Plzeň
Adresa:

Městská policie Plzeň
Perlová 3, 301 00 Plzeň

Velitel MP:
Kontaktní telefon:

Mgr. Karel Mach, MBA, MSc.
156
737 489 118 (tísňová linka pro neslyšící)
378 036 991 (Odbor analýzy a prevence kriminality)
operacni@plzen.eu
www.mpplzen.cz

Úřady a instituce, kde Vám poradí

E-mail:
Webové stránky:
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Charakteristika:.
Městská policie Plzeň jako „Garant bezpečí a partner občanů města“ je orgánem obce
a podléhá přímo primátorovi. Jejím hlavním úkolem vyplývajícím ze zákona o obecní policii
č. 553/1991 Sb. je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti
obce a plnění i dalších úkolů. Spolupracuje s Policií ČR, státními orgány a orgány územních
samosprávných celků. V roce 2015 byla zastupitelstvem města Plzně schválena Střednědobá
koncepce Městské policie Plzeň pro období 2015 až 2018, jako důležitý podklad pro
zefektivnění její činnosti. Tato střednědobá koncepce je postupně naplňována - např.
obsazování nově zřízených okrsků zkušenými okrskovými strážníky v okrajových částech
města nebo realizace preventivních programů prevence kriminality, napříč všemi sociálními
i věkovými skupinami obyvatel města Plzně.
Od roku 2015 Městská policie Plzeň ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody Plzeň 1,
2, 3 a 4 a dalšími spolupracujícími organizacemi realizuje projekt prevence kriminality
„Plzeňská senior akademie“, který se zaměřuje na vzdělávání seniorů a osob zdravotně
postižených v oblasti osobního bezpečí a řešení krizových situací.
V návaznosti na „Plzeňskou senior akademii“ byl v roce 2016 ve spolupráci s Odborem
sociálních služeb MMP pilotně realizován bezpečnostně-sociální projekt „Nedám se“, který
úspěšně pokračuje i v dalších letech. Tím se daří Městské policii Plzeň participovat na plnění
jednoho z opatření „Akčního plánu stárnutí na území města Plzně“. Městská policie Plzeň
v rámci prevence kriminality realizuje ještě řadu dalších projektů, jako např. „Forenzní
značení jízdních kol“, „Zjišťování omamných a psychotropních látek ve vztahu k pachatelům
protiprávního jednání“, „Bezpečně na procházku“, „LDT pro děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí“, atd. V roce 2016 získala Městská policie Plzeň akreditaci od MŠMT ČR č. Z12 01-14 - 171 na vzdělávací program pedagogických pracovníků pod názvem „Protiprávní
jednání dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních“. Nad rámec vlastní činnosti
spolupracuje s Městskou charitou Plzeň a Odborem sociálních služeb MMP na realizaci
projektu „Tísňová péče“.

Adresa:

Magistrát města Plzně
Martinská 2, 306 32 Plzeň

Vedoucí odboru:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:

JUDr. Svatava Glancová
378 033 301, 378 033 300
posta@plzen.eu
www.plzen.eu

Charakteristika:
Sociální odbory jednotlivých Úřadů městských obvodů Plzeň 1 až 10 poskytují klientům na
svém území odborné sociální poradenství zejména v sociálně-právní ochraně dětí, dále pak
poradenství pro seniory, občany těžce zdravotně postižené a osoby v obtížné životní situaci.
Odbor státní sociální péče MMP zajišťuje shodnou agendu pro obce: Dýšina, Chrást,
Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec,
Šťáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov - viz níže:
• sociálně-právní ochrana dětí a pomoc při řešení nepříznivé rodinné situace
• sociální poradenství a pomoc při uplatnění žádostí o dávky
• zprostředkování sociálních služeb
• pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu zdravotního postižení, způsobu
života, příjmové nedostatečnosti nebo jiné sociální události
• doprovody na jednání s institucemi, úřady a dalšími subjekty
• ustanovení zvláštního příjemce a výkon veřejného opatrovníka

Úřad městského obvodu Plzeň 1
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:

alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
378 031 115, 378 036 180
postaumo1@plzen.eu
www.umo1.plzen.eu

Úřady a instituce, kde Vám poradí

Odbor státní sociální péče

Úřad městského obvodu Plzeň 2
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Koterovská 83, 326 00 Plzeň
378 031 112, 378 036 270
postaumo2@plzen.eu; pecenka@plzen.eu
www.umo2.plzen.eu

Úřad městského obvodu Plzeň 3
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:

sady Pětatřicátníků 7 a 9, 305 83 Plzeň
378 036 451, 378 036 476, 378 036 514
postaumo3@plzen.eu
www.umo3.plzen.eu
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Úřad městského obvodu Plzeň 4
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Mohylová 55, 312 00 Plzeň
378 031 114
postaumo4@plzen.eu
www.umo4.plzen.eu

Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Prvomájová 21, 322 00 Plzeň - Křimice
378 036 805, 378 036 803
postaumo5@plzen.eu; stulikovale@plzen.eu
www.umo5.plzen.eu

Úřady a instituce, kde Vám poradí

Úřad městského obvodu Plzeň 6 - Litice
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Klatovská 243, 321 00 Plzeň - Litice
378 036 824
postaumo6@plzen.eu; buskova@plzen.eu
www.umo6.plzen.eu

Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:

V Radčicích 19, 322 00 Plzeň - Radčice
378 036 844
postaumo7@plzen.eu; kohoutovate@plzen.eu
www.umo7.plzen.eu

Úřad městského obvodu Plzeň 8 - Černice
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Veská 11, 326 00 Plzeň - Černice
378 036 860
postaumo8@plzen.eu; parpelova@plzen.eu
www.umo8.plzen.eu

Úřad městského obvodu Plzeň 9 - Malesice
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Chotíkovská 14, 318 00 Plzeň - Malesice
378 036 883
postaumo9@plzen.eu; berankovar@post.cz
www.umo9.plzen.eu

Úřad městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
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K Sinoru 62, 301 00 Plzeň - Lhota
378 036 895
postaumo10@plzen.eu; lukaskova@plzen.eu
www.umo10.plzen.eu

Adresa:

Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 301 00 Plzeň

Vedoucí odboru:
Kontaktní telefon:
E-mail:

Mgr. Filip Zapletal
377 195 164
posta@plzensky-kraj.cz
filip.zapletal@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz

Webové stránky:

Charakteristika:
Krajský úřad Plzeňského kraje, prostřednictvím Odboru sociálních věcí, zajišťuje a plánuje
rozvoj sociálních služeb na území celého Plzeňského kraje. Krajský úřad je také orgánem,
který registruje nové sociální služby. Metodicky zajišťuje i oblast sociální práce, veřejného
opatrovnictví, sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Nedílnou součástí je
i spolupráce s organizacemi osob se zdravotním postižením a seniorskými organizacemi.
V rámci odboru fungují také pozice koordinátora pro romské záležitosti, koordinátora pro
oblast prevence kriminality a protidrogového koordinátora.
Praktické informace:
Kontaktní telefony:
oddělení správní a realizace projektů: 377 195 192
oddělení sociálních věcí:
377 195 586
oddělení sociálních služeb:
377 195 169

Úřady a instituce, kde Vám poradí

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor sociálních věcí
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Úřady a instituce, kde Vám poradí

Úřad práce ČR,
krajská pobočka Plzeň

202

Adresa:

Úřad práce ČR
Klatovská třída 200E, 320 71 Plzeň
Kaplířova 7, 320 73 Plzeň

Ředitel úřadu:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Ing. Zdeněk Novotný
950 148 111
podatelna@pm.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz

Charakteristika:
Krajská pobočka a kontaktní pracoviště jsou organizačními útvary Úřadu práce ČR.
V rámci kraje plní úkoly v těchto oblastech:
• zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání
• podpora v nezaměstnanosti
• nepojistné sociální dávky
V budově Klatovská 200E vyřídíte:
• dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné,
dávky pěstounské péče
• dávky v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá
pomoc
V budově Kaplířova 7 vyřídíte:
• záležitosti týkající se zaměstnanosti
• dávku státní sociální podpory – rodičovský příspěvek
• příspěvek na péči
• dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní
pomůcku
• vydání průkazu osoby se zdravotním postižením

Adresa:

Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25, 225 08 Praha 5

Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:

257 061 111
posta@cssz.cz
www.cssz.cz

Charakteristika:
ČSSZ zejména řídí a kontroluje činnost OSSZ, působí jako odvolací orgán ve věcech, v nichž
v prvním stupni rozhodla OSSZ, rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, posuzuje
zdravotní stav a pracovní schopnost občanů.
Call centrum pro dávky důchodového, nemocenského pojištění a e-služby ČSSZ: 800 050 248

Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň - město
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:

Americká 28 - 30, 303 18 Plzeň
377 486 111
posta.pm@cssz.cz

Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň - sever
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:

Goethova 10, 306 03 Plzeň
377 205 111
posta.ps@cssz.cz

Úřady a instituce, kde Vám poradí

Česká správa
sociálního zabezpečení

Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň - jih
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:

Lobezská 12, 305 75 Plzeň
377 426 111
posta.pj@cssz.cz

Charakteristika:
Místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení provádějí řízení o dávkách
nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací
příspěvek v těhotenství a mateřství, otcovské) a sepisují žádosti o dávky důchodového
pojištění (starobní, invalidní a pozůstalostní důchody).
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Sociální poradenství
pro pacienty a rodinné příslušníky
Název poskytovatele: Fakultní nemocnice Plzeň, Oddělení sociální péče
Adresa:

Úřady a instituce, kde Vám poradí

Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
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IČ:

alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň
377 103 256, 377 401 543
Weinfurterova@fnplzen.cz
www.fnplzen.cz
ambulantní
poradenství
samostatná příspěvková organizace v přímé řídící
působnosti MZ ČR
669806

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:
Poskytujeme odborné sociální poradenství a pomoc dle individuálních potřeb pacientů,
včetně zajištění vhodné terénní nebo pobytové sociální a zdravotní služby před
propuštěním z FN. 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. Naše telefony jsou vybaveny
záznamníkem, v době naší nepřítomnosti (práce u hospitalizovaných pacientů) je možno
zanechat vzkaz se jménem, tel. číslem a požadavkem.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Univerzita třetího věku
Název poskytovatele: Západočeská univerzita v Plzni
Jungmannova 1, 301 00 Plzeň
377 631 920, 377 631 907
edlova@ucv.zcu.cz, alenak@ucv.zcu.cz
www.u3v.zcu.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
vysoká škola
49777513

Komu je služba určena:
Zájemcům z řad seniorů a osob v invalidním důchodu, kteří mají zájem o rozšiřování znalostí
a duševní aktivitu.
Stručná charakteristika služba:
Univerzita třetího věku nabízí kvalitní, systematické a cenově dostupné zájmové vzdělávání
s každoročně inovovaným obsahem.
Studium na Univerzitě třetího věku (U3V) Západočeské univerzity v Plzni je součástí systému
celoživotního vzdělávání, tj. mimo rámec běžného denního studia, nabízeného univerzitou.
U3V ZČU v Plzni má skvělou reputaci a vysokou návštěvnost díky svým kvalitním
přednášejícím.
Praktické informace:
Informace o nabízených vzdělávacích programech, lektorském zajištění a termínech zápisů
získají zájemci na internetových stránkách www.u3v.zcu.cz, případně telefonicky či osobně.
Dotazy lze zasílat na emailovou adresu: u3v@ucv.zcu.cz.
Výuka probíhá v Plzni, Aši, Chebu, Sokolově, Tachově, Klatovech, Mariánských Lázních,
Boru, Karlových Varech, Plasích, Stříbře, Zbirohu nebo Spáleném Poříčí.
Finanční náročnost:
Za úhradu.

Úřady a instituce, kde Vám poradí

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Podpora aktivního života
dříve narozených
Název poskytovatele: Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje

Úřady a instituce, kde Vám poradí

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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Thámova 12, 301 00 Plzeň
377 370 508, 739 178 733
sdplzen@seznam.cz
—
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
pobočný spolek
75045133

Komu je služba určena:
Seniorům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Pro seniory pořádáme semináře nebo poskytujeme informace o aktivitách zaměřených
na seberealizaci, posilování vzájemných kontaktů, vzdělávání a udržování fyzické
či psychické kondice (kulturní a společenské akce, besedy, přednášky, zájezdy, rekreace
apod.).
Mimo provozní dobu lze aktuální informace získat také v příloze Plzeňského deníku Kultura
nebo poslechem Plzeňského rozhlasu každý den 9.30 - 10.00 hod.
Praktické informace:
Provozní doba:
Út 10.00 - 14.00 hod. (na uvedené adrese)
Finanční náročnost:
Zdarma.

Rady a porady seniorům
Název poskytovatele: Rada seniorů města Plzně z.s.
nám. Republiky 5, 301 00 Plzeň
604 960 848
ssttaa@seznam.cz
www.rscr.cz
ambulantní
zájmové činnosti a vzdělávání
pobočný spolek
05660351

Komu je služba určena:
Seniorům.
Stručná charakteristika poskytované služby:
Pro seniory zajišťujeme a poskytujeme informace o aktivitách zaměřených na seberealizaci,
posilování vzájemných kontaktů a vzdělávání (kulturní a společenské akce, besedy,
přednášky apod.).
Poradenství je poskytováno na adrese organizace a větší akce v pronajatých prostorách.
Praktické informace:
Provozní doba:
Po, St 10.00 - 16.00 hod.
Finanční náročnost:
Zdarma.

Úřady a instituce, kde Vám poradí

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Forma poskytování:
Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:
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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.
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