
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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Název poskytovatele:

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

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, 
příspěvková organizace

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

Domov pro seniory 
„KOPRETINA“

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 kvali�kovaným 
personálem, individuálně, �exibilně, 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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Název poskytovatele:

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

Domov se zvláštním režimem 
„PETRKLÍČ“

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, 
příspěvková organizace

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.

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. Kvali�kovaný personál zajišťuje sociální péči, která je 
�exibilní, 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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Název poskytovatele:

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

Domov se zvláštním režimem 
„SNĚŽENKA“

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, 
příspěvková organizace

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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Název poskytovatele:

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

Domov pro seniory
 „SEDMIKRÁSKA“

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, 
příspěvková organizace

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 

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 kvali�kovaní zaměstnanci, 
kteří se neustále vzdělávají a jsou motivováni.

Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Název poskytovatele:

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:

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

Domov se zvláštním režimem 
„ČTYŘLÍSTEK“

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, 
příspěvková organizace

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.



Sl
už

by
 p

ro
 s

en
io

ry

9

Název poskytovatele:

Adresa:
Kontaktní telefon:

E-mail:

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

Pečovatelská služba

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, 
příspěvková organizace

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

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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Název poskytovatele:

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

IČ:

DOMOVINKA domácí hospicová péče
                            pečovatelská služba  

DOMOVINKA ADP s.r.o.
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.

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.

Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Název poskytovatele:

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

DOMOVINKA 
denní stacionář

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.

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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Název poskytovatele:

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

DOMOVINKA
týdenní stacionář

DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.

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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Název poskytovatele:

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

DOMOVINKA 
sociální aktivizace

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 certi�kát 
kurzu odpovídající zákonu o sociálních službách a certi�kát o absolvování kurzu 
Canisterapeutický asistent a dále sociální pracovník s požadovaným vzděláním.

Praktické informace: 
Provozní doba: pracovní dny 8.00 - 12.00 hod.

Finanční náročnost:
Zdarma.
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Název poskytovatele:

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

Domácí ošetřovatelská péče

DOMOVINKA ADP s.r.o.

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 kvali�kovanou 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 kvali�kované 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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Název poskytovatele:

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

Domov pokojného stáří sv. Alžběty

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.

Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Název poskytovatele:

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

Tísňová péče

Městská charita Plzeň

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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Název poskytovatele:

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

Domov sv. Zity - chráněné bydlení 

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. 

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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Název poskytovatele:

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

Charitní pečovatelská služba

Městská charita Plzeň

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

Komu je služba určena:
Uživatelům, kteří si v důsledku nemoci, postižení či stáří nemohou sami zabezpečit plnohod-
notný 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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Název poskytovatele:

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

Domov pro seniory sv. Jiří

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 certi�kátu „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.

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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Název poskytovatele:

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:

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

Kontaktní místo ČALS 
pro veřejnost - Domov sv. Aloise

Městská charita Plzeň

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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Název poskytovatele:

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:

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

Domov sv. Aloise 
- domov se zvláštním režimem

Městská charita Plzeň

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 Certi�kát 
kvality - Vážka.

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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Název poskytovatele:

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

Domácí ošetřovatelská péče

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:
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 kvali�kovaných 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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Název poskytovatele:

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

Domácí hospicová péče

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. 

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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Název poskytovatele:

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

Osobní asistence

HEWER, z. s.

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.

   



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 Certi�kát 
kvality - Vážka.

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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Název poskytovatele:

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

Hospicová a paliativní péče

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.

Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Název poskytovatele:

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

Sociálně aktivizační služba 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

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.



Sl
už

by
 p

ro
 s

en
io

ry

27

Název poskytovatele:

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

Pečovatelská služba

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.
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Název poskytovatele:

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

Senior residence Terasy 
- domov pro seniory

Senior residence Terasy z.ú.

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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Název poskytovatele:

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

Odborné sociální poradenství

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.
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Název poskytovatele:

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

Domov poklidného stáří 
Vejprnice

Baculus, o.p.s.

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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Název poskytovatele:
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Webové stránky:
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Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Domov se zvláštním režimem

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 kvali�kovaného 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.

Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Název poskytovatele:
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Kontaktní telefon:
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Webové stránky:
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Druh služby:
Právní subjektivita:
IČ:

Pečovatelská služba

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb 
Město Touškov, příspěvková organizace

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

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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Název poskytovatele:

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

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Centrum sociálních služeb Stod, 
příspěvková organizace

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

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

LONGEVITA SENIO s.r.o.

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

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.


