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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
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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 Ty�ocentrum
Průvodcovské a předčitatelské služby Ty�ocentrum
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP Ty�ocentrum
Ty�oservis - 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
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Služby pro zdravotně postižené
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Název poskytovatele:

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

Denní stacionář 
„JITŘENKA“ 

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, 
příspěvková organizace

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

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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Název poskytovatele:

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

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením „NOVÁČEK“

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, 
příspěvková organizace

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

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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Název poskytovatele:

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

Odborné sociální poradenství

Centrum pro zdravotně postižené 
Plzeňského kraje o.p.s.

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

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.
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Název poskytovatele:

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

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Centrum pro zdravotně postižené 
Plzeňského kraje o.p.s.

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

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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Název poskytovatele:

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

Odborné sociální poradenství

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

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.

Finanční náročnost:
Zdarma.
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Název poskytovatele:

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

Denní stacionář 
CENTRUM HÁJEK 

CENTRUM HÁJEK z.ú.

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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Název poskytovatele:

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

Sociální rehabilitace 
CENTRUM HÁJEK

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      

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.



Sl
už

by
 p

ro
 z

dr
av

ot
ně

 p
os

ti
že

né

44

Název poskytovatele:

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

Odlehčovací služby 
CENTRUM HÁJEK

CENTRUM HÁJEK z.ú.

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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Název poskytovatele:

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

Právní subjektivita:
IČ:

Centrum pobytových a terénních 
sociálních služeb Zbůch

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb 
Zbůch

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

Praktické informace:
Doprava z Plzně zajišťována bezbariérovými autobusy ve spolupráci se statutárním městem 
Plzeň.

Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Název poskytovatele:

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

Raná péče Diakonie

Diakonie ČCE - středisko Praha

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.
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Název poskytovatele:

Adresa:

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

Jdeme dál 
pro osoby s postižením

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

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

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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Název poskytovatele:

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

Fora pro osoby s postižením

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

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 �nancemi
• 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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Název poskytovatele:

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

Domov Radost 
pro osoby s postižením 

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 

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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Název poskytovatele:

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

Pírko pro osoby s postižením 

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

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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Název poskytovatele:

Adresa:

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

Můj 1+0 
pro osoby s postižením Přeštice

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

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 

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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Název poskytovatele:

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

Stacionář Soběkury 
pro osoby s postižením

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

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 speci�cké 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.
   



Sl
už

by
 p

ro
 z

dr
av

ot
ně

 p
os

ti
že

né

53

Název poskytovatele:

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

Stacionář Človíček 
pro osoby s postižením (pro mládež a dospělé)

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.

Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Název poskytovatele:

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

Stacionář Človíček 
pro osoby s postižením (pro děti a mládež)

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

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 certi�kovaným 
pracovištěm v konceptu bazální stimulace.
Službu denního stacionáře poskytujeme ve všední dny.

Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Název poskytovatele:

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

Využití volného času

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.
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Název poskytovatele:

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

Sociální rehabilitace Ledovec

Ledovec, z.s.

Karoliny Světlé 13, 323 00 Plzeň
776 100 101, 377 429 616
sr@ledovec.cz
www.ledovec.cz
ambulantní, terénní
sociální rehabilitace
spolek
26517051

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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Název poskytovatele:

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

Chráněné bydlení Ledovec

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.

Praktické informace:
Služba je poskytována v bytech běžné zástavby v Plzni.

Finanční náročnost:
Za úhradu.
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Název poskytovatele:

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

Denní stacionář Ledovec

Ledovec, z.s.

Ledce 1, 330 14 Ledce
775 725 337, 377 958 256
ds@ledovec.cz
www.ledovec.cz
ambulantní
denní stacionáře
spolek
26517051

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 speci�ckého určení programu (konkretizovaného vždy pro kalendářní měsíc).

Praktické informace:
Po  8.30 - 15.30 hod.
Út   speci�cká - 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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Název poskytovatele:

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

Odborné sociální poradenství 
Ledovec

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.
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Název poskytovatele:

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

Služby pro zdravotně postižené

Mamma HELP, z.s. 

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.
   



Sl
už

by
 p

ro
 z

dr
av

ot
ně

 p
os

ti
že

né

61

Název poskytovatele:

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

Osobní asistence Plzeň

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.

Praktické informace:
Služba je poskytována nepřetržitě.
Služba je poskytována pro Plzeň – město.

Finanční náročnost:
Za úhradu 100 Kč/hod.
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Název poskytovatele:

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

Domov pro osoby 
se zdravotním postižením Stod

Centrum sociálních služeb Stod, 
příspěvková organizace

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.
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Název poskytovatele:

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

Chráněné bydlení CSS Stod

Centrum sociálních služeb Stod, 
příspěvková organizace

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.
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Název poskytovatele:

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

Odlehčovací služby Stod

Centrum sociálních služeb Stod, 
příspěvková organizace

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.
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Název poskytovatele:

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

Odborné sociální poradenství 
CSS Stod

Centrum sociálních služeb Stod, 
příspěvková organizace

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.
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Název poskytovatele:

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

Terapeutické dílny

MOTÝL, z.ú.

Žlutická 2, 323 00 Plzeň
723 158 470
dilny.motyl@centrum.cz
www.motyl-plzen.cz
ambulantní
sociálně terapeutické dílny
ústav
26674157

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 �nanční úhradu

Praktické informace:
• celodenní pitný režim, snídaně, oběd, svačina, hygienické potřeby - za �nanční 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.
Čt   7.00 - 15.00 hod.            Vaření               15.00 - 16.30 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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Název poskytovatele:

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

Café Restaurant Kačaba

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 �rmy, 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. 
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Název poskytovatele:

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

Osobní asistence

Muži a ženy, o.p.s.

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.
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Název poskytovatele:

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

Středisko služeb pro osoby 
se sluchovým postižením

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.
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Název poskytovatele:

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

Sociálně aktivizační služby ProCit

Občanské sdružení ProCit, z.s.

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.
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Název poskytovatele:

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

Výcvik asistenčních psů 
a poskytování canisterapie

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.
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Název poskytovatele:

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

Raná péče Kuk

Raná péče Kuk, z.ú.

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.
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Název poskytovatele:

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

Centrum denních služeb Exodus

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.



Sl
už

by
 p

ro
 z

dr
av

ot
ně

 p
os

ti
že

né

74

Název poskytovatele:

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

Odlehčovací služba Exodus

Sdružení občanů Exodus, z.s.

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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Název poskytovatele:

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

Sociálně terapeutická dílna 
Exodus

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.

Finanční náročnost:
Zdarma.
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Název poskytovatele:

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

Sociální rehabilitace Exodus

Sdružení občanů Exodus, z.s.

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.
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Název poskytovatele:

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

Dopolední klub

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.



Sl
už

by
 p

ro
 z

dr
av

ot
ně

 p
os

ti
že

né

78

Název poskytovatele:

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

Zájmové kroužky 
pro handicapované

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.

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.
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Název poskytovatele:

Adresa:

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

Sociální rehabilitace

SENs z.s., 
Centrum péče o děti s vývojovou poruchou

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.
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Název poskytovatele:

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

... s Alešem

Spolek Aleš, z.s.

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.
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Název poskytovatele:

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

Tlumočnická služba

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 
Spolek neslyšících Plzeň, p.s.

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.
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Název poskytovatele:

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

Odborné sociální poradenství

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 
Spolek neslyšících Plzeň, p.s.

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.
Pá        8.00 - 14.00 hod.

Finanční náročnost:
Zdarma.
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Název poskytovatele:

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

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 
Spolek neslyšících Plzeň, p.s.

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.
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Název poskytovatele:

Adresa:

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

Vozíčkáři Plzeňska - integrace osob 

se zdravotním postižením do společnosti 

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace Vozíčkáři Plzeňska

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.
   



Sl
už

by
 p

ro
 z

dr
av

ot
ně

 p
os

ti
že

né

85

Název poskytovatele:

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

Volnočasové aktivity

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.
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Název poskytovatele:

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

Odborné sociální poradenství

Ty�oCentrum 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
odborné sociální poradenství
obecně prospěšná společnost
25248421

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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Název poskytovatele:

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

Průvodcovské a předčitatelské 
služby

Ty�oCentrum 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.
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Název poskytovatele:

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

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Ty�oCentrum Plzeň, o.p.s.

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

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.
   



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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Název poskytovatele:

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

Ty�oservis, o.p.s.  
Krajské středisko Plzeň

Ty�oservis, o.p.s.

Tomanova 5, 301 00 Plzeň
377 423 596
plzen@ty�oservis.cz
www.ty�oservis.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. 

Finanční náročnost:
Zdarma.
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Název poskytovatele:

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

Podpora lidí s RS

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s.

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.
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Název poskytovatele:

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

VIDA centrum 

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 �nanční gramotnost obecně). 

Praktické informace:
Domluvte si s námi schůzku na telefonním čísle 775 585 159.

Finanční náročnost:
Zdarma.
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Název poskytovatele:

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

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Plzeňská unie neslyšících, z.ú.

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.
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Název poskytovatele:

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

Odborné sociální poradenství

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.
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Název poskytovatele:

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

Tlumočnické služby

Plzeňská unie neslyšících, z.ú.

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.
   



Sl
už

by
 p

ro
 z

dr
av

ot
ně

 p
os

ti
že

né

95

Název poskytovatele:

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

Průvodcovské a předčitatelské 
služby

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).
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Název poskytovatele:

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

Sociální rehabilitace

Tichý svět, o.p.s. 

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.
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Název poskytovatele:

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

Odborné sociální poradenství

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.
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Název poskytovatele:

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

Tlumočnické služby

Tichý svět, o.p.s.

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.
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Název poskytovatele:

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

Aktivizační služby CK KID

Cestovní klub KID,
klub invalidních dobrodruhů - z.s.

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. 

Finanční náročnost:
V závislosti na typu akce.


