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1. ÚVOD

Katalog sociálních služeb a návazných služeb je určen především pro:

Katalog je členěn podle poskytovaných služeb v mikroregionu Běleč (terénní pečovatelská 
služba a Domy s pečovatelskou službou). Dále jsou zde informace o dalších poskytovatelích 
sociálních a návazných služeb, kteří v mikroregionu Běleč své služby nabízejí. Součástí katalo-
gu je i přehled úřadů a institucí,  u kterých je možné hledat pomoc v nouzi.

Katalog vznikl v rámci projektu Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociál-
ních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč, který je podpořen z 
prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdro-
je a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem podpory bylo Centrum pro komunitní 
práci západní Čechy (www.cpkp.cz) a partnerem projektu pro mikroregion Běleč bylo Město 
Švihov.

Pokud máte připomínky ke správnosti údajů, úplnosti informací v tomto katalogu nebo chcete 
získat informace o projektu, obracejte se na Město Švihov 
(Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov,  e-mail: mu@svihov.jz.cz). 

Mikroregion Běleč

Mikroregion Běleč tvoří 10 samosprávných obcí klatovského okresu - Biřkov, Chudenice,        
Červené Poříčí, Dolany, Ježovy, Křenice, Mezihoří, Poleň, Švihov, Vřeskovice        
a 6 obcí domažlického okresu 
- Chocomyšl, Kaničky, Němčice, Úboč, Únějovice a Všepadly.  
Sdružené obce chtějí společnou koordinovanou činností 
vytvořit podmínky pro trvale udržitelný život 
ve venkovském prostoru, o jehož území pečují.

občany 16 obcí  mikroregionu Běleč a nejbližšího okolí, kterým přináší ucelené informace 
o sociálních a návazných  službách, které jsou  poskytovány na území mikroregiomu 
Běleč

orgány veřejné správy, kterým umožňuje získat přehled o možnosti využití služeb pro své 
občany, pro případnou spolupráci s organizacemi v katalogu

poskytovatele sociálních a návazných služeb
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2. TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA 

(služba je poskytovaná doma)

2.1.    ŠVIHOVSKO

Charitní pečovatelská služba

Posláním služby je podpora, pomoc prostřednictvím pečovatelských úkonů v takové míře, aby 
mohli klienti služeb co nejdéle setrvat ve svém domově, nemuseli přerušit vztahy se svými 
nejbližšími a zůstali tak co nejdéle součástí svého místního společenství. Seniorům pomá-
há udržet nebo zlepšit soběstačnost a samostatnost v základních životních dovednostech a 
důstojné dožití ve svém domě.

Kontakt:

Oblastní charita Klatovy - Švihov
Yvona Bauerová
tel.: 731 433 089
e-mail: chpssvihov@charitakt.cz, web: www.charitakt.cz

V kterých obcích na Švihovsku se tato služba poskytuje? 

Švihov, Jíno, Kaliště, Kamýk, Kokšín, Lhovice, Stropčice, Těšnice, Třebýcinka, Vosí, Dolany, Balko-
vy, Komošín, Malechov, Řakom, Sekrýt, Svrčovec, Výrov, Borovy, Vřeskovice, Mezihoří, Červené 
Poříčí, Andělice, Bezděkov, Štěpánovice, Dehtín.

Co pomohou řešit?

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 stra-
vy, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid), zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím (doprovod k lékaři, na instituce), dovoz oběda, běžné nákupy a pochůzky.

Fakultativní (doprovodné) služby: pedikúra, masáže, doprovod služebním automobilem

Úhrada za poskytnuté služby: podle platného ceníku 

Komu jsou služby určeny? 

•  osobám starším 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
   onemocnění nebo tělesného, mentálního, smyslového nebo kombinovaného postižení 
   a potřebují pomoc jiné fyzické osoby

•  osobám starším 18 let, které se ocitli v dočasné těžké zdravotní situaci a na základě rozhovoru 
   s lékařem, posouzení pracovníka CHPS potřebují krátkodobou pomoc druhé fyzické osoby 
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Terénní pečovatelská služba v Červeném Poříčí

Kontakt:

Červené Poříčí 27, 340 12 Švihov
telefon: 376 383 156
fax: 376 383 156
e-mail: ou@cporici.jz.cz       web: www.cerveneporici.cz

Komu jsou služby určeny? 
•  seniorům 

Terénní sociální služby

Po-Pá 8.00 - 13.00 hodin

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Osobní asistence dle zákona o sociálních službách: pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při za jištění 
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplat-
ňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

Charitní ošetřovatelská služba

Kontakt:

Oblastní charita Klatovy
Vídeňská 9, 339 01 Klatovy 
Jaroslava Slámová, vrchní sestra
tel.: 731 433 086, 376 310 886, 731 433 048
e-mail: chos@charitakt.cz

Tato služba je poskytována na základě předchozí indikace (předepsání) lékařem.

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje odborné zdravotní ošetření a komplexní péči přímo v 
bytech seniorů. Pro chronicky nemocné či staré občany, kteří nepotřebují akutní lékařské ošet-
ření, je tato odborná pomoc v domácím prostředí velkým přínosem. Na základě doporučení 
ošetřujícího lékaře je poskytována sedm dní v týdnu. Nejčastějšími zdravotními úkony jsou 
převazy, podávání léků, aplikace inzulínu, měření fyziologických funkcí, odběry krve na vyšet-
ření, kontrola glykemie. Ošetřovatelská rehabilitace. Zapůjčuje zdravotní pomůcky.

Komu jsou služby určeny?

•  nemocní bez omezení věku

Úhrady za poskytnuté služby: hrazeno zdravotní pojišťovnou
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 2.2.    CHUDENICKO

Charitní pečovatelská služba 

Je určena potřebným lidem (klientům) v takové míře, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém 
domově, nemuseli přerušit vztahy se svými nejbližšími a zůstali tak co nejdéle součástí svého 
místního společenství. Účelem je udržení nebo zlepšení soběstačnosti a samostatnosti
 v základních životních dovednostech a důstojné dožití ve svém domě.

Kontakt:

Oblastní charita Klatovy - Chudenice
Lenka Převrátilová
tel.: 731 433 088
e-mail: chpschudenice@charitakt.cz
web: www.charitakt.cz

Pro obce: Chudenice, Bezpravovice, Býšov, Lučice, Slatina, Ježovy, Chlumská, Trnčí, Biřkov, 
                    Zderaz, Křenice, Kámen, Přetín, Poleň, Poleňka, Pušperk, Zdeslav, Mlýnec, Rudoltice.

Co pomohou řešit?

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, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostře-
dím (doprovod k lékaři, na instituce), dovoz oběda, běžné nákupy a pochůzky.

Doprovodné služby: pedikúra, masáže

Úhrada za poskytnuté služby: podle platného ceníku

Komu jsou služby určeny? 

•  Osobám starším 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
   onemocnění nebo tělesného, mentálního, smyslového nebo kombinovaného postižení 
   a potřebují pomoc jiné fyzické osoby
•  Osobám starším 18 let, které se ocitly v dočasné těžké zdravotní situaci a na základě 
   rozhovoru s lékařem nebo posouzení pracovníka CHPS potřebují krátkodobou pomoc druhé 
   fyzické osoby 

Charitní ošetřovatelská služba

Kontakt:

Oblastní charita Klatovy
Vídeňská 9, 339 01 Klatovy 
Jaroslava Slámová, vrchní sestra
tel.: 731 433 086, 376 310 886, 731 433 048
e-mail: chos@charitakt.cz

Na Chudenicku se tato služba poskytuje ve stejném rozsahu jako na Švihovsku.
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2.3.    KDYŇSKO

Pečovatelská a ošetřovatelská služba Kdyně 

Kontakt:

Sokolská 635, 345 06 Kdyně
tel.: 379 731 388
e-mail: pecovatelska.sluzba@kdyne.cz

Pro obce: Chocomyšl, Kaničky, Němčice,Úboč, Únějovice.

Zajišťuje úkony pečovatelské služby, půjčuje kompenzační a rehabilitační pomůcky, zajišťu-
je provoz v domě s pečovatelskou službou, poskytuje sociální poradenství a zajišťuje odvoz 
svých klientů do zdravotnických a rehabilitačních zařízení.

Pro koho jsou služby určeny? 

•  seniorům 
 
Co pomohou řešit?

Asistenci - pomoc při sebeobsluze, asistenci - pomoc při zajištění chodu domácnosti, asisten-
ci - sociálně právní, asistenci - doprovod, ošetřovatelskou péči - tato služba je poskytována           
na základě předchozího předepsání lékařem a plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

 
3.   DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

3.1.    ČERVENÉ POŘÍČÍ

Dům s pečovatelskou službou Červené Poříčí 

Kontakt:

Červené Poříčí 27, 340 12 Švihov
telefon: 376 383 156
fax: 376 383 156
e-mail: ou@cporici.jz.cz       web: www.cerveneporici.cz

Komu jsou služby určeny? 
•  seniorům 

Terénní sociální služby

Po-Pá 8.00 - 13.00 hodin

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Osobní asistenci dle zákona o sociálních službách: pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při za jištění 
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplat-
ňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.   
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Odborné sociální poradenství 

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Nevíte si rady, jak zařídit pečovatelskou službu a jak postupovat při zřizování příspěvků              
pro seniory a zdravotně handicapované? Bezplatně vám poradí.

Úhrada za poskytnuté služby:

Ceník úkonů za sociální služby platný od 26. 1. 2007

•   Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
     -  pomoc a podpora při podávání jídla a pití    80,- Kč/1 hod.
     -  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  80,- Kč/1 hod.
     -  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  80,- Kč/1 hod.
•   Pomoc při osobní hygieně
     -  pomoc při úkonech osobní hygieny    80,- Kč/1 hod.
     -  pomoc při základní péči o vlasy a nehty    80,- Kč/1 hod.
     -  pomoc při použití WC      80,- Kč/1 hod.
•   Pomoc při zajištění stravy
     -  donáška oběda, popř. jiného teplého jídla       5,- Kč/úkon
     -  pomoc při přípravě jídla a pití     80,- Kč/1 hod.
•   Pomoc při zajištění chodu domácnosti
     -  běžný úklid a údržba domácnosti     80,- Kč/1 hod.
     -  pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezonní úklid 80,- Kč/1 hod.
     -  nákup nebo pochůzka      10,- Kč/úkon
     -  praní prádla včetně pracích prostředků a žehlení   40,- Kč/1 kg
•   Pomoc při obstarávání osobních záležitostí
     -  doprovod k lékaři a podobně     40,- Kč/1 hod.
•   Pedikúra, manikúra      160,- Kč/úkon

Provozovatel DPS si vyhrazuje právo změny úhrad za poskytované úkony.

3.2.    ŠVIHOV

Dům s pečovatelskou službou Švihov (V Zahrádkách 411, 340 12 Švihov)

Kontakt:

Terénní sociální služby a ošetřovatelskou službu v domě s pečovatelskou službou zajišťuje
Oblastní charita Klatovy - Švihov
Yvona Bauerová
tel.: 731 433 089, 378 606 089
e-mail: chpssvihov@charitakt.cz      web: www.charitakt.cz

Komu jsou služby určeny? 
•   seniorům 

8



Co pomohou řešit nebo zajistí?

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, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostře-
dím (doprovod k lékaři, na instituce), dovoz oběda, běžné nákupy a pochůzky.

3.3.    KDYNĚ

Dům seniorů Kdyně p.o.

Kontakt:

Pod Korábem 669
345 06 Kdyně
Tel: 379 791 111 (recepce)
e-mail: Info@dskdyne.cz
ředitel Mgr. Jakub Žákavec

Komu jsou služby určeny?

•   seniorům nad 50 let Města Kdyně a okolních obcí
•   Přijmout do Domova však nemůžeme osoby mladší 50 let a dále ty, jejichž psychický či 
     zdravotní stav vyžaduje zvláštní péči (např. osoby se závislostí na alkoholu, osoby se 
     zavedenou sondou pro příjímání potravy).

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Komplexní přímou celodenní péči zdravotnického personálu a pracovníků sociální péče, půso-
bení pracovnic volnočasových aktivit a pomoc poskytovanou sociálními pracovnicemi v osob-
ních a právních záležitostech obyvatel.

Provozní doba: nepřetržitě

Úhrada za poskytnuté služby: ceník služeb je na www.dskdyne.cz

Jak se stát uživatelem služby?

Prvním krokem proto, aby se zájemce mohl stát obyvatelem Domova, je podání Žádosti o 
uzavření smlouvy. Žádost lze stáhnout z těchto stránek nebo je možno si ji vyzvednout osobně 
přímo v Domově na recepci a u sociální pracovnice. Můžete se zaregistrovat do pořadníku.
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4.  POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MIKROREGIONU BĚLEČ

4.1.    OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Kontakt:

Oblastní charita Klatovy
Měchurova 317/16, 339 01 Klatovy 
Bc. Marie Malkusová – ředitelka
tel.: 376 709 311
IČ: 66388830 
e-mail: malkusova@charitakt.cz
web: www.charitakt.cz

Zásady poskytovaných služeb 

•    dodržovat lidská práva a základní svobody uživatelů 
•    zachovávat lidskou důstojnost osob 
•    motivovat k aktivnímu přístupu při řešení nepříznivé sociální situace 
•    podpořit uživatele zvýšit samostatnost a nezávislost 
•    partnerský vztah a individuální přístup pracovníků 
•    jednání podle pravidel slušného chování 
•    přizpůsobit sociální služby dle Vašich přání, možností a schopností 
•    naslouchat a respektovat Vaše rozhodnutí 
•    podat ruku tam, kde to již sami nezvládnete

Charitní pečovatelská služba

Kontakt:

Václavská 12, 339 01 Klatovy
tel.: 376 709 313, 731 433 049
e-mail: edlova@charitakt.cz
Vedoucí služby: Bc. Vendula Edlová - vedoucí zařízení 

Místa, kde služby poskytují: Plánicko, Chudenicko, Měčínsko, Švihovsko, Janovicko

Komu jsou služby určeny?

Osobám starším 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického one-
mocnění nebo tělesného, mentálního, smyslového nebo kombinovaného postižení a potře-
bují pomoc jiné fyzické osoby, osobám starším 18 let, které se ocitly v dočasné těžké zdravotní 
situaci a na základě rozhovoru s lékařem nebo posouzení pracovníka CHPS potřebují krátko-
dobou pomoc druhé fyzické osoby. 

Co pomohou řešit nebo zajistí?

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, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostře-
dím (doprovod k lékaři, na instituce), dovoz oběda, běžné nákupy a pochůzky.
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Úhrada za poskytnuté služby:

•   Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:   100,- Kč/hod
     -  pomoc a podpora při podávání jídla a pití
     -  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
     -  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
     -  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
•   Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  100,- Kč/hod
     -  pomoc při úkonech osobní hygieny
     -  pomoc při základní péči o vlasy a nehty
     -  pomoc při použití WC
•   Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:    100,- Kč/hod
     -  pomoc při přípravě jídla a pití
     -  příprava a podání jídla a pití
•   Donáška nebo dovoz oběda:        20,- Kč/úkon
     -  úhrada za oběd = cena oběda dodavatele + dovoz
     -  poplatek za zapůjčení jídlonosiče  20,- Kč/měsíc
•   Pomoc při zajištění chodu domácnosti:     100,- Kč/hod
     -  běžný úklid a údržba domácnosti
     -  údržba domácích spotřebičů
     -  pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti - sezonní úklid, úklid po malování 
       (službu mytí oken zajišťujeme uživatelům, pouze pokud využívají úkonu běžného úklidu 
        min.2x za měsíc)
     -  donáška vody
     -  topení v kamnech (donáška a příprava topiva, údržba topných zařízení)
     -  velký nákup (úhrada max. 100,- Kč)
     -  praní a žehlení ložního prádla a jeho drobné opravy                     (úhrada max. 50,- Kč/ kg)
     -  praní a žehlení osobního prádla a jeho drobné opravy (úhrada max. 50,- Kč/ kg)
•   Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:   100,- Kč/hod
     -  doprovod k lékaři
     -  doprovod dospělých do školského zařízení, zaměstnání
     -  doprovod na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby
     -  aktivizace klienta
•   Denní dohled        100,- Kč/hod
•   Běžné nákupy a pochůzky        20,- Kč/úkon
•   Příplatek za použití služebního automobilu - doprovod uživatele 
     (na nákup, vyšetření, návštěvu atp.)       10,- Kč/km
•   Pedikúra        180,- Kč/úkon
•   Masáže        180,- Kč/úkon

Jednotná úhrada za úkon 100,- Kč/hod. je kalkulována podle skutečně spotřebovaného času 
nezbytného k zajištění úkonu. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného            
k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
•   doba výkonu se násobí počtem pracovníků, kteří ho vykonávají
•   poskytujeme bezplatné poradenství v sociální problematice

Oblastní charita Klatovy si vyhrazuje právo změny úhrad za úkony CHPS.
Sazebník platný od 1. 10. 2009
Schválila Bc. Marie Malkusová, ředitelka OCH Klatovy
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Charitní ošetřovatelská služba

Kontakt:

Vídeňská 9, 339 01 Klatovy
tel.: 731 433 086, 376 310 886, 731 433 048
e-mail: chos@charitakt.cz

Popis služby viz kapitola 1.1 Švihovsko

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Sazebník úhrad platný od 1. 7. 2010

TYP POMŮCKY  Úhrada za 1 den TYP POMŮCKY                 Úhrada za 1 den
Berle dřevěné pár   1,00 Kč  Madlo pevné    1,00 Kč
Francouzské hole pár  1,00 Kč  Mísa podložní plast   1,00 Kč
Francouzské hole  1,00 Kč  Mísa podložní plech   1,00 Kč
Hůl obyčejná  1,00 Kč  Postel polohovací   10,00 Kč
     mechanická + matrace
Hůl skládací  1,00 Kč  Stolek servírovací    3,00 Kč
Hůl dřevěná  1,00 Kč  Vozík mechanický    7,00 Kč
Chodítko (různé druhy)  4,00 Kč  Vozík elektrický  50,00 Kč
Klozetové křeslo  5,00 Kč  WC nástavec    2,00 Kč
Matrace   5,00 Kč  WC nástavec s konstrukcí   3,00 Kč
Madlo odklápěcí  1,00 Kč  Vanový zvedák  10,00 Kč

Při výběru vhodných kompenzačních pomůcek Vám rádi poradí:
vrchní sestra ošetřovatelské služby J. Slámová, tel.: 731 433 086, 376 310 886
sociální pracovnice OCH Klatovy Bc. V. Edlová, tel.: 376 709 313
sociální pracovnice osobní asistence Mgr. A. Nováková, tel.: 376 382 040

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Kontakt:

Měchurova 317/16, 339 01 Klatovy 
tel.: 731 433 085, 376 323 210
e-mail: dmd@charitakt.cz
Vedoucí služby: Věra Stupková - vedoucí zařízení
 

Komu jsou služby určeny?

•   Ženám s dětmi a těhotným ženám v tíživé životní situaci.
 
Úhrady za poskytnuté služby: podle platného ceníku (veřejně dostupné na www.charitakt.cz)
 
Co pomohou řešit nebo zajistí?

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňová-
ní práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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Domov pokojného stáří Naší Paní

Kontakt:

Václavská 12, 339 01 Klatovy
tel.: 731 433 083, 376 709 311, 376 709 315
e-mail: bauerova@charitakt.cz
Vedoucí služby: Lenka Bauerová - vedoucí zařízení, Bc. Vendula Edlová - vedoucí zařízení 

Komu jsou služby určeny?

Služby jsou určeny seniorům starších 60-ti let, kteří pro trvalou změnu svého zdravotního sta-
vu a s tím spojené snížení soběstačnosti potřebují komplexní péči, která nemůže být zajištěna 
v domácím prostředí.

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostřed-
kování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační čin-
nosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity 

Úhrady za poskytnuté služby: podle platného ceníku (veřejně dostupné na www.charitakt.cz)

Osobní asistence těžce tělesně postižených

Kontakt:

Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy
tel.: 731 433 082, 376 382 040
e-mail: oa@charitakt.cz
Vedoucí služby: Bohumil Novák - vedoucí zařízení

Komu jsou služby určeny?

•   Služby jsou určeny těžce zdravotně postiženým občanům.

Úhrady za poskytnuté služby: podle platného ceníku (veřejně dostupné na www.charitakt.cz)

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc 
při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
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Sociální poradna Oblastní charity Klatovy

Kontakt:

Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy
tel.: 731 433 044, 376 382 040
e-mail: poradna@charitakt.cz
Vedoucí služby: Mgr. Jitka Komrsová 

Sociální poradna usiluje o rozvoj samostatnosti a zvýšení informovanosti rodin a seniorů             
v nepříznivé sociální situaci, osob oslabených zdravotním postižením a znevýhodňujícím pro-
středím poskytnutím základního sociálního poradenství.

Komu jsou služby určeny?

Občanům v nepříznivé sociální situaci, osobám oslabeným zdravotním postižením nebo zne-
výhodňujícím prostředím.
 
Úhrady za poskytnuté služby: bezplatně

Časový rozsah služby:  
Po:          09.00 - 16.00 h 
Út - Pá: dle předchozí domluvy

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Poskytnou podporu a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím pora-
denství. Informují a podpoří uživatele v samostatnosti prosazování svých práv a oprávně-
ných zájmů. Podpoří a pomohou zorientovat se v systému sociálních dávek a služeb v regi-
onu, konkrétní pomoc při vyplňování tiskopisů a žádostí o sociální dávky. Aktivizují uživatele                                     
při hledání optimálního řešení zadlužených domácností. Doprovázení na jednání s instituce-
mi. Pomáhají při řešení mezigeneračních, sousedských vztahů a rozvodové problematiky.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Chapadlo

Kontakt:

Divadelní 148, 339 01 Klatovy
tel.: 731 433 044, 376 383 133
e-mail: chapadlo@charitakt.cz
Vedoucí služby: Mgr. Jitka Komrsová - vedoucí zařízení 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Budík

Kontakt:

Gorkého 40, 339 01Klatovy
tel.: 378 606 179
e-mail: poradna@charitakt.cz
Vedoucí služby: Mgr. Jitka Komrsová - vedoucí zařízení

Oba nízkoprahové kluby mají stejné poslání. 
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Komu jsou služby určeny?

Osobám ve věku 12 - 26 let, ohroženým společensky nežádoucími jevy, žijícím v sociálně 
vyloučených lokalitách, vedoucím rizikový způsob života nebo ohroženým jsou tímto způso-
bem života, opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouště-
jící výkon trestu odnětí svobody.

Časový rozsah služby:

Pondělí - pátek:  12.00 - 18.00 hodin

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, 
preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

4.2. DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ - STŘEDISKO RADOST 
V MERKLÍNĚ

Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně

Kontakt:

Na Radosti 194, 334 52 Merklín
tel.: 377 912 205
e-mail: radost@diakonie.cz
Bc. Štěpánka Nozarová - ředitelka
web: www.radost.diakoniecce.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Na Radosti 194, 334 52 Merklín

Domov pro osoby se zdravotním postižením Klatovy

Plánická 174, 339 01 Klatovy (bývalý dominikánsky klášter), 
tel. 376 347 586, 773683190
Mgr. Zdislava Svitáková, vedoucí domova

Komu jsou služby určeny?

Osobám s mentálním postižením a autismem

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Poskytují celoroční pobytové služby osobám s mentálním postižením a autismem.
Posláním domova je poskytnout našim uživatelům a jejich rodinám takovou míru podpory, 
aby mohli prožít důstojný a co nejspokojenější život.

Chráněné bydlení je na adresách:

Soběkury 63
334 52 Merklín, Kostelní 9 

15



Centra denních služeb

334 52 Merklín, Kostelní 9 

Komu jsou služby určeny?

•   Lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s diagnózou autismus.
•   Věkové rozmezí je od 16 do 64 let.

Denní stacionáře

Soběkury 63 (zaměřen na osoby s diagnózou autismus), kapacita 18 osob
342 01 Sušice, Pod Nemocnicí 116, kapacita 10 osob

Denní stacionář Klatovy

Plánická 174, 339 01 Klatovy
tel.: 773 683 194
e-mail: cce-klatovy@volny.cz, vedoucí: Bc. Zdeňka Krejčová

Komu jsou služby určeny?

Lidem mezi 16 a 60 lety s mentálním postižením a/nebo autismem, kteří potřebují výraznou 
pomoc a podporu v sebeobslužných a sociálních oblastech.

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Centrum denních služeb e a pomáhá lidem s postižením v dosažení co největší samostatnosti 
ve všech oblastech života a umožňuje jim tak vést život obvyklý pro jejich vrstevníky. Centrum 
denních služeb je denní služba, poskytuje své služby od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30.

4.3.    MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KLATOVY 

Kontakt:

Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy
e-mail: musskt@musskt.cz 
Bc. Alena Kleinerová, ředitelka MěÚSS Klatovy 
tel. 376 347 112
mobil: 607 692 406
e-mail: kleinerova@musskt.cz 
web: www.klatovynet.cz/muss/

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace Města Klatovy poskytuje 
pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím těchto služeb:
•    Domov pro seniory v Klatovech, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy
•    Domov pro seniory v Újezdci čp. 1, 339 01 Klatovy 
•    Domov pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci čp. 14, 339 01 Klatovy 
•    Centrum denních služeb v Klatovech, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy 
•    Pečovatelská služba v Klatovech, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy 
•    Azylový dům, Koldinova ul. 276/II, 339 01 Klatovy 
•    Sociální ubytovna, Koldinova ul. 277/II, 339 01 Klatovy 
•    Dům na půl cesty, Koldinova ul. 276/II, 339 01 Klatovy 
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•    Noclehárna, Koldinova ul. 276/II, 339 01 Klatovy, která je provozována v zimním období 
     (tj. od října do března následujícího roku) 
•    Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy 
•    Klub seniorů, Plánická ul. 208/I, 339 01 Klatovy 
•    Domácí ošetřovatelská péče, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy 
•    Základní zásady poskytovaných sociálních služeb: 
•    Zachování lidské důstojnosti osob 
•    Pomoc vycházející z individuálně určených potřeb osob 
•    Podpora rozvoje samostatnosti 
•    Neprohlubování závislosti na službě 
•    Partnerství (spolupráce, vzájemná komunikace, respektování postojů a názorů osob) 
•    Posilování sociálního začleňování (udržování sociálních vazeb, kontakt s rodinou, 
     s přirozeným sociálním prostředím) 
•    Kvalita (týmová spolupráce, vzdělávání zaměstnanců, odbornost a bezpečnost 
     poskytovaných služeb), rovnost (bez diskriminace), dodržování lidských práv 

Dům na půl cesty

Kontakt:

Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy 
Stanislav Marek
tel.: 376 311 580
e-mail: marek@musskt.cz

Posláním Domu je poskytovat ubytování a potřebnou podporu a pomoc při zařazování cílo-
vých skupin osob do běžného života. Dům poskytuje ubytování, podporu a nácvik schopností 
a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Cílem této služby je motivovat uby-
tované k aktivnímu řešení vlastní situace a minimalizovat jejich závislost na systému sociální 
pomoci. 

Komu jsou služby určeny?

Osobám do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústav-
ní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. 
Osobám, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody. Dům na půl cesty slouží před-
nostně občanům města Klatov a spádových obcí k přechodnému ubytování zpravidla na dobu 
12 měsíců, v případě volné kapacity i ostatním osobám z celé ČR. 

Zájemce o službu 

Zájemce o službu může přímo kontaktovat a navštívit sociálního pracovníka Domu, kde jsou 
mu poskytnuty potřebné informace a pokud je služba pro něho vhodná a jeho zájem trvá, 
je mu předána žádost o tuto službu. Žádosti přijímá sociální pracovník, který dle pravidel 
MěÚSS zařadí tuto žádost do pořadníku čekatelů. Zájemce může také požádat město Klatovy 
o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s 
poskytovatelem. Sociální pracovník spolupracuje s odborem sociálních věcí Městského úřadu 
v Klatovech a s probační a mediační službou. 

Služba je poskytována nepřetržitě. 
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Úhrady za poskytnuté služby: ceník služeb je na www.klatovynet.cz/muss 

Co pomohou řešit nebo zajistí?

•  Poskytnutí ubytování
     -  v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok 
     -  vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla
•   Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
     -  Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 
        aktivitách podporujících sociální začleňování osob 
     -  podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 
        Sociálně terapeutické činnosti 
    -  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních   
       a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 
•   Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
     -  pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
     -  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 
        aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 
•   Dům na půl cesty poskytuje sociální poradenství.

Azylový dům

Kontakt:

Koldinova 276 /II, 339 01 Klatovy 
Stanislav Marek
tel.: 376 311 580
e-mail: marek@musskt.cz 
Sl. Ladmanová
tel.: 376 311 580
e-mail: ladmanova@musskt.cz

Komu jsou služby určeny?

Obětem domácího násilí, osobám bez přístřeší, osobám v krizi, osobám, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodinám s dítětem /dětmi, obětem 
obchodu s lidmi, obětem trestné činnosti, etnickým menšinám, osobám z jiného sociokultur-
ního prostředí.
Azylový dům slouží přednostně občanům města Klatov a spádových obcí k přechodnému 
ubytování maximálně na dobu 12 měsíců, v případě volné kapacity i ostatním osobám z celé 
ČR.

Zájemce o službu 
Zájemce o službu může přímo kontaktovat a navštívit sociálního pracovníka azylového domu, 
kde jsou mu poskytnuty potřebné informace, a pokud je služba pro něho vhodná a jeho zájem 
trvá, je mu předána žádost o tuto službu. Žádosti přijímá sociální pracovník, který dle pravidel 
MěÚSS zařadí tuto žádost do pořadníku čekatelů. Zájemce může také požádat město Klato-
vy o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu               
s poskytovatelem. Sociální pracovník spolupracuje s odborem sociálních věcí Městského úřa-
du v Klatovech.
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Služba je poskytována nepřetržitě. 

Úhrada za poskytnuté služby: ceník služeb je na www.klatovynet.cz/muss 

Co pomohou řešit nebo zajistí? 
•   poskytnutí ubytování 
•   vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy 
•   pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
Sociální ubytovna
 
Kontakt:

Koldinova 277, 339 01 Klatovy 
Stanislav Marek
tel.: 376311580 
e-mail: marek@musskt.cz

Posláním této ubytovny je poskytnutí ubytování pro osoby s nízkými přijmy, které s ohledem 
na nedostatečné celkové majetkové a sociální poměry jsou ohroženy chudobou a sociálním 
vyloučením. 

Komu jsou služby určeny?

Osobám s nízkými příjmy, osobám v hmotné nouzi, osobám, jejichž celkové sociální a majet-
kové poměry neumožňují získat byt. Azylový dům slouží přednostně občanům města Klatov 
a spádových obcí k přechodnému ubytování, v případě volné kapacity i ostatním osobám z 
celé ČR.

Zájemce o službu: 

Zájemce o službu může přímo kontaktovat a navštívit sociálního pracovníka sociální ubytovny, 
kde jsou mu poskytnuty potřebné informace, a pokud je služba pro něho vhodná a jeho zájem 
trvá, je mu předána žádost o tuto službu. 
Žádosti přijímá sociální pracovník, který dle pravidel MěÚSS zařadí tuto žádost do pořadníku 
čekatelů. Zájemce může také požádat město Klatovy o zprostředkování možnosti poskytnutí 
sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem. Sociální pracovník spolu-
pracuje s odborem sociálních věcí Městského úřadu v Klatovech.

Služba je poskytována nepřetržitě. 

Úhrada za poskytnuté služby: ceník služeb je na www.klatovynet.cz/muss 

Noclehárna pro bezdomovce

Kontakt:

Koldinova 277/II. 339 01 Klatovy 
Kontaktní osoba: 
Stanislav Marek tel.: 376 311 580, 
e-mail: marek@musskt.cz 
Sídlo: Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy 
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Noclehárna poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 
hygienického zařízení a přenocování. Je určena především pro přespávání mužů, občanů měs-
ta Klatov, kteří se prokazatelně ocitli v sociální tísni a bez přístřeší a kteří potřebují zvláštní 
pomoc. 

Noclehárna pro bezdomovce poskytuje výše uvedeným občanům také sociální, výchovnou 
a poradenskou péči. V případě volné kapacity lze přijmout i muže, kteří nejsou občany města 
Klatov, a to pouze na dobu nezbytně nutnou a jen v případě, že tito zájemci budou mít fi nanč-
ní prostředky na zaplacení pobytu. 

Komu jsou služby určeny?

Osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Je urče-
na především pro přespávání mužů. V případě volné kapacity lze přijmout i muže, kteří nejsou 
občany města Klatov a to pouze na dobu nezbytně nutnou a jen v případě, že budou mít 
fi nanční prostředky na zaplacení pobytu.

Úhrada za poskytnuté služby: ceník služeb je na www.klatovynet.cz/muss

Provozní doba: 

Od 1. 10. běžného roku do 31. 3. následujícího roku. 
V tomto období poskytuje služby od 18.00 hodin do 06.00 hodin. 

Jak se stát uživatelem služby? 
Žádost o přenocování je vyřizována přímo v noclehárně od otevření zařízení. Podmínkou pře-
nocování je úhrada za poskytnutou službu a to, že ubytovaný nesmí být pod vlivem alkoholu 
ani jiných omamných látek. Na tuto službu nemusí být sepisována smlouva. 

4.4.    MĚSTO KDYNĚ

Dům seniorů Kdyně p.o.

Kontakt:

Pod Korábem 669
345 06 Kdyně
tel: 379 791 111 (recepce)
e-mail: Info@dskdyne.cz
ředitel Mgr. Jakub Žákavec

viz. vizitka v kapitole Domy s pečovatelskou službou

Pečovatelská a ošetřovatelská služba Kdyně
 
Kontakt:

Sokolská 635, 345 06 Kdyně
tel.: 379 731 388
e-mail: pecovatelska.sluzba@kdyne.cz

viz. vizitka v kapitole Terénní pečovatelská služba - Kdyňsko
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4.5.    OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ 

Dům s pečovatelskou službou

Kontakt:

Červené Poříčí 27, 340 12 Švihov  
tel.: 376 383 156 
e-mail: ou@cporici.jz.cz      web: www.cerveneporici.cz

viz Vizitka v kapitole Domy s pečovatelskou službou
   

4.6.    ČLOVĚK V TÍSNI O.P.S.

Kontakt:

Vídeňská 9/4, 339 01 Klatovy
Zita Prošková - tel.: 606 415 122,  e-mail: zita.proskova@clovekvtisni.cz
Alena Sedláčková - tel.: 739 320 231, e-mail: alena.sedlackova@clovekvtisni.cz 
web: www.clovekvtisni.cz

Komu jsou služby určeny?

Lidem a rodinám v nepříznivých životních situacích.
 
Co nabízí?

Poskytování sociálně integračních služeb lidem a rodinám v nepříznivých životních situacích. 
Poskytování terénní sociální práce formou poradenské a asistenční služby pro osoby, které 
nemají dostatek informací a dovedností řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

Zásady a principy terénní sociální práce:

•    bezplatnost (služba je poskytována zdarma)
•    diskrétnost (služba je poskytována v souladu s ust. §12 a 21 zákona č. 101/ 2000 Sb., o ochraně 
      osobních údajů)
•    nestrannost a nezávislost (služba je poskytována bez ohledu na náboženské, politické či 
      ideologické přesvědčení pracovníků služby a bez ohledu na zájmy institucí či osob, z jejichž prostředků 
      je služba fi nancována)
•    dobrovolnost (klient si volí službu dobrovolně a svobodně, kdykoliv může spolupráci ukončit)
•    zplnomocňování (principem služby je posilování schopnosti klienta v budoucnu řešit nepříznivé 
      životní situace samostatně)

Co pomohou řešit nebo zajistí? 
•    Hledání nového zaměstnání (volbu vhodného zaměstnání či rekvalifi kace)
•    Problémy se zaměstnavatelem (nebo pracovní agenturou jako zaměstnavatelem) 
•    Dluhy (dluhové poradenství, jednání s věřiteli, využívání nabídek pochybných či nevhodných 
      fi nančních produktů) 
•    Exekuce (pomoc se sepsáním splátkového kalendáře, asistence při komunikaci s věřiteli)
•    Bydlení (zprostředkování možnosti bydlení, pomoc při řešení problémových situací - výpověď z nájmu, 
       technický stav domu) 
•    Dávky, důchody (pomoc s podáním žádosti) 
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•    Občanství, přechodný a trvalý pobyt (poskytnutí informací, pomoc při sepsání žádosti) 
•    Rodinné problémy (rozvod, výživné, svěření dítěte do péče) 
•    Doklady (asistence při řešení ztráty dokladů) 
•    Trestní a přestupkové řízení (pomoc při podání trestního oznámení, odvolání, svědectví, výpovědi 
      na policii)
•    Soudní spory (pomoc při podání žaloby, odvolání proti usnesení, žádosti o bezplatné právní 
       zastoupení nebo vysvětlení právních termínů)

 
4.7.    DOMUS - CENTRUM PRO RODINU, O. S.

DOMUS - Centrum pro rodinu, o.s.

Kontakt:

Hřímalého 631/4, 301 00 Plzeň
tel.: 377 331 956, 733 733 061
e-mail: domus@domus-cpr.cz
web: www.domus-cpr.cz

DOMUS - Centrum pro rodinu, o.s. - Klatovy

Kontakt:

Nádražní 201, Klatovy, 
Mgr. Eva Žůrková - tel.: 739 455 568, e-mail: evazurkova@domus-cpr.cz
Dana Klimentová - tel.: 734 568 321), e-mail: danaklimentova@domus-cpr.cz

Ambulance: pondělí, středa  9.00 – 12.00 

Terénní forma služby: 
pondělí, středa: 13.00 – 17.00
úterý, čtvrtek: 9.00 – 17.00

Organizace poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, registrované v jednotli-
vých obcích s rozšířenou působností. Jedná se o oblast: Rokycany, Nýřany, Stod, Plzeň, Kralo-
vice, Klatovy.

Komu jsou služby určeny?

Rodiče a jejich děti ve věku 0-18 let, kteří se ocitají v následujících situacích:
•    Rodiče s dítětem se syndromem CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte)
•    Rodiče s dítětem, jehož chování a/nebo sociální situace svědčí o různých formách 
     zanedbávání v důsledku působení nejrůznějších poruch v sociálních vztazích.
•    Rodiče s dítětem, kterému úřad či soud uložil některé z výchovných opatření (úřední/soudní 
     dohled, ústavní výchova), nebo o něm jedná. Dítě a rodiče mají zájem na zlepšení rodinné  
     a/nebo sociální situace, která k návrhu a/nebo k rozhodnutí vedla. Zlepšení celkové situace 
     v rodině má vést k změně výchovného opatření a k návratu dítěte do rodiny.
•    Rodiče s dítětem, které bylo svěřeno na základě předběžného opatření do péče zařízení 
     pro výkon ústavní výchovy či zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dítě i rodiče 
     chtějí pomoci změnit své podmínky natolik, aby jeho důvody pominuly.
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•    Rodiče/statutární zástupci dítěte s alespoň jedním dítětem ve věku 0 - 18 let, jehož vývoj je 
     ohrožen zanedbáváním.
•    Rodiče/statutární zástupci dítěte projevují zájem být příjemci služby.
•    Rodiče s dítětem, kteří jsou před nebo v rozvodovém řízení a svým jednáním ohrožují 
      zdravý vývoj a výchovu dítěte.

Co pomohou řešit nebo zajistí? 
Odborná práce s dítětem a jeho rodiči (statutárnímu zástupci): 
motivační rozhovory, řízené rozhovory, situační intervence, poradenství (výchovné, výživa, 
vztahové apod.), pozorování v přirozeném prostředí, nácvik konkrétních rodičovských doved-
ností, nácvik sociálních kompetencí (dětí i rodičů), nácvik chování v konkrétních zátěžových 
situacích, videotrénink interakcí, terapie, integrovaná (skupinová) a rodinná, doprovázení do 
institucí, úřadů, zdravotnických zařízení apod., sociální práce s rodinou v rozvodu (práce s rodi-
či i dítětem), analýza dokumentů, analýza spisové dokumentace, zprostředkování právního 
poradenství a advokátních služeb, zprostředkování psychologických služeb, případové konfe-
rence, koordinace a management sociálních, pedagogických, psychologických a zdravotnic-
kých služeb (multidisciplinární spolupráce).

5.     ÚŘADY, KTERÉ POMÁHAJÍ V NOUZI

5.1. MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY- ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Kontakt:

Kontaktní osoba: Bc. Hana Křivohlavá (vedoucí odboru)
tel.: 376 347 264, e-mail: hkrivohlava@mukt.cz
sídlo: Vídeňská 66, 339 01 Klatovy I (4. patro)
tel. ústředna: 376 347 111
tel. spojení na odbor: 376 347 258

Úřední hodiny: po 8.00 - 17.00 hod., st 8.00 - 17.00 hod., pá 8.00 - 14.30 hod

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Komu jsou služby určeny?

Občanům obcí: Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Čachrov, Černíkov, Červené Poříčí, 
Číhaň, Dlažov, Dolany, Chlistov, Chudenice, Janovice nad Úhlavou, Javor, Ježovy, Klatovy, Kle-
nová, Křenice, Lomec, Měčín, Mezihoří, Mochtín, Myslovice, Obytce, Ostřetice, Poleň, Předslav, 
Strážov, Švihov, Týnec, Vrhaveč, Vřeskovice

Kontaktní osoba: Mgr. Erika Bošková (vedoucí oddělení),
tel.: 376 347 430, e-mail: eboskova@mukt.cz

Co pomohou řešit nebo zajistí? 

Sociální poradenství, realizaci opatření na ochranu dětí, zprostředkování osvojení a pěstoun-
ské péče, zajišťování odborné poradenské činnosti, sledování výkonu ústavní a ochranné 
výchovy, zajišťování úkolů v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, a to s odvoláním 
na zákon o sociálně právní ochraně dětí, zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a    
o soudnictví ve věcech mládeže ve znění pozdějších předpisů a další zákony související.
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Rozhodování a administrativa dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči 

a dávek pro osoby zdravotně postižené přecházejí od 1.1.2012 pod Úřady práce 

ČR. V případě Městského úřadu Klatovy bude výše uvedené dávky vyřizovat 

Krajská pobočka Úřadu práce Plzeň - kontaktní pracoviště Klatovy.

Kontaktní adresa: Vídeňská 66, 339 01 Klatovy 
hmotná nouze - 4. patro, č. dv. 38 
příspěvek na péči - 5. patro, č. dv. 55 
dávky osobám zdravotně postiženým - 5. patro, č. dv. 50 

Korespondenční adresa: Krameriova 180, 339 01 Klatovy

Telefonní kontakty: 

Dávky pomoci v hmotné nouzi:
Hroudová Irena, Bc.  - 950 128 525
Klůsová Petra, Bc.       - 950 128 526
Kunešová Lucie,DiS.  - 950 128 528

Příspěvek na péči:

Rašková Vendula, Bc. - 950 128 521

Dávky pro osoby se zdravotním postižením:

Šímová Pavla              - 950 128 523
Pavlíková Kamila,Bc. - 950 128 524
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5.2.    ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ - POBOČKA KLATOVY

Kontakt:

Česká správa sociálního zabezpečení (pobočka Klatovy III) Kollárova 528, 339 01 Klatovy III http://
www.cssz.cz/cz/o-cssz/pracoviste/ossz-... 
tel.: +420 376 330 511 
fax: +420 376 322 451 
e-mail: posta.kt@cssz.cz 

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Problematiku důchodového a zdravotního pojištění, informace pro stávající a budoucí důchod-
ce, informace pro občany s dočasnou pracovní neschopností, žádost o invalidní důchod, infor-
mace k péči o dítě, peněžité pomoci v mateřství a jiné.

5.3.    SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŠUMAVA

Kontakt:

Svaz zdravotně postižených - Šumava, Vídeňská 9, 339 01 Klatovy IV 
tel. : +420 376 316 331 
fax : +420 376 316 331 
e-mail: szps.sumava@worldonline.cz

Komu jsou služby určeny?

Organizace sdružuje a pomáhá zdravotně postiženým spoluobčanům.

Co pomohou řešit nebo zajistí?
Informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvětu, přístup k infor-
macím, poradenství, obhajobu práv a zájmů, spolkovou činnost, kulturní aktivity, sportovní 
aktivity, rekreace.

5.4.    SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR – POBOČKA KLATOVY

Kontakt:

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Vídeňská 9, 339 01 Klatovy IV http://www.snncr.cz 
tel.: 376 313 229 
tel.: 376 314 925 
e-mail: sona.tomaskova@seznam.cz

Komu jsou služby určeny?

Organizace poskytuje pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím a nedoslýchavým.

Co pomohou řešit nebo zajistí?

•    bezplatné poradenství pro nedoslýchavé a ohluchlé
•    zapůjčení pomůcek pro osoby se sluchovým postižením
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5.5.    CENTRUM PORO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Kontakt:

Koterovská 134, Plzeň
tel: 377 440 854
e-mail: hrdlickovamarie@seznam.cz
web: www.czppk.cz

Komu jsou služby určeny?

•    osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a typu zdravotního postižení
•    seniorům
•    rodinným příslušníkům osob se zdravotním postižením a seniorů
•    opatrovníkům osob zbavených způsobilosti k právním úkonům
•    právnickým osobám, které pracující ve prospěch osob zdravotně postižených a seniorů

Co pomohou řešit nebo zajistí?

•    Informace, podporu 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.
•    Konzultace při řešení bezbariérovosti bytů pro klienty s omezenou možností pohybu. 
     Externí konzultant CZP PK navštíví klienty přímo v jejich domově.
•    Spolupráci a poradenství ostatním organizacím pracujícím s osobami se zdravotním 
     postižením a seniory.

 
5.6. NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÉ REPUBLIKY 

(pobočka Plzeň-Vnitřní Město) 

Kontakt:

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky (pobočka Plzeň-Vnitřní Město) 
náměstí Republiky 202/28, 301 00 Plzeň-Vnitřní Město http://www.nrzp.cz 
mobil: 736 751 204 
tel.: 377 224 879 
e-mail:poradnaplzen@nrzp.cz

Odborné sociální poradenství 

Je poskytováno: telefonicky, elektronicky, písemně i osobně
E-mailové dotazy zodpovídáme do sedmi pracovních dnů. V případě, že neobdržíte odpověď 
na svůj e-mail do sedmi pracovních dnů, kontaktujte telefonicky pracovníka, kterému jste 
dotaz posílal(a).
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Komu jsou služby určeny?

Na poradnu se mohou obrátit osoby se zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah 
zdravotního postižení, jejich rodinní příslušníci a osoby z blízkého sociálního okolí osob se 
zdravotním postižením v rámci celé ČR, které se dostaly do obtížné životní situace a nedove-
dou ji řešit vlastními silami.

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Poradna NRZP ČR nabízí bezplatné, nezávislé, diskrétní a nestranné odborné sociální poraden-
ství v následujících oblastech: sociálně právní poradenství, právní poradenství (bytová proble-
matika, občanské, rodinné a pracovní právo), speciálně pedagogické poradenství, odborné 
sociální poradenství pro osoby se sluchovým handicapem ve znakovém jazyce, poradenstvím 
v oblasti odstraňování bariér a bezbariérových úprav bytů a bytových domů, poradenství 
týkající se rehabilitačních, kompenzačních a reedukačních pomůcek, konzultační a informační 
činnost, zprostředkování další odborné pomoci a spolupráce s pomáhajícími organizacemi, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta.
 

6.    KRIZOVÁ POMOC V PLZNI, CELOSTÁTNÍ KRIZOVÉ LINKY, 
        ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

6.1.    KRIZOVÁ POMOC (LINKY DŮVĚRY, KRIZOVÁ CENTRA) V PLZNI

Diecézní charita Plzeň - Terénní krizová služba

Kontakt:

Cukrovarská 16/327, Plzeň
tel.: 777 167 004 - NONSTOP
e-mail: krize@dchp.cz
web: www.kadel.cz/dchp  

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Lidem v krizové životní situaci (v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou v danou chvíli 
řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů, zejména v situaci ohrožení života a zdraví) 
v Plzeňském kraji zvládnout krizi, těžit z vlastních sil a zdrojů blízkého okolí a obce a lidem 
zasaženým mimořádnou událostí (přímo zasažení, příbuzní a blízcí, pomáhající, obyvatelé 
zasažené lokality a lidé v jiném vztahu k události) zvládat sebe a život, zpracovat prožitek, 
začlenit se a otevřít budoucnosti.

Centrum SOS Archa - psychologická, duchovní a sociální pomoc lidem v krizi

Kontakt:

Prokopova 17/397, Plzeň
tel.: 377 22 32 21
e-mail: archa.plzen@diakoniecce.cz
web:www.diakonieplzen.cz
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Co pomohou řešit nebo zajistí?

Poskytují dětem, mládeži a dospělým a také párům a rodinám psychickou podporu a bez-
pečné provázení při zvládání obtížné životní situace, kterou vnímají jako naléhavou, krizovou 
anebo ohrožující a nedaří se jim ji překonat běžnými způsoby. Dalšími aktivitami zvyšujeme 
připravenost veřejnosti ke zvládání krizových situací a nabízíme pohlédnout na krizi jako šanci 
k pozitivní změně. 

Linka důvěry a psychologické pomoci - Epoché 

Kontakt:

Zábělská 43/5, Plzeň
tel: 377 462 312, 605 965 822 - NONSTOP
e-mail: ld.plzen@atlas.cz 
web: www.epoche.cz

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Linka důvěry a psychologické pomoci /LDPP/ je sociální služba telefonické krizové pomoci.
Jedná se o jediné pracoviště tohoto druhu v Plzeňském a Karlovarském kraji!
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu oso-
bám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, 
kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
 
K-centrum, kontaktní centrum - drogy

Kontakt:

Havířská 11, Plzeň
tel.: 377 421 374
e-mail: kcentrum@cppt.cz
web: kcentrum@cppt.cz

Co vám pomohou řešit nebo zajistí?

Poskytující služby prevence vzniku nežádoucích sociálních jevů, zejm. závislostí na návyko-
vých látkách a dále služby snižující nežádoucí zdravotní i sociální dopady zneužívání návyko-
vých látek na jednotlivce, jeho blízké osoby a společnost. 

Linka Bílého kruhu bezpečí

Kontakt:

Husova 11, Plzeň
tel.: 773 551 311 - 9.00-17.00 - Pro objednání LBK Plzeň 
        257 317 110 - NONSTOP - Pomoc obětem kriminality
        251 511 313 - NONSTOP - Pomoc obětem domácího násilí
e-mail: bkb.plzen@bkb.cz,web: www.bkb.cz

Komu jsou služby určeny?

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům 
trestných činů.
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Co pomohou řešit nebo zajistí?

•  Bezplatnost - Klienti za poradenskou službu neplatí. Bezplatnost se nevztahuje na služby 
   nadstandardní (doplňkové), jako např. víkendové pobyty, doprovody k soudu mimo sídlo 
   poradny apod.
•  Nestrannost - Poradna je otevřena všem obětem trestných činů bez rozdílu. 
•   Nezávislost - Poskytovaná služba je nezávislá na politických, ekonomických či náboženských 
    vlivech. Je nezávislá na státní správě a místní samosprávě.
•   Diskrétnost - Poradna zachovává důvěrnost sdělených informací a bez souhlasu klienta 
     nesmí být poskytnuty jakékoli informace mimo poradnu. Klient má právo vystupovat
•    v poradně anonymně.

Linka pro ženy a dívky

Kontakt:

Husovo náměstí 584/2, Plzeň
tel.: 603 210 999 - Po-Pá: 8.00-22.00
        731 064 036
        377 919 089
E-mail: plzen@poradnaprozeny.eu
web: www.poradnaprozeny.eu

Komu jsou služby určeny?

Ženám a dívkám v obtížných životních situacích, které z nějakého důvodu nemohou nebo se 
obávají navštívit poradnu osobně. 

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Na telefonním čísle 603 210 999 poskytují každý všední den kromě svátků od 8.00 do 20.00 
hodin pomoc ženám a dívkám v obtížných životních situacích.

6.2.    CELOSTÁTNÍ KRIZOVÉ LINKY

Senior telefon ŽIVOT  90 - telefonická krizová pomoc

Kontakt:

e-mail: seniortelefon@zivot90.cz  
www.zivot90.cz
zřizovatel: ŽIVOT 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1
tel.: 800 157 157   Volejte 24 hodin denně zdarma!

Komu je služba určena?

•   seniorům v tíživé situaci

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Cítíte se opuštěni, potřebujete si popovídat, ztratili jste chuť do života, zemřel vám partner, je 
vám smutno, potřebujete se poradit v sociální oblasti, ubližují vám lidé, úřady, prožíváte jinou 
těžkou životní situaci? Sociální služba Senior telefon, poskytuje NEPŘETRŽITOU, BEZPLATNOU 
TELEFONICKOU KRIZOVOU POMOC seniorům, jejímž účelem je poskytnutí podpory a pomoci 
k zvládnutí krizové situace vlastními silami a dosažení předkrizové úrovně.
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Linka bezpečí 

Kontakt:

tel.: 116 111  
Služba funguje zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků.
Číslo 116 111 je shodné pro dětské linky důvěry v celé Evropě. 
Volání je zdarma z pevných i mobilních telefonů. 
pomoc@linkabezpeci.cz 
chat.linkabezpeci.cz 
www.linkabezpeci.cz

Komu jsou služby určeny?

•  dětem a mládeži v krizových životních situacích

Co vám pomohou řešit nebo zajistí?

Nepřetržitá pomoc dětem a mládeži v krizových životních situacích.

Rodičovská linka 

Kontakt:

tel.: 840 111 234 
pondělí, středa a pátek: 13 - 16 hod., úterý a čtvrtek: 16 - 19 hod. 

Komu jsou služby určeny?

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodi-
čům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. 

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Nabízí pomoc v krizové situaci, která se týká dětí volajících. V případě problémů v rodinných 
vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního poradenství. 
Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. 
Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta - pokud klienti sami 
nechtějí, nemusejí sdělovat své osobní údaje. 

Linka vzkaz domů

Kontakt:

tel.: 800 111 113
z mobilu 724 727 777 (tarif dle operátora)

Komu jsou služby určeny?

Linka slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústav-
ním zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o tomto kroku prozatím jen uvažují. Dovolat se 
mohou zdarma ze všech pevných linek z celé České republiky, z mobilních telefonů je služba 
zpoplatněna podle tarifu jednotlivých operátorů.
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Internet helpline

Kontakt:

tel.: 800 155 555

Komu jsou služby určeny?

Linka slouží dětem a dospívajícím, kteří pociťují znepokojení a ohrožení během prohlížení 
webových stránek, při chatování a hraní her nebo když jsou obtěžováni prostřednictvím mobi-
lu či jiných komunikačních médií. Služba je zdarma k dispozici 24 hodin denně, včetně nedělí 
a svátků, na Lince bezpečí.

Linka důvěry RIAPS Praha 

Kontakt:

tel.: 222 580 697 
Provoz: NONSTOP 
e-mail: linka@mcssp.cz       WWW: http://www.mcssp.cz

Komu jsou služby určeny?

•    všem, kteří jsou v jakékoliv krizové situaci
•    pro celou populaci

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Pomoci v jakékoliv krizové situaci: psychické, mentální či tělesné onemocnění, znásilnění či 
pohlavní zneužití, domácí či jiné násilí; závislosti, sexuální a gynekologická problematika, vzta-
hové problémy, sebevražedné myšlenky či pokusy, úmrtí blízké osoby; bytová či fi nanční tíseň 
a nezaměstnanost, osamělost či ztráta smyslu života a duchovní otázky, výchova dětí či péče o 
seniory, nemocné a postižené blízké osoby
 
DONA linka 

Kontakt:

tel.: 251 511 313 
Provoz: od 11. 9. 2011 NONSTOP 
e-mail: dona@donalinka.cz       WWW: http://www.donalinka.cz

Komu jsou služby určeny?

•    osobám ohroženým domácím násilím

Co pomohou řešit nebo zajistí?

Linka pomáhá každému, kdo se cítí ohrožen domácím násilím nebo je svědkem domácího 
násilí. Pomáhá profesionálům, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do prvního či opa-
kovaného kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím. Respektuje anonymitu klientů. 
Respektuje požadavek diskrétnosti. 
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6.3.    ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Na uvedená čísla se dovoláte:
bez poplatku z pevných i mobilních linek 
bez vložení mince do telefonního automatu
bez kreditu na mobilním telefonu.

Národní čísla tísňová volání v České republice

150  Hasiči  

155  Záchranná služba 

158  Policie ČR

Evropské číslo tísňového volání

112  Jednotné evropské číslo tísňového volání 

V ČR se na linku 112 dovoláte k hasičům.
Použití jednotného evropského čísla tísňového volání je výhodné především v případě rozsáh-
lejších událostí, při kterých je potřeba zásah více složek integrovaného záchranného systému, 
dále pro cizojazyčné volající anebo v případě, kdy si volající není jist, která složka by měla jeho 
problém řešit či si nemůže vzpomenout na její národní tísňové číslo.

Operátoři telefonních center tísňového volání 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory 
nejen v češtině, ale rovněž v angličtině nebo němčině.
Výhodou oproti národním číslům je lokalizace volajícího, neboť vzhledem k legislativním pod-
mínkám EU musí být ke každému hovoru na linku 112 zpřístupněna informace o poloze volají-
cího. Identifi kace místa volání významně zkracuje čas potřebný pro poskytnutí účinné pomoci 
při mimořádné události.

Zdravotnická záchranná služba Klatovy

Výjezdové stanoviště Klatovy - tel.: 376 335 441, 141

Klatovská nemocnice, a.s. - tel.: 376 335 111 (ústředna)

Všeobecná               Zdravotnická záchranná služba Klatovy, Pod Nemocnicí 789
 Kontakt: 376 314 444, 376 335 141
 Po-Pá:                 15:30 - 21:00
 So,Ne, svátek:  8:00 - 21:00

Dětská                     Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 569/II
Kontakt: 376 314 444, 376 335 141
Po-Pá:                 17:00 - 7:00
So,Ne, svátek:  7:00 - 7:00

Stomatologická V soukromých ordinacích lékařů, dle rozpisu
Kontakt: 376 314 444, 376 335 141
So,Ne, svátek:  8:00 - 12:00
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Zpracovatel:
Centrum pro komunitní práci západní Čechy

listopad 2011

Grafi cké zpracování: 
Tiskárna Kňourek, Zámecká 183, Planá 348 15

Tel.: 374 794 964, 605 292 616
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