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Slovo úvodem 
 
Vážení spoluobčané, 
právě jste otevřeli aktualizovaný katalog, jenž je výsledkem druhé 
etapy komunitního plánování sociálních služeb na území pověřených 
obecních úřadů Stod a Dobřany, který je vyhotoven pouze 
v elektronické podobě. Pokud byste měli zájem o jeho papírovou 
podobu a nemáte možnost si jej celý, nebo jeho části vytisknout, 
obraťte se na Městský úřad ve Stodě, v Dobřanech nebo Obecní úřad 
v Chotěšově, kde Vám jej ochotně vytisknou. Tuto elektronickou 
podobu jsme zvolili z důvodu rychlejší aktualizace uvedených informací. 
Katalog je zároveň příspěvkem našeho města do dnes tolik aktuální 
oblasti sociální problematiky. Tento katalog je nejen stručným 
přehledem sociálních služeb, které jsou poskytovány různými 
organizacemi v našem regionu a blízkém okolí, ale naleznete zde také 
poskytovatele s celokrajskou působností, poradenská centra a linky 
důvěry či přehled škol a školských a zdravotnických zařízení v regionu. 
Pro vaši lepší orientaci jsou v závěrečné kapitole uvedeny přesné 
definice sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Pevně věříme, že 
tento katalog bude pro všechny důležitým zdrojem informací a zároveň 
inspirací pro ty, kteří mohou jakoukoli formou pomoci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Místní poskytovatelé sociálních služeb 
 
V této kapitole naleznete přehled místních poskytovatelů sociálních 
služeb se všemi kontakty, kompletním seznamem poskytovaných 
služeb včetně stručné charakteristiky jednotlivých úkonů a další 
užitečné informace a zajímavosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb 

Město Touškov – Stod 
 
Adresa: DPS Stod , Komenského 777, Stod 333 01 
 
Kontakt: tel.: 377 901 673 
     mob.: 774 483 730 
     e-mail: ps12@pecovatelskasluzba.cz  
     web: www.pecovatelskasluzba.cz 
 
Cílová skupina uživatelů 

� osoby s chronickým onemocněním 
� osoby s tělesným onemocněním 
� osoby s mentálním postižením 
� osoby se zdravotním postižením 
� rodiny s dětmi 
� senioři 
� poradenství bez omezení věku 

 
Poskytované služby 

� pečovatelská služba 
 
Stručná charakteristika služeb 
Služba se poskytuje ve vymezeném čase 7 - 15:30 v domácnostech 
osob a zařízeních sociálních služeb (DPS) a další služby jsou zajišťovány 
mimo rámec stanovené doby fakultativně, vyjmenované úkony: 
Jedná se o pomoc při zvládání běžných každodenních úkonů, tzn. 
Pomoc s osobní hygienou, při podání či zajištění stravy, pomoc s 
úklidem v domácnosti, praní prádla, obstarání nákupu, popř. doprovod 
a v neposlední řadě každodenní rozvoz teplých obědů a s ním spojený 
denní kontakt s uživateli této služby. Dále je tato služba poskytována 
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
 
Aktivity 
Společenské a kulturní akce konané v domech s pečovatelskou službou. 
 
Úhrada za poskytování služby 
Úhrada za poskytované služby probíhá dle zákona na základě platného 
sazebníku viz str. 9. 



 
 
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb 

Město Touškov - Dobřany 
 
Adresa: DPS Dobřany, Sokolovská 1004, Dobřany 334 41 
 
Kontakt: mob.: 728 764 444 
     e-mail: ps13@pecovatelskasluzba.cz 
     web: www.pecovatelskasluzba.cz 
 

Cílová skupina uživatelů 
� osoby s chronickým onemocněním 
� osoby s tělesným onemocněním 
� osoby s mentálním postižením 
� osoby se zdravotním postižením 
� rodiny s dětmi 
� senioři 
� poradenství bez omezení věku 

 
Poskytované služby 

� pečovatelská služba 
 
Stručná charakteristika služeb 
Služba se poskytuje ve vymezeném čase 7 - 19:00 v domácnostech 
osob a zařízeních sociálních služeb (DPS) a další služby jsou zajišťovány 
mimo rámec stanovené doby fakultativně, vyjmenované úkony: 
Jedná se o pomoc při zvládání běžných každodenních úkonů, tzn. 
Pomoc s osobní hygienou, při podání či zajištění stravy, pomoc s 
úklidem v domácnosti, praní prádla, obstarání nákupu, popř. doprovod 
a v neposlední řadě každodenní rozvoz teplých obědů a s ním spojený 
denní kontakt s uživateli této služby. Dále je tato služba poskytována 
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
 
Aktivity 
Společenské a kulturní akce konané v domě s pečovatelskou službou. 
 
Úhrada za poskytování služby 
Úhrada za poskytované služby probíhá dle zákona na základě platného 
sazebníku viz str. 9. 
 



Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb 
Město Touškov - Chotěšov 

 
Adresa: DPS Chotěšov, Plzeňská 650, Chotěšov 332 14 
 
Kontakt: tel.: 377 901 673 
     mob.: 774 483 730 
     e-mail: ps12@pecovatelskasluzba.cz  
     web: www.pecovatelskasluzba.cz 
 
Cílová skupina uživatelů 

� osoby s chronickým onemocněním 
� osoby s tělesným onemocněním 
� osoby s mentálním postižením 
� osoby se zdravotním postižením 
� rodiny s dětmi 
� senioři 
� poradenství bez omezení věku 

 
Poskytované služby 

� pečovatelská služba 
 
Stručná charakteristika služeb 
Služba se poskytuje ve vymezeném čase 7 - 15:30 v domácnostech 
osob a zařízeních sociálních služeb (DPS) a další služby jsou zajišťovány 
mimo rámec stanovené doby fakultativně, vyjmenované úkony: 
Jedná se o pomoc při zvládání běžných každodenních úkonů, tzn. 
Pomoc s osobní hygienou, při podání či zajištění stravy, pomoc s 
úklidem v domácnosti, praní prádla, obstarání nákupu, popř. doprovod 
a v neposlední řadě každodenní rozvoz teplých obědů a s ním spojený 
denní kontakt s uživateli této služby. Dále je tato služba poskytována 
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
 
Aktivity 
Společenské a kulturní akce konané v domě s pečovatelskou službou. 
 
Úhrada za poskytování služby 
Úhrada za poskytované služby probíhá dle zákona na základě platného 
sazebníku viz str. 9. 
 
 



 
CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CPOS M ĚSTO TOUŠKOV

novelizované vyhláškou č.391/2012 s účinností od 1.1.2012 Vyhláška 505/2006 
Sb. 

Držitelé 
osvěd. 

255/1946 
Sb.

A pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. pomoc a podpora při podání jídla a pití 120,- Kč/hod 0 90,- Kč/hod 110,- Kč/hod 120,- Kč/hod

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120,- Kč/hod 0 90,- Kč/hod 110,- Kč/hod 120,- Kč/hod

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120,- Kč/hod 0 90,- Kč/hod 110,- Kč/hod 120,- Kč/hod

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120,- Kč/hod 0 90,- Kč/hod 110,- Kč/hod 120,- Kč/hod

B pomoc při osobní hygieně  a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 120,- Kč/hod 0 90,- Kč/hod 110,- Kč/hod 120,- Kč/hod

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120,- Kč/hod 0 90,- Kč/hod 110,- Kč/hod 120,- Kč/hod

3. pomoc při použití WC 120,- Kč/hod 0 90,- Kč/hod 110,- Kč/hod 120,- Kč/hod

C poskytnutí stravy

1. dovoz nebo donáška jídla 25,- Kč/úkon 0 20,- Kč/úkon 20,- Kč/úkon 20,- Kč/úkon

2. pomoc při přípravě jídla a pití 120,- Kč/hod 0 90,- Kč/hod 110,- Kč/hod 120,- Kč/hod

D pomoc při zajištění chodu domácnosti

1. běžný úklid a údržba domácnosti 120,- Kč/hod 0 90,- Kč/hod 110,- Kč/hod 120,- Kč/hod

2. údržba domácích spotřebičů 120,- Kč/hod 0 90,- Kč/hod 110,- Kč/hod 120,- Kč/hod

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 120,- Kč/hod 0 90,- Kč/hod 110,- Kč/hod 120,- Kč/hod

4. donáška vody 120,- Kč/hod 0 90,- Kč/hod 110,- Kč/hod 120,- Kč/hod

5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 120,- Kč/hod 0 90,- Kč/hod 110,- Kč/hod 120,- Kč/hod

6. běžné nákupy a pochůzky 120,- Kč/hod 0 90,- Kč/hod 110,- Kč/hod 120,- Kč/hod

7. velký (tj. týdenní) nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 110,- Kč/úkon 0 90,- Kč/úkon 100,- Kč/úkon 110,- Kč/úkon

8. praní a žehlení ložního prádla, jeho drobné opravy 60,- Kč/kg 0 50,- Kč/kg 60,- Kč/kg 60,- Kč/kg
9. praní a žehlení osobního prádla, jeho drobné opravy 60,- Kč/kg 0 50,- Kč/kg 60,- Kč/kg 60,- Kč/kg
E zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 120,- Kč/hod 0 90,- Kč/hod 110,- Kč/hod 120,- Kč/hod

2.
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, k lékaři, na orgány veřejné moci a 
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 120,- Kč/hod 0 90,- Kč/hod 110,- Kč/hod 120,- Kč/hod

A Úkony zajišťované v pracovní době  pečovatelek

1. dohled u uživatele 0 110,- Kč/hod 130,- Kč/hod 140,- Kč/hod

doprava            /tato služba bude zajištěna pouze                                                             0 110,- Kč/hod 130,- Kč/hod 140,- Kč/hod

 po dohodě s koordinátorkou PS na základě volné kapacity služebního vozidla/

3. cena za 1 kilometr                                               0   10,-Kč   10,-Kč   10,-Kč

Úkony zajišťované v sobotu, nedě li, svátek

1. pomoc a podpora při podání jídla a pití 0 120,- Kč/hod 140,- Kč/hod 150,- Kč/hod

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 0 120,- Kč/hod 140,- Kč/hod 150,- Kč/hod

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 0 120,- Kč/hod 140,- Kč/hod 150,- Kč/hod

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 0 120,- Kč/hod 140,- Kč/hod 150,- Kč/hod

5. pomoc při úkonech osobní hygieny 0 120,- Kč/hod 140,- Kč/hod 150,- Kč/hod

6. pomoc při použití WC 0 120,- Kč/hod 140,- Kč/hod 150,- Kč/hod

7. dovoz nebo donáška jídla 0 120,- Kč/hod 140,- Kč/hod 150,- Kč/hod

8. pomoc při přípravě jídla a pití 0 120,- Kč/hod 140,- Kč/hod 150,- Kč/hod

9. běžný úklid a údržba domácnosti 0 120,- Kč/hod 140,- Kč/hod 150,- Kč/hod

10. dohled u uživatele 0 120,- Kč/hod 140,- Kč/hod 150,- Kč/hod

11. doprava                                                                          0 120,- Kč/hod 140,- Kč/hod 150,- Kč/hod

12. cena za 1 kilometr                                               0   10,-Kč   10,-Kč   10,-Kč

S
ku

teč
ně

sp
o

tře
b

o
va

n
é 

n
ák

la
d

y 
v 

p
ln

é 
vý

ši

2.

Nedoloží-li klient aktuální rozhodnutí o výši důchodu a přiznaném stupni příspěvku na péči je stanovena úhrada za péči v maximální částce.

Fakultativní (nadstandartní, smluvní) úkony
maximální 

úhrada
Do                    

8000,- Kč
Do             

10000,- Kč
Nad           

10000,- Kč

Platnost: 1.dubna 2012
Ceny dané vyhláškou č.505/2006Sb.

V případě, že klient doloží aktuání výši 
důchodu a příspěvku na péči (částky se sčítají)

Základní úkony maximální 
úhrada

Do                    
8000,- Kč

Do             
10000,- Kč

Nad           
10000,- Kč

  



Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb 
Město Touškov 

 
Adresa: Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov 
 
Kontakt: ředitelka Lenka Šeflová  
     tel.: 377 921 253, mob.: 774 483 701 
     e-mail: ps@pecovatelskasluzba.cz  
     web: www.pecovatelskasluzba.cz 
 
Cílová skupina uživatelů 

� osoby s chronickým onemocněním 
� osoby s tělesným onemocněním 
� osoby s mentálním postižením 
� osoby se zdravotním postižením 
� rodiny s dětmi 
� senioři 
� poradenství bez omezení věku 

 
Poskytované služby 

� pečovatelská služba 
 
Stručná charakteristika služeb 
Služba se poskytuje ve vymezeném čase 7 - 15:30 v domácnostech 
osob a zařízeních sociálních služeb (DPS) a další služby jsou zajišťovány 
mimo rámec stanovené doby fakultativně, vyjmenované úkony: 
Jedná se o pomoc při zvládání běžných každodenních úkonů, tzn. 
Pomoc s osobní hygienou, při podání či zajištění stravy, pomoc s 
úklidem v domácnosti, praní prádla, obstarání nákupu, popř. doprovod 
a v neposlední řadě každodenní rozvoz teplých obědů a s ním spojený 
denní kontakt s uživateli této služby. Dále je tato služba poskytována 
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
 
Aktivity 
Společenské a kulturní akce konané v domě s pečovatelskou službou. 
 
Úhrada za poskytování služby 
Úhrada za poskytované služby probíhá dle zákona na základě platného 
sazebníku viz str. 9. 
 



Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 
 
Adresa: Sídlo: Jiráskova 481, Nové Město, Rokycany 337 01 
 Poskytování: tř. 1. máje 618, Dobřany 334 41 
 
Kontakt: tel.: 371 709 610 
 mobil: 776 107 733 
 e-mail: rokycany@diakoniecce.cz 
 web: http://www.rokycany.diakoniecce.cz 
 
Cílová skupina uživatelů 

� osoby všech sociálních skupin 
 
Poskytované služby 

� sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
� odborné sociální poradenstvím 
� nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 
Stručná charakteristika služeb 
Základní činností nízkoprahových center je poskytování výchovných, 
vzdělávacích a aktivizačních činností pro děti a mládež. 
Dále je poskytováno poradenství v oblastech orientace v sociálních 
systémech, práva a v oblasti vzdělávání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod 
 
Adresa: 28. října 377, Stod 333 01 
 Odborné sociální poradenství: Dělnická 737, Stod 333 01  
 Chráněné bydlení: Pod Makovým vrchem 472, Holýšov  
    345 62    
    Komenského nám. 856, Stod 333 01 
 Dílna Šikovná myš: Dělnická 737, Stod 333 01 
 
Kontakt: DOZP: 
     tel.: 377 183 360 

    fax: 377 183 364 
     e-mail: dozp@dozpstod.eu 

web: www.dozpstod.eu 
     Chráněné bydlení: 
     tel.: 377 183 346, 377 183 360 
     e-mail.: jana.maskova@dozpstod.eu 
     Odborné sociální poradenství: 
     tel.: 377 917 904 
     e-mail: poradna@dozpstod.eu 
 
Cílová skupina uživatelů 
DOZP 

� osoby s kombinovaným postižením 
� osoby s mentálním postižením 
� osoby s tělesným postižením 
� osoby se zdravotním postižením 
� senioři 

Odborné sociální poradenství 
� osoby s chronickým duševním onemocněním 
� osoby s chronickým onemocněním 
� osoby s jiným zdravotním postižením 
� osoby s kombinovaným postižením 
� osoby s mentálním postižením 
� osoby s tělesným postižením 
� osoby se zrakovým postižením 

Chráněné bydlení 
� osoby s kombinovaným postižením 
� osoby s mentálním postižením 
� osoby s tělesným postižením 
� osoby se zdravotním postižením 



Poskytované služby 
� sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 
� odborné sociální poradenství, základní dluhové poradenství 
� chráněné bydlení 
� domov pro osoby se zdravotním postižením 

 
Stručná charakteristika služeb 
V prvé řadě se jedná o zajištění ubytování, péče a stravy, dále pak o 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, různé 
aktivizační činnosti, odlehčovací pobyty nebo práce v terapeutických 
dílnách. Zařízení poskytuje služby s důrazem na deinstitusionalizaci a 
transformaci služeb pobytových na služby poskytované v komunitě. 
 
Aktivity 

� rekreační pobyty, výlety 
� sportovní aktivity 
� integrační aktivity 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domus – centrum pro rodinu 
 
Adresa: Sídlo: Hřímalého 4, Plzeň 301 00 
    Provozovatel: Nádražní 722, Stod 333 01 
 
Kontakt: tel.: 377 331 956 
 mob.: 733 733 061 
 e-mail: domus@domus-cpr.cz 
 web: http://www.domus-cpr.cz 
 
Cílová skupina uživatelů 

� děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

� etnické menšiny 
� rodiny s dětmi/dítětem 

 
 
Poskytované služby 

� sociálně aktivizační služby 
� sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 
Stručná charakteristika služeb 
Základní činností sociálně aktivizační služby je zajišťování výchovných, 
vzdělávacích a aktivizačních služeb. Služba zahrnuje nácvik a 
upevňování psychických a sociálních dovedností, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředním, pomoc při uplatňování práv a 
zájmů a volnočasové aktivity vedoucí k rozvoji sociálních schopností a 
dovedností. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Občanská poradna Plzeň, o.s. 
 
Adresa: sídlo OPP: Koterovská 640/41, Plzeň 2-Slovany, 
   Východní předměstí, Plzeň 326 00 
    kontaktní místo Dobřany: nám. T.G.M. 5, Dobřany  
         334 41 
 
Kontakt: Plzeň: 
 tel.: 377 456 468 
 fax.: 377 456 457 
 mobil: 777 964 563 
 e-mail: poradna@opplzen.cz 
 web: www.opplzen.cz 
 Kontaktní místo v Dobřanech: 
 Tel: 777 944 563 (pouze v průběhu otevírací doby 
 kontaktního místa) 
  
Cílová skupina uživatelů 

� osoby všech sociálních skupin 
 
Cílová skupina uživatelů 

� osoby všech sociálních skupin 
� osoby, které pro předcházení či řešení své nepříznivé sociální 

situace potřebují informace, rady či aktivní pomoc v oblastech, 
ve kterých poradna své služby poskytuje 

 
Poskytované služby 

� odborné sociální poradenství 
 
Stručná charakteristika služeb 

� poskytování rad, zprostředkování informací o právech, 
povinnostech a oprávněných zájmech 

� odkazování, aktivní pomoc při řešení životních situací (postup 
řešení, možnosti, poskytnutí potřebných vzorů písemností) 

� služba je poskytována pro řešení nepříznivých situací v různých 
oblastech lidského života jako např. bydlení, práce, rodina, 
majetek, dluhy, smluvní vztahy… 

 
Provozní doba 
Otevírací doba Plzeň: 
Po: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 



Út: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 
St: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 
Čt: 9:00 – 12:00 
 
Kontaktní místo v Dobřanech: 
St: 9:00 – 12:00 
Čt: 9:00 – 12:00 13:00 – 15:45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stodská nemocnice, a.s. 
 
Adresa: Hradecká 600, Stod 333 01 
 
Kontakt:  tel.: 377 193 511 

     fax: 377 193 610 
      e-mail: info@nemocnice-stod.cz 
 houskova.hana@nemocnice-stod.cz 
 sychrova.marie@nemocnice-stod.cz 
      web: www.nemocnice-stod.cz 
 
Cílová skupina uživatelů 

� osoby s chronickým onemocněním 
� osoby s jiným zdravotním postižením 
� osoby s kombinovaným postižením 
� osoby s tělesným postižením 
� osoby se zdravotním postižením 
� senioři 

 
Poskytované služby 

� sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní 
péče 

 
Stručná charakteristika služeb 
Poskytované služby zahrnují ubytování a poskytnutí stravy, pomoc při 
osobní hygieně a zvládání běžných úkonů, komplexní ošetřovatelskou a 
sociální péči a ošetření odborným lékařem. Dále jsou k dispozici 
rehabilitace a individuální terapie. Služba rovněž zahrnuje sociální 
šetření a sociální poradenství. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ostatní služby 
 
Klub důchodců Dobřany 

� výlety a společenské akce pro seniory 
� Jindřich Forman 
� mob.: 728 602 169 
� Loudů 1022, Dobřany 

 
Občanské sdružení Budulínek Dobřany 

� centrum pro rodiny s dětmi, tvůrčí činnosti, psychosociální hry, 
vzdělávací a sportovní aktivity 

� mob.: 728 860 810  
� e-mail: mcbudulinek@centrum.cz 
� web: www.mcbudulinek.wz.cz 
� Sokolovská 953, Dobřany 334 41 (kontaktní adresa) 
� Školní 48, Dobřany (aktivity centra) 

 
Sdružení zdravotně postižených a důchodců Chotěšov 

� rekondice, výlety a společenské akce pro seniory a zdravotně 
postižené 

� Jana Vejvodová 
� mob.: 736 455 973 
� Plzeňská 190, Chotěšov 

 
Svaz důchodců ČR 

� sociální poradenství, pečovatelská služba a aktivizační programy 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

� tel.: 377 370 508 
� e-mail: sdplzen@seznam.cz 
� Thámova 12, Plzeň 

 
Svaz tělesně postižených v ČR – Vozíčkáři Plzeňska 

� sociální poradenství, zájmová činnost a rekondiční pobyty 
vozíčkářům a tělesně postiženým, odstraňování bariér 

� tel.: 377 370 620 
� mob.: 723 941 725 
� e-mail: vozickari@volny.cz 
� web: http://www.vozickari.estranky.cz/ 
� Kaznějovská 43, Plzeň 

 



 
Svaz zdravotně postižených občanů Stodska 

� rekondice, výlety a společenské akce pro seniory a zdravotně 
postižené a zájmová činnost klubu důchodců 

� Václav Skala, tel. 377 901 565 
� Hradec u Stoda 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Okolní poskytovatelé sociálních služeb 
 
V této kapitole naleznete přehled poskytovatelů sociálních služeb 
v blízkém i vzdálenějším okolí, jejichž klienty jsou také občané našeho 
regionu. Samozřejmě i zde jsou uvedeny všechny důležité kontakty, 
kompletní seznam všech poskytovaných služeb včetně stručné 
charakteristiky jednotlivých úkonů a další užitečné informace a 
zajímavosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Centrum sociálních služeb Domažlice - Černovice 
 
Adresa: Černovice 25, 345 62 Holýšov 
 
Kontakt: tel.: 379 431 118 
     mob.: 725 522 831 

    e-mail: vedoucicernovice@cssdomazlice.cz  
    web: http://www.cssdomazlice.cz/ 
 

Cílová skupina uživatelů 
� senioři 

 
Poskytované služby 

� domov pro seniory 
 
Stručná charakteristika služeb 
Jedná se především o poskytnutí ubytování, dále o pomoc při zvládání 
běžných každodenních úkonů, tzn. pomoc s osobní hygienou, při podání 
či zajištění stravy, pomoc s úklidem v domácnosti, praní prádla, 
obstarání nákupu, popř. doprovod. 
 
Aktivity 
Každý měsíc se v domově koná hudební vystoupení a jiné kulturní a 
společenské akce.  
Zlepšování psychické a fyzické kondice uživatelů prováděním cvičení 
pro seniory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně 
 
Adresa: Na Radosti 194, Merklín 334 52 
 
Kontakt: tel.: 377 912 205 

    mob.: 773 683 199 
    e-mail: radost@diakonie.cz 
    web: http://www.radost.diakoniecce.cz 

 
Cílová skupina uživatelů 

� senioři 
� osoby se zdravotním postižením 
� osoby s mentálním postižením 
� osoby s kombinovaným postižením 

 
Poskytované služby 

� pečovatelská služba 
� odlehčovací služby 
� centra denních služeb 
� chráněné bydlení 
� denní stacionáře 
� domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 
Stručná charakteristika služeb 
Jedná se o poskytnutí  ubytování, zajištění stravy, pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně a zajištění, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 
 
Úhrada za poskytování služby 
Úhrada je prováděná na základě vnitřního ceníku střediska a smlouvy. 
 
Aktivity 

� letní tábor pro lidi s mentálním postižením a autismem 
 

 
 
 
 



Domov důchodců Kdyně, příspěvková organizace 
 
Adresa: Pod Korábem 669, Kdyně 345 06 
 
Kontakt: tel.: 379 791 111 
      fax: 379 791 158 
     e-mail: info@dskdyne.cz   
     web: www.ddkdyne.cz 
 
Cílová skupina uživatelů 

� senioři 
 
Poskytované služby 

� domov pro seniory 
 
Stručná charakteristika služeb 
Jedná se především o poskytnutí ubytování, dále o pomoc při zvládání 
běžných každodenních úkonů, tzn. pomoc s osobní hygienou, pomoc 
s úklidem v domácnosti či praní prádla. Dále je možnost využít 
sociálního poradenství, péče odborných lékařů a fyzioterapeutů. 
K dispozici jsou rovněž služby kadeřnice a pedikérky. 
 
Aktivity 
V Domově se konají různé společenské a kulturní akce, k dispozici je 
rehabilitace s tělocvičnou, rukodělná dílna a internetová kavárna. 
V rámci volnočasových aktivit zde probíhají například hudební a klubová 
dopoledne, canisterapie či trénování paměti. Jednou týdně je rovněž 
v prostorách domova sloužena mše svatá. 
 
Úhrada za poskytování služby 

Typ pokoje Bydlení Strava Denně Měsíčně 
2lůžkový bez 
sociál. zařízení 

170,- Kč 140,- Kč 310,- Kč 9 300,- Kč 

2lůžkový se 
sociál. zařízením 

175,- Kč 140,- Kč 315,- Kč 9 450- Kč 

1lůžkový 180,- Kč 140,- Kč 320,- Kč 9 600,- Kč 
     Ceník je platný k 1.7.2011 

 
 
 
 



Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková 
organizace 

 
Adresa: Žinkovy 89, Žinkovy 335 54 
 
Kontakt: tel.: 371 593 121, 371 593 196 

    fax: 371 593 113 
    e-mail: dks@dkszinkovy.cz 
    web: www.dkszinkovy.cz 

 
Cílová skupina uživatelů 

� senioři 
 
Poskytované služby 

� domov pro seniory 
 
Stručná charakteristika služeb 
Příspěvková organizace zajišťuje tyto základní činnosti: poskytnutí 
ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.  Poskytuje též sociální poradenství. 
 
 
Aktivity 
V Domově se konají různé společenské a kulturní akce. V rámci 
volnočasových aktivit zde probíhají pravidelná filmová odpoledne či 
posezení při kávě. Pravidelně je rovněž v prostorách domova sloužena 
mše svatá. K dispozici je kadeřnictví přímo v našem areálu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře 
 
Adresa: Milíře 193, Tachov 347 01 
 
Kontakt: tel.: 374 616 581 
     fax: 374 616 599 
     e-mail: info@domovmilire.cz 
     web: www.domovmilire.cz 
 
Cílová skupina uživatelů 

� osoby s mentálním postižením 
� osoby s mentálním postiženíms přidruženými vadami 

pohybového, sluchového nebo zrakového aparátu nebojejich 
kombinací 
 

Poskytované služby 
� domovy pro osoby se zdravotním postižením 
� poskytování ubytování, stravy,  
� pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  
� pomoc při osobní hygieně, 
� výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti 

� pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

� Sociální poradenství. 
 
Stručná charakteristika služeb 
V prvé řadě se jedná o poskytnutí domova, dále zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti. 
V neposlední řadě se jedná o zajištění zdravotní péče a pomoc při 
uplatňování práv a oprávněných zájmů. V Domově je vykonávána 
nařízená ústavní výchova nebo předběžné opatření. 
 
Aktivity 

� sportovní akce 
� výlety 

 
 

 
 



Město Holýšov – Pečovatelská služba 
 
Adresa: nám. 5. května 32, Holýšov 345 62 
 
Kontakt: tel.: 379 412 631, fax. 379 412 650  

    e-mail: zakova@mestoholysov.cz 
    web: www.mestoholysov.cz 

 
Cílová skupina uživatelů 

� senioři 
� osoby se zdravotním postižením 
� rodiny s dítětem 

 
Poskytované služby 

� pečovatelská služba 
 
Stručná charakteristika služeb 
Jedná se o pomoc při zvládání běžných každodenních úkonů, tzn. 
pomoc s osobní hygienou, při podání či zajištění stravy, pomoc 
s úklidem v domácnosti, praní prádla, obstarání nákupu, popř. 
doprovod a v neposlední řadě každodenní rozvoz teplých obědů a s ním 
spojený denní kontakt s uživateli této služby. 
 
Aktivity 
Společenské a kulturní akce konané v domě s pečovatelskou službou. 
 
Provozní doba 
Po – Pá 7.00 – 15.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Město Staňkov – Pečovatelská služba 
 
Adresa: nám. T. G. Masaryka 35, Staňkov 345 61 
Kontakt: tel.: 379 492 411 

    fax: 379 492 125 
    e-mail: raunerova@mestostankov.cz 
    web: http://www.mestostankov.cz 

 
Cílová skupina uživatelů 

� osoby s tělesným postižením 
� osoby se sluchovým postižením 
� osoby se zdravotním postižením 
� osoby se zrakovým postižením 
� osoby s chronickým onemocněním 
� osoby s jiným zdravotním postižením 
� rodiny s dítětem/dětmi 
� senioři 

 
Poskytované služby 

� pečovatelská služba 
 
Stručná charakteristika služeb 
Jedná se o pomoc při zvládání běžných každodenních úkonů, tzn. 
pomoc s osobní hygienou, při podání či zajištění stravy, pomoc 
s úklidem v domácnosti, praní prádla, obstarání nákupu, popř. 
doprovod a v neposlední řadě každodenní rozvoz teplých obědů a s ním 
spojený denní kontakt s uživateli této služby. 
 
Provozní doba 
Po – Pá  7.00 – 15.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež 
Zbůch 

 
Adresa: Zbůch 347, Zbůch 330 22 
 
Kontakt: tel.: 377 830 611 
     e-mail: info@uspzbuch.cz 
     web: www.uspzbuch.cz 
 
Cílová skupina uživatelů 

� osoby s tělesným postižením 
� osoby s mentálním postižením 
� osoby s kombinovaným postižením 
� osoby se zdravotním postižením 

 
Poskytované služby 

� domov pro osoby se zdravotním postižením 
� odborné sociální poradenství 
� chráněné bydlení 
� denní stacionář 

 
Stručná charakteristika služeb 
V prvé řadě se jedná o poskytnutí domova, stravy a péče, dále služby 
zahrnují zejména pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a 
celkovou rehabilitaci. V neposlední řadě se jedná o zajištění zdravotní a 
ošetřovatelské péče a vzdělávání v základní škole se speciálními 
programy a v rekvalifikačních kurzech akreditovaných MŠMT. Služby 
jsou poskytovány formou ucelené rehabilitace. 
 
Aktivity 

� sportovní oddíl TJ HALMA Zbůch, turistika, letní tábory 
� zájmové kroužky (košíkářský, pěvecký, taneční, keramický a 

kroužek vaření) 
� rehabilitační pobyty pro matky s dětmi 
� chráněná dílna v Chotěšově 

 
 
 



Poskytovatelé sociálních služeb 
s celokrajskou působností 

 
V této kapitole naleznete přehled sdružení a organizací se sídlem v 
Plzni, jejichž působnost v sociální oblasti zahrnuje celý Plzeňský kraj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diecézní charita Plzeň 
 
Adresa: Hlavanova 16, Plzeň 326 00 
 
Kontakt: tel.: 377 223 861, 377 221 540 

    e-mail: dchp@dchp.cz 
    web: www.dchp.cz 

 
Cílová skupina uživatelů 

� osoby bez rozdílu věku a sociální situace 
 
Poskytované služby a jejich stručná charakteristika 
Domovy pro seniory 
Poskytnutí ubytování a stravy, pečovatelských a ošetřovatelských 
služeb a aktivizačních a volnočasových aktivit. 
Pečovatelská služba 
Služba pro seniory poskytovaná v jejich domácím prostředí. 
Intervenční centra 
Služba je určena osobám ohroženým domácím násilím a je poskytována 
terénní formou v přirozeném prostředí uživatele. 
Odborné sociální poradenství 
Služba určená imigrantům a azylantům, pomoc při hledání možností 
ubytování, práce, vzdělávání aj. 
Sociální rehabilitace 
Ambulantní a terénní individuálně poskytovaná služba pro široké 
spektrum uživatelů včetně osob s tělesným, duševním či mentálním 
postižením, dále pro osoby dlouhodobě nezaměstnané či bez přístřeší. 
Krizová pomoc 
Psychosociální pomoc osobám nacházejícím se v krizové situaci 
poskytovaná terénně 24 hodin denně. 
Terénní programy 
Sociální práce pro rodiny s dětmi a mládež ohrožené sociálním 
vyloučením včetně etnických menšin. 
Sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 
Volnočasové kluby pro osoby se zdravotním a mentálním postižením. 
Azylové domy 
Služba určená těhotným ženám a matkám s dětmi v ohrožení života, 
obětem domácího násilí. Individuální podpora a aktivizace matek i dětí 
formou poradenství, výchovných a vzdělávacích činností. 

 



Městská charita Plzeň 
 
Adresa: Francouzská 40A, Plzeň 326 00 
 
Kontakt: tel.: 377 455 109  

    e-mail: reditelstvi@mchp.cz  
    web: www.mchp.cz 

 
Cílová skupina uživatelů 
senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby 
se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s jiným 
zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým 
duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez 
přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, 
oběti domácího násilí 
 
Poskytované služby a jejich stručná charakteristika 
Domovy pro seniory 
Poskytnutí ubytování s celodenní sociální a zdravotní péčí. 
Pečovatelská služba 
Zabezpečení praktické bio-psycho-socio-spirituální pomoci pro setrvání v 
přirozeném prostředí. 
Osobní asistence 
Poskytnutí adresné, individuálně směřované pomoci v místě, kde se právě 
klient nachází a v čase, kdy ji potřebuje s přihlédnutím k jeho individuálním 
zvyklostem a při zachování lidských práv a svobod. 
Nízkoprahová denní centra 
Ve vymezené době během dne umožnit osobám bez přístřeší odpočinek a 
poskytnout jim zázemí pro hygienu a přípravu stravy za současné nabídky 
materiální, psychické a duchovní podpory a sociálního poradenství. 
Noclehárny 
Poskytovat osobám bez přístřeší přespání a materiální zázemí spojené se 
sociální, psychickou a duchovní podporou. 
Azylové domy 
Dočasné ubytování pro osoby v sociální nouzi či krizové situaci s širokou 
psychosociální pomocí. 
Domovy se zvláštním režimem 
Zajištění důstojného, kvalitního a plnohodnotného života seniorů s poruchami 
paměti. 
Tísňová péče 
Služba krizové telefonní pomoci poskytované pomocí speciálního telefonního 
přístroje, který je přizpůsoben pro klienty se zhoršenou jemnou motorikou, 
zrakovým či sluchovým postižením. 

 



Porozumění – Sdružení nevidomých a slabozrakých 
ČR Plzeň 

 
Adresa: Dlouhá 4, Plzeň 312 00 
 
Kontakt: tel. a fax: 377 470 313, mob. 732 457 111 

    e-mail: porozumeniplzen@tiscali.cz 
    web: http://sweb.cz/sdruzeniporozumeni 

 
Cílová skupina uživatelů 

� osoby se zrakovým postižením 
� osoby s kombinovaným postižením 
� osoby s jiným zdravotním postižením 

 
Poskytované služby 

� odborné sociální poradenství 
� sociální rehabilitace 

 
Stručná charakteristika služeb 
Služby zahrnují poskytování osobní asistence, nácvik zvládání běžných 
dovedností a rozvíjení vlastní soběstačnosti. Dále sdružení zajišťuje 
přímé vyhledávání pracovního uplatnění, vzdělávání, podporu a trénink 
psychosociálních dovedností pro zařazení na trh práce. 
 
Provozní doba 
Po, St, Pá 7:30 – 16:00 
Út, Čt  9:30 – 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Středisko rané péče SPRP Plzeň 
 
Adresa: Tomanova 5, Plzeň 301 00 
 
Kontakt: tel. a fax: 377 420 035 

    e-mail: plzen@ranapece.cz 
    web: http://www.ranapece.eu/plzen 

 
Cílová skupina uživatelů 

� osoby se zrakovým postižením 
� osoby s kombinovaným postižením 
� rodiny s dětmi 

 
Poskytované služby 

� raná péče 
 
Stručná charakteristika služeb 
Služba zahrnuje nácvik dovedností při zvládání běžných úkonů 
vedoucích k sociálnímu začlenění, výchovné, vzdělávací, aktivizační a 
sociálně terapeutické činnosti. Dále se středisko podílí na vyhledávání 
vhodného pracovního uplatnění a zajišťuje půjčování speciálních 
rehabilitačních pomůcek, hraček a literatury. 
 
Provozní doba 
Po – Pá  7:00 – 19:00 po domluvě s klienty 
Úřední den: Pá  8:00 – 12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Středisko rané péče Tamtam Praha 
 
Adresa: Hábova 1571, Praha 5 Stodůlky 
 
Kontakt: tel.: 251 510 744, 235 517 313 
                 fax: 251 517 691 

    e-mail: : ranapece@tamtam-praha.cz 
    web: www.tamtam-praha.cz, www.frpsp.cz 

 
Cílová skupina uživatelů 

� rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením od 
narození do 7 let 

 
Poskytované služby 

� raná péče  
 
Stručná charakteristika služeb 
Služby jsou poskytovány na území 9 krajů (i Plzeňského) formou 
pravidelných odborných konzultací přímo v rodinách v rozmezí 4 – 6 
týdnů. Středisko Tamtam Praha poskytuje rodinám psychologické, 
pedagogické a sociální poradenství, poradenství ohledně výběru a 
použití vhodné kompenzační pomůcky, podporuje vzájemnou 
komunikaci všech členů rodiny i psychomotorický vývoj dítěte, pomáhá 
s vytvářením vhodné komunikační strategie vedoucí k rozvoji řeči a s 
výběrem vhodného předškolního zařízení pro dítě. Každá rodina má 
svého odborného poradenského pracovníka, na kterého se může i v 
období mezi jednotlivými konzultacemi obracet telefonicky nebo e-
mailem. Poradci zapůjčují dětem do domácího použití různé vhodné 
pomůcky a hračky. Pokud má rodina zájem, může dostat kontakt na 
jinou rodinu. Veškeré standardní služby jsou klientům poskytovány 
zdarma. Cílem služeb je posílit rodinu tak, aby překonala všechny 
nelehké situace, které ji při výchově sluchově postiženého dítěte 
potkají, a aby její fungování a vztahy mezi jednotlivými členy rodiny 
byly co nejméně narušeny. 
. 
 
Provozní doba 
Po – Pá  7:00 – 19:00 po domluvě s klienty 
Ambulantní činnost: 
Čt  8:00 – 16:00 
 



Tyfloservis, o.p.s. 
 
Adresa: Tomanova 5, Plzeň 301 00 
 
Kontakt: tel. a fax: 377 423 596 

    e-mail: plzen@tyfloservis.cz 
    web: www.tyfloservis.cz 

 
Cílová skupina uživatelů 

� osoby se zrakovým postižením 
� osoby s kombinovaným postižením (z nichž jedno je zrakové) 

 
Poskytované služby 

� sociální rehabilitace osob nevidomých a slabozrakých 
 
Stručná charakteristika služeb 
Tyfloservis poskytuje svým klientům služby jednorázově anebo  
v rehabilitačních kurzech. K dispozici jsou informace, pomůcky  
a systematický nácvik dovedností, které mohou zvýšit samostatnost 
v každodenních činnostech. V rehabilitačních kurzech je to nácvik čtení 
a psaní Braillova bodového písma, nácvik sebeobsluhy (vaření, úklid, 
péče o oděvy, drobné údržbářské práce atd.), nácvik prostorové 
orientace a samostatného pohybu a chůze s bílou holí, nácvik psaní na 
klávesnici PC, nácvik vlastnoručního podpisu atd. Tyfloservis se věnuje 
výběru vhodných kompenzačních pomůcek a proškolení v jejich 
obsluze. Služby probíhají buď ambulantně ve středisku nebo v terénu 
na území Plzeňského kraje, např. v místě bydliště, na pracovišti apod. 
Důraz je kladen především na individuální práci s klientem.  

 
Pro ambulantní návštěvy: čtvrtek 8-12, 13 -18h; nutno se vždy 
telefonicky předem objednat! 

Práce v terénu vždy po předchozí domluvě, a to v pondělí až pátek.  

 
 
 
 
 
 
 

 



Ledovec 
Poradenské centrum Ledovec v Plzni 

 
Adresa: Mozartova 1, Plzeň 323 00 
 
Kontakt: mobil: 776 100 101 

    e-mail: pc@ledovec.cz 
    web: www.ledovec.cz 

 
Cílová skupina uživatelů 

� lidé s duševním onemocněním   
  

Poskytované služby 
� odborné sociální poradenství 
� sociální rehabilitace 
� chráněné bydlení 

 
Terapeutické centrum Ledovec 
 
Adresa: Ledce 1, Ledce 330 14 
 
Kontakt: Telefon: 377 958 256 

Mobil: 775 725 337 
E-mail: tc@ledovec.cz 

 Web: www.ledovec.cz 
 
 
Poskytované služby 

� denní stacionář 
 
 
Cílová skupina uživatelů 

� lidé s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem  
 
 
 
 
 
 
 
 



Stručná charakteristika služeb 
Služby jsou poskytovány lidem s duševním onemocněním a/nebo 
mentálním handicapem z plzeňského regionu. Jedná se o podporu při 
udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hewer- občanské sdružení 
Středisko osobní asistence Plzeňský kraj 

 
Adresa: Koterovská 2127/84, Plzeň 326 00 
 
Kontakt: mobil: 736 505 558 

    e-mail: plzensko@pecovatel.cz 
    web: www.pecovatel.cz 

 
Cílová skupina uživatelů 

� senioři 
� osoby s tělesným, smyslovým, mentálním nebo kombinovaným 

postižením, bez ohledu na věk osoby 
� osoby chronicky nemocné nebo v rekonvalescenci po úrazu, bez 

ohledu na věk osoby 
� osoby s některými typy psychického onemocnění (nutná 

konzultace s lékařem) bez ohledu na věk osoby 
  

Poskytované služby 
� služby osobní asistence 

 
 

Stručná charakteristika služeb 
Terénní služby, které jakkoliv znevýhodněnému člověku (zdravotně, 
tělesně, mentálně, sociálně) pomáhají začlenit se maximální možnou (a 
osobně chtěnou) měrou zpět do společnosti a zůstat ve svém domácím 
prostředí. Způsob a průběh této služby si volí a řídí klient sám. 

Služba je  poskytována v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 
dní v týdnu, včetně víkendů a svátků. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Hospic sv. Lazara v Plzni 
 
Adresa: Sladkovského 66, Plzeň 326 00 
 
Kontakt: tel. 377 431 381  
               fax. 377 431 385 
      email hospic@hsl.cz 
               web: www.hsl.cz,  
 
Cílová skupina uživatelů 

� vážně nemocní od 18 let věku 
� nemocní v domácí péči 

  
Poskytované služby 

� komplexní péče nemocným s nevyléčitelnou chorobou v 
pokročilém stádiu. 

� pobytová péče nemocným v domácí péči na přechodnou dobu. 
 

Stručná charakteristika služeb 
Služby jsou poskytovány v lékařské, ošetřovatelské, sociální i spirituální 
rovině vážně nemocným buď na dobu přechodnou (pro nemocné v 
domácí péči) nebo na dobu neurčitou (pro nemocné s nevyléčitelnou 
chorobou v pokročilém stádiu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poradenská centra 
 
V této kapitole je uveden abecedně řazený přehled různých 
poradenských center a konzultačních středisek pro všechny cílové 
skupiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acorus 
� centrum pro pomoc obětem domácího násilí 
� tel.: 283 892 772 NONSTOP, fax: 283 890 671 
� info@acorus.cz, www.acorus.cz 

 
Bílý kruh bezpečí 

� poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a 
svědkům trestných činů 

� otevřeno pro veřejnost každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin 
� v závažných případech je možné objednat se i na jiný termín na 

tel. 773 551 311 
� tel.: 773 551 311, 377 637 695, fax: 377 637 695 
� NONSTOP linka 257 317 110 NONSTOP 
� bkb.plzen@bkb.cz, www.bkb.cz 
� Husova 11 (budova FEK ZČU), Plzeň 301 35 

 
Centrum dětí a rodičů 

� centrum pro podporu fungující rodiny, poradenské a vzdělávací 
aktivity 

� mob.: 777 036 704, 728 646 656 
� info@cedrplzen.cz , www.lesyco.cz/cedr 
� Západní 18 (1. ZŠ), Plzeň 323 26 

 
Centrum pro rodinu Plzeň 

� duchovní podpora rodinám, vzdělávací a setkávací programy 
� tel.: 377 223 112, fax: 377 321 917 
� mob.: 731 619 708  
� rodiny@bip.cz, 
http://www.bip.cz/biskupstvi_struktura_rodina.php 

� Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, Plzeň 
 
Centrum protidrogové prevence a terapie o.p.s. 

� prevence, poradenství a terénní pomoc uživatelům drog a jejich 
blízkým 

� tel.: 377 421 034 
� management@cppt.cz , 
http://www.cppt.cz/cz/uvod.asp 

� Havířská 11, Plzeň 301 00 
 
 



Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje 
� sociálně právní poradenství zdravotně postiženým, rodinným 

příslušníkům a seniorům 
� tel. a fax: 377 440 854, mob.: 775786000  
� bednarova@czppk.cz , www.czppk.cz 
� Koterovská 134, Plzeň 326 00 

 
Česká unie neslyšících 

� sociální a právní služby, vzdělávací, ozdravné a 
psychorehabilitační programy pro neslyšící i ostatní veřejnost 

� tel.: 224 827 152, fax: 224 827 111 
� deafunie@cun.cz , www.cun.cz 
� Dlouhá 37, Praha 110 00 

 
Domovy sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni a v 
Radobyčicích 

� pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám v obtížné situaci 
� tel.: 377 423 159, 377 420 459, mob.: 731 433 107 
� dmd@mchp.cz, stychova@mchp.cz  
� Čermákova 29, Plzeň,  
� Do Štěnovic 29, Plzeň - Radobyčice 

 
ELEKTRA 

� centrum pomoci ženám, jež jsou nebo byly obětí sexuálního 
násilí 

� tel.: 272 911 110, mob.: 603 812 361 
� info@centrumelektra.cz, poradna@centrumelektra.cz 
� www.centrumelektra.cz 
� Chomutovnická 2, Praha 149 00 

 
 
Intervenční centrum 

� poradenství a terénní krizová pomoc osobám ohroženým 
domácím násilím 

� mob.: 777 167 004 NONSTOP, 731 433 013 
� krize@dchp.cz, www.dchp.cz  
� Cukrovarská 16, Plzeň 301 00 

 
 
 



La Strada ČR 
� prevence a pomoc obětem obchodu se ženami a s ním 

spojeného násilí 
� tel.: 222 721 810, 222 717 171 
� lastrada@strada.cz, www.strada.cz 
� Bořivojova 105, Praha 130 00 

 
Městský ústav sociálních služeb Plzeň 

� sociální poradenství, pečovatelská a ošetřovatelská služba a 
domovy pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

� tel.: 378 033 350, mob.: 724 273 147 
� Hynkova@plzen.eu , http://socialnisluzby.plzen.eu/ 
� Martinská 2, Plzeň 301 00 

 
 
Probační a mediační služba ČR 

� úkony probace a mediace ve věcech trestního řízení, alternativní 
řešení trestů 

� tel.: 377 869 740, mob.: 731 692 768 
� kvasickova@pms.justice.cz, www.pmscr.cz 
� Edvarda Beneše 1, Plzeň 301 00 

 
ProFem 

� konzultační středisko pro ženské projekty a organizace, právní 
poradenství obětem domácího násilí 

� tel. a fax: 224 910 744 
� info@profem.cz, www.profem.cz 
� Plzeňská 66, Praha 150 00 

 
ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy 

� pomoc ženám obětem domácího násilí - informační a 
poradenské centrum (Praha), azylový dům s utajenou adresou 
pro ženy oběti domácího násilí (Praha), telefonická krizová 
pomoc (celá ČR) 

� tel. a fax: 241 432 466, mob. SOS linka pro oběti násilí  602 
246 102 (po-pá 9-18h) 

� info@rosa-os.cz,  internetové poradenství: poradna@rosa-os.cz 
 www.rosa-os.cz 

�  Podolská 242/25, Praha 4, 147 00 
 



SONS ČR, pobočka Plzeň-jih 
� sociální, právní a technické poradenství, informační programy, 

socioterapeutická činnost, asistenční služba pro nevidomé a 
slabozraké 

� mob.: 737 503 685 
� info@sonsplzenjih.cz, http://www.sonsplzenjih.cz/ 
� Tomanova 5, Plzeň 301 00 

 
Ulice - Agentura terénní sociální práce 

� terciální prevence drogových závislostí a prostituce u osob 
ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách a 
osob komerčně zneužívaných  a osob pohybujících se v sex 
byznysu 

� mob.: 728 243 690, 725 705 073  
� info@ulice-plzen.com, www.ulice-plzen.com 
� Úslavská 31, Plzeň 326 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Školy, školská a poradenská zařízení 
 
V této kapitole jsou uvedeny školy a školská zařízení na území obcí 
s rozšířenou působností Stod a Dobřany. Dále zde naleznete přehled 
dětských domovů, výchovných ústavů a poradenských zařízení 
v regionu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stod 
 
Základní škola a mateřská škola Stod 
ZŠ: Komenského nám. 10, Stod 331 01 
MŠ: Čapkova 728, Stod 331 01 
tel.: 377 901 290, 377 901 167 
zsstod@volny.cz, www.zsstod.cz 
 
Základní umělecká škola Stod 
Dělnická 511, Stod 331 01 
tel.: 377 901 447, mob.: 739 020 481  
info@zusstod.info, http://www.zusstod.cz/ 
 
 
Dobřany 
 
Mateřská škola Dobřany  
Loudů 850, Dobřany 334 41 
tel.: 377 972 587, mob.: 725 843 208  
msloudu@dobrany.cz, http://www.msloudu.dobrany.cz/  
 
Mateřská škola Dobřany 
Stromořadí 922, Dobřany 334 41 
tel.: 377 972 348 
msdobrany@seznam.cz, 
http://www.msstromoradi.dobrany.cz/ 
 
Základní škola Dobřany 
tř. 1. máje 618, Dobřany 334 41 
tel.: 377 972 515, 377 970 467 
jaroslav.sedivy@zs.dobrany.indos.cz , 
http://www.zsdobrany.cz/ 
 
Základní umělecká škola J. S. Bacha 
Stromořadí 439, Dobřany 334 41 
tel. a fax: 377 972 943, mob.: 737 807 966 
zusbacha.dobrany@seznam.cz, http://www.zus-dobrany.cz/ 
 
 
 



Chotěšov 
 
Mateřská škola Chotěšov 
Luční 590, Chotěšov 332 14 
tel.: 377 900 805 
mschotesov@volny.cz, http://ms-chotesov.zestoda.net/ 
 
Základní škola Chotěšov 
Plzeňská 388, Chotěšov 332 14 
tel.: 377 900 342, fax: 377 900 984 
info@zschotesov.eu, http://www.zschotesov.eu/ 
  
 
Dnešice 
 
Mateřská škola Dnešice 
Dnešice 110, 334 43 
tel.: 377 988 223 
msdnesice@volny.cz 
 
 
Hradec u Stoda 
 
Základní škola a Mateřská škola Hradec 
Hradec 105, Hradec u Stoda 332 11 
tel.: 377 880 300 
hradeczs@volny.cz, http://www.skolahradec.eu/ 
 
adresa MŠ Hradec 
Hradec 139, Hradec u Stoda 332 11 
tel.: 377 901 488 
mshradec@volny.cz, http://www.skolahradec.eu/ 
 
 
 
 

 
 
 
 



Dům dětí a mládeže Stod 
 
Adresa: Nádražní 722, Stod 333 01 
 
Kontakt: Ing. Roman Kuběna 

    tel.: 377 901 263 
    mobil: 603 208 026 
    e-mail: ddmstod@volny.cz  
    web: http://www.ddmstod.cz/ 
 

Cílová skupina 
� dospívající mládež 
� matky na mateřské dovolené 

 
Poskytované služby 

� bezprahové kluby 
� mateřské centrum 

 
Provozní doba 
Bezprahové kluby Oceán a Déčko 
Kluby DDM otevřeny od 12.30 do 18.00 hodin, v pátek do 16.00 hodin. 
 

Mateřské centrum MáJa 
Po      9.30 – 10.30 (výtvarka pro děti od 2 let) 
        16.00 – 16.30 (angličtina pro děti od 2 let) 
Út      9.30 – 10.30 (cvičení pro děti od 2 let) 
        11.00 – 12.00 (cvičení  pro děti 8-12 měsíců) 
 St    10.00 – 11.00 (cvičení pro děti 1-2 roky) 
        17.00 – 18. hodin (cvičení rodičů a dětí od 3 let) - sportovní hala 
ve Stodě 
 
Aktivity  

� provoz turistické základny Buben u Hracholuské přehrady 
� další aktivity pro předškoláky, žáky, studenty a dospělé v roční 

nabídce zařízení či na internetových stránkách 
 

 
 



Dětský domov Horšovský Týn 
� dětský domov  
� tel.: 379 422 361, tel. a fax: 379 422 371 
� ddhtyn@arcom.cz, ddhtyn@quick.cz, www.dd-horsovskytyn.cz 
� Nová Ves 1, Horšovský Týn 346 01 

 
Dětský domov Měcholupy 

� dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna 
� tel. a fax: 376 395 194, mob.: 607 985 180 
� sklenarova@ddsmecholupy.cz, www.ddsmecholupy.cz 
� Měcholupy 2, p. Klatovy 339 01 

 
Dětský domov Nepomuk 

� dětský domov 
� tel.: 371 591 648, 371 591 201 
� ddnepomuk@seznam.cz, http://dd.nepomuk.cz/ 
� U Daliborky 278, Nepomuk 335 01 

 
Dětský domov Staňkov 

� dětský domov a školní jídelna 
� tel. a fax 379 492 103 
� ddstankov@seznam.cz, http://www.ddstankov.cz/ 
� Mathauserova 117, Staňkov 345 61 

 
Pedagogicko psychologická poradna Plzeň-jih 

� pomoc při řešení problémů spojených s výchovou a vzděláváním 
dětí a mládeže 

� tel.: 377 468 167, 377 468 208 
� pppp-j@volny.cz, 
http://www.pepor.pilsedu.cz/plzen_jih.html 

� Částkova 78, Plzeň 326 00 
 
Speciální škola Diakonie ČCE Merklín 

� odpolední zájmové aktivity pro handicapované děti 
� tel. a fax: 377 912 030, mob.: 721 714 808  
� kovacova.spsm@volny.cz , 
www.specialniskolamerklin.cz 

� Husova 346, Merklín u Přeštic 334 52 
 
Výchovný ústav a dětský domov se školou Hostouň 



� výchovný ústav, dětský domov, základní škola, střední škola a 
jídelna 

� tel. a fax: 379 410 151, tel.: 379 410 172 
� info@vudds-hostoun.cz , http://www.vudds-hostoun.cz/ 
� Chodské nám. 131, Hostouň 345 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Celorepublikové linky důvěry 
 
V této kapitole se nachází stručný přehled několika důležitých 
celorepublikových linek důvěry se zaměřením na různé cílové skupiny a 
také jednu plzeňskou linku důvěry. Naleznete zde také odkaz na 
webové stránky České asociace pracovníků linek důvěry, kde je 
kompletní seznam akreditovaných linek důvěry v České republice. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informace České asociace pracovníků linek důvěry včetně kompletního 
seznamu akreditovaných linek důvěry v České republice naleznete na 
 

www.capld.cz 
 
 
 
 



Děti a mládež 
 
Linka bezpečí 

�  telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (do 18 let, 
studenti do 26 let), kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo řeší 
jakékoliv každodenní trápení.  

� funguje 24 hodin denně, je bezplatná jak z pevné linky,         
tak i z mobilních telefonů, a ctí zásadu anonymity - volající 
nemusí sdělovat své jméno ani to, odkud je 

� Linka bezpečí tel.: 116 111 NONSTOP 
� e-mailová poradna LB: pomoc@linkabezpeci.cz 
� Chat LB: chat.linkabezpeci.cz 
� Linka vzkaz domů tel.: 800 111 113, 724 727 777 
� Internetová linka   pomoc@linkabezpeci.cz 
� Rodičovská linka tel.: 840 111 234; 606 021 021 nebo 

pomoc@rodicovskalinka.cz 
� info@linkabezpeci.cz , www.linkabezpeci.cz 

 
Linka důvěry Dětského krizového centra 

� odborná pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem 
� tel.: 241 484 149 NONSTOP 
� dkc@ditekrize.cz, www.ditekrize.cz 
� internetová Linka důvěry:  problem@ditekrize.cz 

 
Senioři 
 
Krizová linka – Senior telefon 

� anonymní pomoc a poradenství seniorům a jejich rodinám 
� tel.: 800 157 157, NONSTOP 
� seniortelefon@zivot90.cz , www.zivot90.cz 

 
Linka seniorů 

� bezplatná a anonymní telefonická služba pro seniory,         
osoby o seniory pečující a osoby v krizi 

� tel.: 800 200 007, pracovní dny a vánoční svátky 8:00 – 20:00  
� emailová poradna  linkasenioru@elpida.cz, 
�  www.elpida.cz 

 
 
 



Oběti domácího násilí 
 
DONA linka 

� anonymní pomoc obětem domácího násilí 
� tel.: 251 511 313 NONSTOP 
� dona.linka@bkb.cz , www.donalinka.cz 

 
 
 
 
Plzeňská linka důvěry 
 
Linka důvěry a psychologické pomoci 
provozuje Epoché,o.s. 

� anonymní pomoc všem cílovým skupinám v tíživých životních a 
krizových situacích, pro všechny, kteří mohou a umí telefonovat  

� tel.: 377 462 312, mob.: 605 965 822, dočasně omezený provoz 
denně 10 – 22 hod. 

� ld.plzen@atlas.cz, www.epoche.cz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Místní zdravotnická zařízení 
a ordinace praktických lékařů 

 
Zdravotnická zařízení 
 
Stodská nemocnice, a.s. 
Hradecká 600, Stod 333 01 
tel. 377 193 511, fax 377 193 610 
info@nemocnice-stod.cz, www.nemocnice-stod.cz 
 
Psychiatrická léčebna Dobřany 
Ústavní 2, Dobřany 334 41 
tel. 377 813 111, fax 377 972 520 
pldobrany@pld.cz, www.pld.cz 
 
 
Ordinace praktických lékařů ve Stodě 
 
Ordinace praktického lékaře pro dospělé 
 
MUDr. Dagmar Rumanová  MUDr. František Bláha 
Hradecká 600, Stod    Hradecká 600, Stod 
tel. 377 193 671    tel. 377 193 672 
 
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 
 
MUDr. Libuše Stronerová 
Hradecká 600, Stod 
tel. 377 193 670, 377 901 111 
 
Zubní ordinace 
 
MUDr. Alena Gruberová   MUDr. Věra Hrubá 
Hradecká 435, Stod    Hradecká 435, Stod 
tel. 377 880 281    tel. 377 902 195 
 
Kožní ambulance 
 
MUDr. Ivana Hrubá – ordinační hodiny – St. 8,00 – 12,00  
Hradecká 600, Stod     
tel. 377 193 674     



Dermatovenerologická ambulance 
 
MUDr. Jan Kilian – ordinační hodiny Út. a Pá.: 7,30 – 13,30 
Hradecká 600, Stod 
tel. 377 193 674 
 
Gynekologická ordinace 
 
MUDr. Pavel Šíp 
Bezručova 133, Stod 
tel. 377 901 208 
 
 
Ordinace praktických lékařů v Dobřanech 
 
Ordinace praktického lékaře 
 
MUDr. František Dušák 
Nová 956, Dobřany 
tel. 377 972 544 
 
Ordinace praktického lékaře a homeopatie 
 
MUDr. Radana Salvétová 
Hornická 760, Dobřany 
tel. 377 972 551 
e-mail: salvetova@atlas.cz 
 
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 
 
MUDr. Ludmila Břachová   MUDr. Jitka Šebestová 
Stromořadí 956, Dobřany   Náměstí T.G.Masaryka 282, 
tel. 377 972 274    Dobřany 
      tel. 377 972 754 
 
Zubní ordinace 
 
MUDr. Jana Formánková   MUDr. Leona Hrbáčková 
Nová 956, Dobřany    Nová 956, Dobřany 
tel. 377 972 535    tel. 377 972 535 
 



Gynekologická ambulance 
 
MUDr. Viola Gottwaldová 
Stromořadí 956, Dobřany 
tel. 377 972 274 
 
 
Ordinace praktických lékařů v Chotěšově 
 
Ordinace praktického lékaře 
 
MUDr. Jitka Klemperová 
Plzeňská 435, Chotěšov 
tel. 377 900 411 
 
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 
 
MUDr. Eva Preislerová 
Plzeňská 435, Chotěšov 
tel. 377 900 202 
 
Zubní ordinace 
 
MUDr. Antonín Procházka 
Plzeňská 435, Chotěšov 
tel. 377 901 411  
 
Gynekologická ambulance 
 
MUDr. Petr Krčál 
Plzeňská 435, Chotěšov 
tel. 603 225 252 
e-mail: petr.krc@worldonline.cz 
 
 

 



Příloha č. 1 – Typologie sociálních služeb (podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách) 

 

Sociální poradenství 

Základní sociální poradenství 

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci 

potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Sociální poradenství je základní činností všech druhů sociálních služeb; 

poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. 

Odborné sociální poradenství 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby 

jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, 

manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách 

pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů 

a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob 

života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného 

poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Služba obsahuje 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i 

při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Služby sociální péče 

Osobní asistence 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 



zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním 

prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje 

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 a pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná 

osobám, které  mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi,  jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve 

vymezeném čase v domácnostech osoba a v zařízeních sociálních služeb 

vyjmenované úkony. Služba obsahuje 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 prostředím.  

 

Tísňová péče 

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční 

hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému 

vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení 

jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba obsahuje poskytnutí nebo 

zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální 

poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.  



Průvodcovské a  předčitatelské služby 

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby 

poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo 

zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá 

jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též 

jako součást jiných služeb. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Podpora samostatného bydlení 

Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 

chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zajištění 

chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i 

při obstarávání osobních záležitostí. 

Odlehčovací služby 

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby 

poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak 

pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit 

pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje 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, poskytnutí ubytování v případě pobytové 

služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i 

při obstarávání osobních záležitostí. 



Centra denních služeb 

V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které  

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Denní stacionáře 

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které  mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a 

osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje 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 a pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Týdenní stacionáře 

V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které  mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a 

osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí 

ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 

obstarávání osobních záležitostí. 



Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové 

služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní 

hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů i při obstarávání osobních záležitostí atd. 

Domovy pro seniory 

V domovech pro seniory zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí 

ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Domovy se zvláštním režimem 

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního 

onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se 

stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy těchto onemocnění, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim 

v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben 

specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, 

poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 



terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Chráněné bydlení 

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického 

onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, 

popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní 

péče 

Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální 

služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem 

ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné 

fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení 

ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo 

jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo 

ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb 

v zařízeních sociálních služeb. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, 

poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 



 

Služby sociální prevence 

Raná péče 

Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a 

rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož 

vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je 

zaměřena na podporu rodin a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho 

specifické potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 

obstarávání osobních záležitostí. 

Telefonická krizová pomoc 

Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na 

přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví 

nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou 

řešit vlastními silami. Služba obsahuje telefonickou krizovou pomoc, pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Tlumočnické služby 

Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 

poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především 

smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez 

pomoci jiné fyzické osoby. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

i při obstarávání osobních záležitostí. 

Azylové domy 



Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Domy na půl cesty 

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let 

věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro 

péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu 

odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních 

služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto 

osob.  Služba obsahuje poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Kontaktní centra 

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, 

popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových 

látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených 

se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje sociálně terapeutické 

činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 

osobních záležitostí a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

Krizová pomoc 

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na 

přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci 

ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji 

nepříznivou situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze 

společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního 

právního předpisu, je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby 



nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí. 

V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány 

veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené 

útokem. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.  

Nízkoprahová denní centra 

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby 

pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc 

při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 

obstarávání osobních záležitostí.  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě 

terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let a ohroženým společensky 

nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením 

nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem 

jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a 

vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může 

být poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Noclehárny 

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají 

zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a 

poskytnutí přenocování. 



Služby následné péče 

Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám 

s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových 

látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, 

absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které 

abstinují. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě 

ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj 

ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou 

rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika 

ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i 

při obstarávání osobních záležitostí. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby 

poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním 

postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i 

při obstarávání osobních záležitostí. 

Sociálně terapeutické dílny 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se 

sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou 

z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. 



Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování 

pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 

Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  nácvik 

dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a 

zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 

Terapeutické komunity 

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i  na přechodnou dobu 

pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým 

duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. 

Služba obsahuje poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Terénní programy 

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou 

rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba 

je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo 

omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně 

vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je 

tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba 

může být osobám poskytována anonymně. Služba obsahuje 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení 

samostatnosti, nezávislosti  

a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a 



dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro 

samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím 

zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se 

poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 

pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních 

služeb. Služba poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb 

obsahuje nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 

soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Služba poskytovaná formou 

pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje 

navíc poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy a pomoc při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

 


