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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim
pracovat,  nakupovat,  navštěvovat  školy,  navštěvovat  místa  víry,
účastnit  se  aktivit  volného  času,  starat  se  sám  o sebe  a
o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a
důstojnosti  jejich  života.  Sociální  služby  jsou  poskytovány
jednotlivcům,  rodinám  i skupinám  obyvatel.  Mezi  nejpočetnější
skupiny příjemců sociálních služeb patří  zejména senioři,  lidé se
zdravotním  postižením,  rodiny  s dětmi,  ale  také  lidé,  kteří
z různých důvodů žijí "na okraji" společnosti.

Sociální služba, jak ji definuje zákon č. 108/2006., je činnost nebo
soubor  činností,  jimiž  se  zajišťuje  pomoc  osobám  v nepříznivé
sociální situaci. Rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou
důstojnost,  musí  působit  na  osoby  aktivně  a  motivovat  je
k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou
sociální situaci, a musí zabraňovat jejich sociálnímu vyloučen.

Zákon rozeznává zejména tato zařízení sociálních služeb: centra
denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro
osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy pro
osoby  s chronickou  duševní  nemocí  nebo  se  závislostí  na
návykových látkách, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl
cesty,  zařízení  pro  krizovou  pomoc,  nízkoprahová  denní  centra,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické
komunity, sociální poradny.
Sociální  služby  jsou  buď  pobytové,  ambulantní  nebo  terénní.
Pobytovými  službami  se  rozumí  služby  spojené  s ubytováním
v zařízeních sociálních služeb. Ambulantními službami se rozumí
služby,  za  kterými  osoba  dochází  nebo  je  doprovázena  nebo
dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není
ubytování. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě
poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.

Sociální  služba je soustava vybraných základních činností:  např.
pomoc při  zvládání běžných úkonů  péče o vlastní osobu; pomoc
při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti;  poradenství;  zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů a další.

Sociální služby se dělí na služby sociální pé če, služby sociální
prevence  a  sociální  poradenství.  Popis  jednotlivých  služeb
naleznete v kapitole Typologie sociálních služeb na konci  tohoto
katalogu.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Název
organizace

Centrum pro zdravotn ě postižené Plze ňského
kraje – pracovišt ě Domažlice

Adresa Msgre. B. Staška 265
344 01 Domažlice

Kontakt tel./fax: 379 724 387
mobil: 775 786 002
e-mail: domazlice@czppk.cz
web: www.czppk.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• okres Domažlice

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• odborné sociální poradenství
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním

postižením

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• osoby se zdravotním postižením
• senioři

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Základní  a  odborné  sociální  poradenství  spočívá

v poskytování  rad,  informací,  pomoci  a  podpory  osobám  se
zdravotním postižením a seniorům, kteří  se ocitli  v nepříznivé
životní  situaci  nebo  jsou  takovou  situací  ohrožováni,  a  kteří
nejsou schopni řešit tuto situaci vlastními silami ani za pomoci
blízkého okolí.

• Sociáln ě  aktiviza ční  služby  pro  seniory  a  osoby  se
zdravotním  postižením  jsou  služby,  které  jsou  poskytované
osobám  v důchodovém  věku  nebo  osobám  se  zdravotním
postižením  ohroženým  sociálním  vyloučením.  K základním
činnostem  patří  zprostředkování  kontaktu  se  společenským
prostředím,  sociálně  terapeutické  činnosti,  pomoc  při
uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  při  obstarávání
osobních záležitostí. 
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KAPACITA SLUŽBY
• Počet intervencí Centra (30 min. jednání) – 5 400.

PROVOZNÍ DOBA
• pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

úterý 8:00 – 12:00
středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
čtvrtek 8:00 – 12:00
pátek 8:00 – 12:00

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Služby jsou poskytovány zdarma.

Název
organizace

Centrum sociálních služeb Domažlice

Adresa Baldovská 583
344 01 Domažlice
tel.: 379 412 711
fax: 379 412 710
e-mail: podatelna@cssdomazlice.cz
web: www.cssdomazlice.cz

Kontakt Statutární zástupce – ředitelka Ing. Marie Turková
tel.: 379 412 712
e-mail: reditel@cssdomazlice.cz

Domov pro seniory Domažlice
Baldovská 583, 344 01 Domažlice
vedoucí zařízení Helena Mazancová
tel.: 379 412 720
e-mail: vedoucidomazlice@cssdomazlice.cz

Domov pro seniory Černovice
Černovice 25, 345 62 Holýšov
vedoucí zařízení Jaromír Jirka
tel.: 379 431 118
e-mail: vedoucicernovice@cssdomazlice.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• okres Domažlice
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• domovy pro seniory

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• senioři

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Domovy pro seniory Domažlice a Černovice  poskytují služby

pro  klienty,  jejichž situace,  zejména z důvodu  věku,  vyžaduje
pravidelnou  pomoc  jiné  fyzické  osoby.  Služba  zahrnuje
poskytování ubytování, 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, při obstarávání osobních záležitostí.

KAPACITA SLUŽBY
• Domov pro seniory Domažlice 173 uživatelů.
• Domov pro seniory Černovice 103 uživatelů.

PROVOZNÍ DOBA
• Provozní doba v domovech pro seniory je nepřetržitá.

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Dle platného ceníku, který je k dispozici v zařízení.
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Název
organizace

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Adresa Prokopova 207/25
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
web: www.diakoniezapad.cz

Kontakt Centrum denních služeb Plamínek pro osoby
s postižením
Kostelní 9, 334 52 Merklín
tel.: 377 912 210, mobil: 773 683 195
e-mail: cdsmerklin.zapad@diakonie.cz

Odleh čovací služba Pírko pro osoby
s postižením
Merklín 194, 334 52 Merklín
tel.: 377 912 205, mobil: 773 683 191
e-mail: osradost.zapad@diakonie.cz

Domov Na Radosti pro osoby s postižením
Merklín 194, 334 52 Merklín
tel.: 377 912 205, mobil: 773 683 191
e-mail: dozpradost.zapad@diakonie.cz

Stacioná ř Soběkury pro osoby s postižením
Soběkury 63, 334 01 Soběkury 
tel.: 377 912 250, mobil: 773 683 189
e-mail: dssobekury.zapad@diakonie.cz

Můj 1+0 Merklín pro osoby s postižením
(chráněné bydlení)
Kostelní 9, 334 52 Merklín
tel.: 377 912 210, mobil: 773 683 195
e-mail: chbmerklin.zapad@diakonie.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Plzeňský kraj

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• odlehčovací služby
• centra denních služeb
• denní stacionáře
• domovy pro osoby se zdravotním postižením
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• chráněné bydlení

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• osoby s jiným zdravotním postižením (autismus)
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s mentálním postižením
• osoby se zdravotním postižením

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Centrum  denních  služeb  Plamínek  –  posláním  Centra

denních služeb je poskytovat podporu a pomoc dospělým lidem
s mentálním postižením v dosažení co největší samostatnosti a
při  začleňování  do  běžného  života  ve  společnosti.  Sociální
služba nabízí uživatelům možnost aktivně trávit den činnostmi a
učením se dovednostem, které potřebují pro každodenní život.

• Odleh čovací  služba  Pírko  –  nabízí  možnost  krátkodobých
pobytů  během  celého  roku  (maximálně  po  dobu  jednoho
měsíce).  Služba  je  určena  lidem  s mentálním  a  jiným
zdravotním  postižením.  Tato  služba  umožňuje  pečujícím
osobám nezbytný odpočinek, protože každodenní péče o osoby
s postižením je psychicky i fyzicky náročná. K dispozici jsou dva
pokoje, z toho jeden bezbariérový.  Během pobytu je zajištěno
ubytování, strava a péče podle potřeb klienta.

• Domov  Na  Radosti  – poskytuje  celoroční  pobytové  služby
osobám s mentálním postižením a autismem. Posláním domova
je poskytnout uživatelům a jejich rodinám takovou míru podpory,
aby  mohli  prožít  důstojný  a  co  nejspokojenější  život.
Poskytujeme takovou podporu a pomoc, aby uživatelé dosáhli
co  největší  míry  samostatnosti  a  sebeobsluhy  a  zároveň
zajišťujeme pomoc v těch činnostech,  které sami nezvládnou.
Usilujeme tak o to, aby vedli život co nejvíce podobný běžnému
životu jejich vrstevníků.

• Můj  1+0 Merklín  – posláním programu MŮJ 1+0 chráněné a
podporované bydlení je poskytovat dospělým lidem s mentálním
postižením  dle  jejich  individuálních  potřeb  takovou  podporu,
kterou  potřebují  k tomu,  aby  mohli  žít  ve  skupinovém  či
individuálním (párovém) bydlení s co nejmenší mírou asistence.
Služba  poskytuje  trvalé  bydlení  pěti  uživatelům.  Cílovou
skupinou jsou lidé s mentálním postižením a autismem.

KAPACITA SLUŽBY
• Centrum denních služeb Plamínek 22 klientů.
• Odlehčovací služba Pírko 26 klientů, 2 lůžka.
• Domov Na Radosti pro osoby s postižením 24 lůžek.
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• Stacionář Soběkury pro osoby s postižením 18 klientů.
• Chráněné bydlení Můj 1+0 Merklín 5 lůžek, 5 klientů.

PROVOZNÍ DOBA
• Centrum denních služeb Plamínek 

pondělí až pátek 7:00 – 16:30.
• Odlehčovací služba Pírko nepřetržitě.
• Domov Na Radosti pro osoby s postižením nepřetržitě.
• Stacionář Soběkury pro osoby s postižením 

pondělí až pátek 7:00 – 15:30.
• Chráněné bydlení Můj 1+0 Merklín nepřetržitě.

Název
organizace

Diakonie ČCE – středisko v Praze 5
Stodůlkách

Adresa Vlachova 20
155 00 Praha

Detašované pracoviště pro Plzeňský kraj:
Pod Svatoborem 56
342 01 Sušice

Kontakt tel.: 235 518 392
mobil: 731 445 502 – 04
e-mail: stodulky@rana-pece.cz
web: www.rana-pece.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Plzeňský kraj

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• raná péče

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• rodiny s dítětem/dětmi

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Raná  péče je  terénní  služba  pro  rodiny  pečující  o dítě

s opožděným  či  ohroženým  vývojem  nebo  s mentálním,
pohybovým, případně kombinovaným postižením v raném věku.
Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte
s ohledem na jeho specifické potřeby.
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KAPACITA SLUŽBY
• Kapacita pro Plzeňský kraj je 20 uživatelských rodin.

PROVOZNÍ DOBA
• pondělí až pátek 8:00 – 18:00

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Raná péče je služba, která je financována z veřejných zdrojů.

Pro uživatele je zdarma.

Název
organizace

Diecézní charita Plze ň – Volno časové kluby
DUHA

Adresa Školní 111
344 01 Domažlice

Kontakt Vedoucí Mája Sokolová, DiS.
mobil: 731 433 042
e-mail: sokolova@dchp.cz
web: www.dchp.cz/nase-sluzby/volnocasove-
kluby-duha-domazlice/

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• okres Domažlice

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním

postižením

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• osoby s chronickým duševním onemocněním 
• osoby s chronickým onemocněním 
• osoby s kombinovaným postižením 
• osoby s mentálním postižením 
• osoby s tělesným postižením 
• osoby se sluchovým postižením 
• osoby se zdravotním postižením 
• osoby se zrakovým postižením 
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Sociáln ě  aktiviza ční  služby  –  projekt  zahrnuje  činnost  dvou

volnočasových  klubů  Duha,  které  lidem  se  zdravotním
postižením  umožňují  lepší  začlenění  do  přirozené  komunity,
naplnění jejich životních cílů i posílení sebevědomí. 

▪ První  „velký“  klub  je  určen pro  mládež a dospělé,
kteří  mají  z jakéhokoliv  důvodu  částečný  nebo  plný
invalidní důchod a nemají možnost navázat přátelské a
kamarádské  vztahy  jako  běžný  zaměstnaný  člověk.
Účastníci  klubů  se  nejen podílejí  na výrobě  různých
dekorativních  předmětů,  ale  navštěvují  společně
i různé akce – výstavy, koncerty, plesy, návštěvy kin a
muzeí, výlety apod.

▪ „Malý“ klub,  určený pro mentálně postiženou mládež,
je  alternativou  zájmových  kroužků  u zdravých
vrstevníků.  Náplní  jsou  skupinové  činnosti  z oblasti
výtvarné, hudební, pohybové a dramatické výchovy a
práce  s přírodním  materiálem.  Drobné  užitkové  a
dekorativní  výrobky  jsou  prezentovány  na
příležitostných výstavách. 

KAPACITA SLUŽBY
• 30 klientů (každý klub 15 klientů)

PROVOZNÍ DOBA
• pondělí 10:30 – 16.30
• úterý 13:00 – 17:00
• středa 13:00 – 16:30
• čtvrtek 13:00 – 17:00
• pátek 1x za měsíc celodenní akce
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Název
organizace

Domácí pé če Domažlice s. r. o.

Adresa U Nemocnice 148
344 01 Domažlice

Kontakt Miroslava Lukášková
tel.: 379 725 085 – 087
fax: 379 725 085
mobil: 731 506 860
e-mail: mirka.lukaskova@centrum.cz
e-mail: pece-doma@seznam.cz
web: www.pece-doma.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• okres Domažlice

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• osobní asistence
• odlehčovací služby
• pečovatelská služba

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• 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 zdravotním postižením
• senioři

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Osobní asistence  je terénní služba poskytovaná osobám, které

mají  sníženou  soběstačnost  z důvodu  věku,  chronického
onemocnění  nebo  zdravotního  postižení,  a  jejichž  situace
vyžaduje  pomoc  jiné  fyzické  osoby.  Služba  se  poskytuje  bez
časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při
činnostech, které osoba potřebuje.

• Odleh čovací  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
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osobě  nezbytný  odpočinek.  Jedná  se  o službu  "odlehčovací"
tzn. odlehčení, úlevu, odpočinek pro rodiny nebo blízké osoby
dětí nebo dospělých se zdravotním postižením. Cílem je služba,
která by umožnila pečující osobě na určitou dobu přerušení této
intenzivní  péče  a  přenesené  této  péče  na  spolehlivého
poskytovatele.

• 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  osob  a  v zařízení  sociálních  služeb
vyjmenované úkony.

KAPACITA SLUŽBY
• Odlehčovací služby 3 klienti.
• Osobní asistence 3 klienti.
• Pečovatelská služba 15 klientů.

PROVOZNÍ DOBA
• Všechny sociální služby jsou poskytovány nepřetržitě.

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Sociální služby jsou plně  hrazeny klientem nebo jeho rodinou

dle  ceníku,  který  je  k dispozici  na  webových  stránkách
poskytovatele.
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Název
organizace

Domažlická nemocnice, a. s.

Adresa Kozinova 292
344 22 Domažlice

Kontakt ředitelka Ing. Alena Vyrutová
tel.: 379 710 265
email: alena.vyrutova@donem.cz
web: www.donem.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Plzeňský kraj

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní

péče

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• osoby se zdravotním postižením
• osoby s tělesným postižením
• senioři

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• 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.

KAPACITA SLUŽBY
• 5 lůžek

PROVOZNÍ DOBA
• nepřetržitě

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní

měsíc čásku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
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• Úhrada za ubytování v částce 160,- Kč denně.
• Úhrada za celodenní stravu v částce 140,- Kč denně.

Název
organizace

Dům s pečovatelskou službou v B ělé nad
Radbuzou

Adresa Školní 308
345 26 Bělá nad Radbuzou

Kontakt tel.: 379 432 011
fax: 379 432 016
e-mail: starosta@belanr.cz
web: www.sumavanet.cz/bela

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Bělá nad Radbuzou, Třemešné

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• pečovatelská služba

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• rodiny s dítětem/dětmi
• senioři

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• 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  osob  a  v zařízeních  sociálních  služeb
vyjmenované úkony.

KAPACITA SLUŽBY
• 80 klientů

PROVOZNÍ DOBA
• ambulantní forma pondělí až pátek 7:30 – 16:00
• terénní forma pondělí až neděle 7:30 – 16:00

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Dle platného ceníku.
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Název
organizace

Dům senior ů Kdyn ě

Adresa Pod Korábem 669
345 06 Kdyně

Kontakt tel.: 379 791 111
fax: 379 791 158
e-mail: info@dskdyne.cz
web: www.ddkdyne.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Plzeňský kraj

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• domov pro seniory

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• senioři

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Domov pro seniory  poskytuje dlouhodobou pobytovou službu

seniorům, jejichž situace  vyžaduje  pomoc  jiné  osoby.  Služba
obsahuje  pomoc  při  zvládání  běžných  úkonů  péče  o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní  hygienu,  poskytnutí  stravy,  poskytnutí  ubytování,
zprostředkování  kontaktu  se  společenským  prostředím,
aktivizační  činnosti  a  pomoc  při  prosazování  práv  a
oprávněných zájmů klientů.

KAPACITA SLUŽBY
• 10 jednolůžkových a 47 dvoulůžkových pokojů, celkem 104

klientů.

PROVOZNÍ DOBA
• Služba je poskytována nepřetržitě.

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Ubytování  a  strava  –  dvoulůžkový  pokoj  bez/se  sociálním

zařízení  9 300/9 450 Kč,  jednolůžkový pokoj  9 600 Kč.  V ceně
je zahrnuta energie (teplo, elektřina), voda, úklid, praní prádla
(lůžkoviny  i oblečení),  drobné  opravy  prádla,  údržba  (např.
výměna žárovky apod.), dále 3 hlavní jídla denně a dvě svačiny.

• Poskytovaná  péče  –  hradí  se  částka  ve  výši  aktuálně
přiznaného příspěvku na péči
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Název
organizace

MCT CZ, o. s. St ředisko rané pé če

Adresa Nový Spálenec 25
344 01 Domažlice

Kontakt Předseda MCT CZ, o.s. Josef Holý
POBox 21, 344 01 Domažlice
mobil: 737 111 649
e-mail: mct.cz@seznam.cz
www.mct.domazlice.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• region Domažlice

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• raná péče

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• rodiny s dítětem/dětmi

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Středisko rané péče MCT CZ o.s.  Nový Spálenec  poskytuje

odbornou pomoc a podporu rodinám s dítětem (od narození do
7 let) se speciálními potřebami z důvodu zdravotního postižení
nebo  ohrožení  vývoje,  způsobeného  různými  okolnostmi  -
komplikovaným  nebo  předčasným  porodem,  nízkou  porodní
váhou,  sníženou  dovedností  nebo  schopností  rodiny  pečovat
o dítě apod. 

Terénní služby jsou poskytovány formou návštěv poradce rané
péče  v místě,  které  si  určí  uživatel  služby  nebo  přímo
v rodinném  prostředí  dítěte,  zpravidla  1x  -  2x  měsíčně,
v případě potřeb rodiny i častěji. Ambulantní služby ve středisku
rané péče ve středu od 14 hod. do 18 hod.

KAPACITA SLUŽBY
• 30 rodin měsíčně

PROVOZNÍ DOBA
• Ambulantní forma středa 14:00 – 18:00.
• Terénní forma nepřetržitě dle domluvy s klientem.

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Veškeré standardní služby jsou poskytovány ZDARMA!
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Název
organizace

Město Holýšov – pe čovatelská služba

Adresa Dům s pečovatelskou službou
MUDr. Šlejmara 235
345 62 Holýšov

Kontakt tel.: 379 412 610
mobil: 605 572 933
e-mail: pecovatelskasluzba@mestoholysov.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Holýšov, Dolní Kamenice

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• pečovatelská služba

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• osoby s jiným zdravotním postižením
• rodiny s dítětem/dětmi
• senioři

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Pečovatelská  služba  je  poskytována  ve  vymezeném  čase

v domácnostech  uživatelů  a  v Domě  s pečovatelskou  službou
v Holýšově. Zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní  osobu,  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při
jejím  zajištění,  pomoc  při  zajištění  chodu  domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Dům s pe čovatelskou službou je bezbariérovým za řízením.

KAPACITA SLUŽBY
• pečovatelská služba 100 uživatelů
• dům s pečovatelskou službou 15 bytů

PROVOZNÍ DOBA
• pondělí až pátek 7:00 – 16:00

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Dle platného ceníku.

18               



Název
organizace

Město Horšovský Týn – pe čovatelská služba

Adresa Dům s pečovatelskou službou
5. května 49
346 01 Horšovský Týn

Kontakt Marie Buršíková
tel.: 379 415 158
e-mail: m.bursikova@muht.cz 
e-mail: l.kracikova@muht.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Horšovský Týn, Borovice, Dolní Metelsko, Horšov, Nová Ves,

Valdorf

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• pečovatelská služba

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s tělesným postiženým
• osoby se zdravotním postižením
• rodiny s dítětem/dětmi
• senioři

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Pečovatelská  služba  zajišťuje  ve  vymezeném  čase  péči

o klienta a jeho domácnost. Dále pomáhá klientovi začlenit se
do společnosti a oddaluje nebo vylučuje potřebu jeho umístění
v ústavu sociální péče. Služba je poskytována v domácnostech
klientů a v Domě s pečovatelskou službou v Horšovském Týně.
Příjemci  pečovatelské  služby  jsou  osoby  se  sníženou
soběstačností  z důvodu  věku,  chronického  onemocnění  nebo
zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace potřebuje
pomoc  druhé  osoby.  Zahrnuje  pomoc  při  zvládání  běžných
úkonů  péče o vlastní  osobu,  pomoc při  osobní  hygieně  nebo
poskytnutí  podmínek  pro  osobní  hygienu,  poskytnutí  stravy
nebo  pomoc  při  jejím  zajištění,  pomoc  při  zajištění  chodu
domácnosti,  zprostředkování  kontaktu  se  společenským
prostředím.

Dům s pe čovatelskou službou je bezbariérovým za řízením.
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KAPACITA SLUŽBY
• pečovatelská služba 100 uživatelů
• dům s pečovatelskou službou 30 bytů, z nichž 5 bytů je

bezbariérových

PROVOZNÍ DOBA
• pondělí až pátek 7:00 – 15:30

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Služba  je  hrazena  dle  platného  ceníku,  který  je  k dispozici

v DPS  nebo  na  sociálním  odboru  MÚ  Horšovský  Týn.  Ve
vymezených  případech  se  pečovatelská  služba  poskytuje
bezplatně.

Název
organizace

Město Hostou ň – pečovatelská služba

Adresa Příkopy 36
345 25 Hostouň

Kontakt tel.: 379 496 566
mobil: 604 285 209

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Hostouň

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• pečovatelská služba

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• osoby s jiným zdravotním postižením
• rodiny s dítětem/dětmi
• senioři

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Pečovatelská služba  je poskytována  seniorům nebo osobám

s tělesným  postižením  a  zahrnuje  poskytování  pomoci  při
běžných domácích úkonech a při zajišťování chodu domácnosti.

KAPACITA SLUŽBY
• 24 klientů
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PROVOZNÍ DOBA
• pondělí 7:00 – 12:30

úterý 7:00 – 15:00
středa 7:00 – 12:30
čtvrtek 7:00 – 15:00
pátek 7:00 – 13:30

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Dle platného ceníku.

Název
organizace

Město Pob ěžovice – pe čovatelská služba

Adresa Dům s pečovatelskou službou
Drahotínská 290
345 22 Poběžovice

Kontakt tel.: 379 497 261, 379 497 281
e-mail: socialni.o@pobezovice.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Poběžovice a okolní obce

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• pečovatelská služba

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• osoby s jiným zdravotním postižením
• rodiny s dítětem/dětmi
• senioři

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Pečovatelská  služba  je  poskytována  ve  vymezeném  čase

v domácnostech  uživatelů  a  v Domě  s pečovatelskou  službou
v Poběžovicích.  Zahrnuje  pomoc  při  zvládání  běžných  úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při
jejím  zajištění,  pomoc  při  zajištění  chodu  domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
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KAPACITA SLUŽBY
• Pečovatelská služba má kapacitu 85 klientů.
• Dům s pečovatelskou službou má 9 bytů.

PROVOZNÍ DOBA
• pondělí až pátek 7:00 – 15:30

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Dle platného ceníku, který je k dispozici na MÚ Poběžovice.

Název
organizace

Město Sta ňkov – pe čovatelská služba

Adresa Dům s pečovatelskou službou
Žižkova 237, 345 61 Staňkov

Kontakt tel.: 379 492 411
e-mail: dps@mestostankov.cz
e-mail: podatelna@mestostankov.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Staňkov, Krchleby, Ohučov, Vránov

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• pečovatelská služba

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s jiným zdravotním postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby se sluchovým postižením
• osoby se zdravotním postižením
• osoby se zrakovým postižením
• rodiny s dítětem/dětmi
• senioři

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Pečovatelská  služba  je  poskytována  ve  vymezeném  čase

v domácnostech  uživatelů  a  v Domě  s pečovatelskou  službou
ve Staňkově. Zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní  osobu,  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při
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jejím  zajištění,  pomoc  při  zajištění  chodu  domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

KAPACITA SLUŽBY
• Pečovatelská služba má kapacitu 100 klientů.
• Dům s pečovatelskou službou má 9 bytů.

PROVOZNÍ DOBA
• pondělí až pátek 7:00 – 15:30

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Dle platného ceníku.
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Název
organizace

Městské centrum sociáln ě rehabilita čních
služeb – domov pro seniory

Adresa Baldovská 638
344 01 Domažlice

Kontakt Ředitelka zařízení Mgr. Venuše Klimentová
tel.: 379 725 853
e-mail: klimentovavpenziondo@seznam.cz
web: www.penziondo.cz

Městský domov pro seniory
Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice
tel.: 379 484 510
e-mail: pphanka@seznam.cz

Dům pečovatelské služby
Baldovská 638, 344 01 Domažlice
tel.: 379 725 853
e-mail: blankapenziondo@seznam.cz

Břetislavova 84, 344 01 Domažlice
tel.: 379 724 325
e-mail: Jira.Kozakova@seznam.cz

REHA – CENTRUM Půjčovna kompenza čních
pomůcek
Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice
tel.: 379 720 042
mobil: 721 891 928

Reha - centrum pro zdravotn ě postižené
Kozinova 236, 344 01 Domažlice
tel.: 379 720 042

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• pečovatelská služba – Domažlice a okolí (Havlovice, Újezd Pila)
• domov pro seniory, odlehčovací služby a denní stacionář –

okres Domažlice

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• pečovatelská služba
• domov pro seniory
• odlehčovací služby
• denní stacionář
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PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• osoby s jiným zdravotním postižením
• rodiny s dítětem/dětmi
• senioři

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Pečovatelská  služba  je  poskytována  ve  vymezeném  čase

v domácnostech uživatelů a v Domech s pečovatelskou službou
Domažlicích. Zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní  osobu,  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při
jejím  zajištění,  pomoc  při  zajištění  chodu  domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

• Domov pro seniory  poskytuje dlouhodobou pobytovou službu
seniorům, jejichž situace  vyžaduje  pomoc  jiné  osoby.  Služba
obsahuje  pomoc  při  zvládání  běžných  úkonů  péče  o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní  hygienu,  poskytnutí  stravy,  poskytnutí  ubytování,
zprostředkování  kontaktu  se  společenským  prostředím,
aktivizační  činnosti  a  pomoc  při  prosazování  práv  a  zájmů.
Služba  se  poskytuje  za  úplatu  dle  platné  úhradové  vyhlášky
505/2006  Sb.  Poskytujeme  ubytování  70  klientům  ve
dvoulůžkových  pokojích  s koupelnou  a  WC  včetně  malé
kuchyňky,  na  každém podlaží  slouží  obyvatelům společenská
místnost,  součástí  je  denní  místnost  sester  a  ošetřovna,
ordinace praktického lékaře a  kaple.  Bezbariérový přístup  do
všech místností je samozřejmostí.

• Odleh čovací  služby  ambulantní  nebo  pobytové  jsou
poskytovány  osobám  se  zdravotním  postižením  a  seniorům,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje
osoba  blízká  v domácnosti.  Cílem  služby  je  umožnit  pečující
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,
zprostředkování  kontaktu  se  společenským  prostředím,
terapeutické činnosti  a  pomoc  při  prosazování  práv a  zájmů.
Služba  se  poskytuje  za  úplatu  dle  platné  úhradové  vyhlášky
505/2006 Sb. V zařízení je tato služba umístěna v komplexu pro
denní  stacionář  ve 3.  NP,  klienti  mají  k dispozici  dvoulůžkové
pokoje  s vlastním  WC  a  sprchou,  společenskou  místnost  a
kuchyňku.
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• Denní  stacioná ř poskytuje  ambulantní  služby  seniorům,
osobám  se  zdravotním  postižením,  jejichž  situace  vyžaduje
pravidelnou  pomoc  jiné  osoby.  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  nebo  pomoc  při  zajištění  bydlení  a  výchovné,
vzdělávací  a aktivizační  činnosti,  zprostředkování  kontaktu se
společenským  prostředím,  terapeutické  činnosti,  pomoc  při
prosazování práv a zájmů.  Služba se poskytuje za úplatu dle
platné úhradové vyhlášky 505/2006 Sb. V zařízení je stacionář
umístěn ve 3. NP. Klienti mají k dispozici velkou společenskou
místnost s jídelnou.

KAPACITA SLUŽBY
• Domy s pečovatelskou službou: 

▪ pracoviště Baldovská 638 – 37 uživatelů
▪ pracoviště Břetislavova 84 – 28 uživatelů

• terénní pečovatelská služba – 230 uživatelů
• Domov pro seniory – 70 uživatelů (30 dvoulůžkových pokojů)

PROVOZNÍ DOBA
• pečovatelská služba – pondělí až pátek 6:30 – 18:30, sobota a

neděle 6:30 – 9:30
• domov pro seniory – nepřetržitě
• odlehčovací služby – nepřetržitě
• denní stacionář – pondělí až pátek 8:00 – 16:00

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Dle platného ceníku, který je k dispozici v zařízení.

DALŠÍ INFORMACE
• Zařízení poskytuje tyto další služby:

▪ sociálně zdravotní služby
▪ rehabilitační služby
▪ služby školícího centra

• Součástí provozu je také prádelna a půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek.
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Název
organizace

Městys Klen čí pod Čerchovem – pe čovatelská
služba

Adresa Dům s pečovatelskou službou
Klenčí pod Čerchovem 285
345 34 Klenčí pod Čerchovem

Kontakt tel.: 379 794 447
fax: 379 795 026
e-mail: urad.mestyse@klenci.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Klenčí pod Čerchovem

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• pečovatelská služba

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• osoby s tělesným postižením
• rodiny s dítětem/dětmi
• senioři

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Pečovatelská  služba  je  poskytována  ve  vymezeném  čase

v domácnostech  uživatelů  a  v Domě  s pečovatelskou  službou
v Klenčí pod Čerchovem. Zahrnuje pomoc při zvládání běžných
úkonů  péče o vlastní  osobu,  pomoc při  osobní  hygieně  nebo
poskytnutí  podmínek  pro  osobní  hygienu,  poskytnutí  stravy
nebo  pomoc  při  jejím  zajištění,  pomoc  při  zajištění  chodu
domácnosti,  zprostředkování  kontaktu  se  společenským
prostředím.

KAPACITA SLUŽBY
• 23 klientů

PROVOZNÍ DOBA
• pondělí až pátek 7:00 – 15:30

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Dle platného ceníku.
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Název
organizace

Středisko pro ranou pé či Plzeň, o. p. s.

Adresa Tomanova 5
301 00 Plzeň

Kontakt tel.: 377 420 035
fax: 377 420 035
mobil: 724 400 811
e-mail: plzen@ranapece.eu
web: www.ranapece.eu/plzen

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Plzeňský kraj + Karlovarský kraj

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• raná péče

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby se zrakovým postižením
• rodiny s dítětem/dětmi

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• 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  zaměřená  na  podporu
rodiny  a  podporu  vývoje  dítěte  s ohledem  na  jeho  specifické
potřeby.

• Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. poskytuje služby rodinám
s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od narození
do 7 let.

KAPACITA SLUŽBY
• Plzeňský kraj 35 rodin, Karlovarský kraj 20 rodin

PROVOZNÍ DOBA
• pondělí až pátek 7:00 – 19:00

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Služba je poskytována zdarma.
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Název
organizace

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Poradenské centrum

Adresa Jindřichova 214
344 01 Domažlice

Kontakt tel.: 379 722 917
e-mail: snn.do@centrum.cz
web: www.snndo.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• okres Domažlice

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• odborné sociální poradenství

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• osoby se sluchovým postižením

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Poradenské  služby  pro  sluchov ě  postižené  poskytují

informace  pro  získání  vhodného  sluchadla,  instruktáže  pro
správnou  obsluhu,  kontakty  na  foniatrická  pracoviště.
Poradenství  týkající  se  kompenzačních  pomůcek,
zprostředkování  získání  kompenzační  pomůcky  ve  spolupráci
se  specializovanými  firmami  včetně  případné  montáže  v bytě
klienta.  Zprostředkují  opravy  sluchadel  a  kompenzačních
pomůcek,  poskytují  poradenství  o možnosti  získání  příspěvků
na  kompenzační  pomůcky.  Zajišťují  nezbytné  drobné
příslušenství ke sluchadlům – baterie, zvukovodové koncovky,
čistící  tablety  na  ušní  tvarovky  atd.  Dále  pořádají  odborné
přednášky a semináře.

KAPACITA SLUŽBY
• Poradenství poskytují 2 pracovníci se zkrácenými úvazky 0,8 a

0,2.

PROVOZNÍ DOBA
• ambulantní i terénní služba pondělí, úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00

středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Odborné  sociální  poradenství  je  poskytováno  zdarma,

kompenzační pomůcky pro sluchově postižené a jiný servis jsou
zpoplatněny.
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Název
organizace

TyfloCentrum Plze ň, o.p.s.

Adresa Tomanova 5
301 00 Plzeň

Kontakt tel.: 377 420 481
fax: 377 420 481
mobil: 732 381 585
e-mail: info@tc-plzen.cz
web: www.tc-plzen.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Plzeňský kraj

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• odborné sociální poradenství
• průvodcovské a předčitatelské služby
• sociální rehabilitace
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním

postižením

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby se zrakovým postižením

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Odborné  sociální  poradenství  je  poskytováno  zrakově

postiženým osobám, ale  také  lidem bez zrakového postižení.
V případě potřeby je možné poskytnout poradenství anonymně.
Cílem  služby  je  zprostředkovat  klientům  kvalifikované  rady a
informace,  zejména  v oblastech  specializovaných  na  zrakové
postižení  a  pomoci  klientům  orientovat  se  v oblasti
kompenzačních pomůcek a dávek pro zrakově postižené.

• Průvodcovské  a  p ředčitatelské  služby  spočívají  ve
zprostředkování  kontaktu  se  společenským  prostředím,
v pomoci  při  uplatňování  práv  a  oprávněných  zájmů  a  při
obstarávání  osobních  záležitostí.  Cílem  služby  je  poskytnout
klientovi  bezpečný  doprovod  při  vyřizování  jeho  osobních
záležitostí,  zajistit  klientovi  diskrétnost  při  vyřizování  osobních
věcí a podpořit klientovu nezávislost na rodině a okolí.
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• Sociální  rehabilitace  umožňuje  výuku  na  počítačích  se
speciálními programy:

▪ pro  slabozraké  uživatele  digitální  zvětšovací  lupu
(zvětšovací  software  s podporou  hlasového  výstupu
nebo bez),

▪ pro  nevidomé  uživatele  digitální  čtecí  přístroj  pro
nevidomé s hlasovým výstupem (odečítací software).

• Sociáln ě  aktiviza ční  služby  jsou  určeny  zrakově  a  kombi-
novaně postiženým uživatelům, jejich přátelům a rodinným pří-
slušníkům a slouží k dalšímu rozvoji zrakově postižených lidí a
zároveň k trávení jejich volného času.

Nabízené aktivity a kluby v     prostorách TyfloCentra:  

• Anglický jazyk - začátečníci
i pokročilí

• Německý jazyk - začátečníci
i pokročilí

• Francouzský jazyk
• Internetová kavárna
• Relaxační cvičení

• Simulovaná zvuková střelba
z laserové pistole

• Čchi-kung
• Trénování paměti
• Prima vařečka
• Ruční práce
• Procvičování Braillova písma

KAPACITA SLUŽBY
• Odborné sociální poradenství – počet intervencí (jednání 30

min.) 150 – 250.
• Průvodcovské a předčitatelské služby 35 klientů.
• Sociální rehabilitace 2 klienti na den.
• Sociálně aktivizační služby 80 klientů.

PROVOZNÍ DOBA
• U všech služeb

▪ pondělí až středa  7:30 – 16:00
▪ čtvrtek 7:30 – 18:00
▪ pátek 7:30 – 14:00

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma.
• Hodina průvodcovské služby stojí 50,- Kč, mimo pracovní dobu

je tato sazba zvýšena na 80,-  Kč.  Úhradu za  službu provádí
uživatel měsíčně na základě vyúčtování od TyfloCentra Plzeň,
o.p.s.

• Sociální rehabilitace (výuka na PC) je poskytována na základě
písemné smlouvy a je zdarma.

• Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány zdarma.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY V KRIZI

Název
organizace

Centrum protidrogové prevence a terapie,
o.p.s. – regionální terénní program

Adresa Havířská 11
301 00 Plzeň

Kontakt 724 969 028 (Po – Pá 10:00 – 20:00, kromě
státních svátků) 
e-mail: info@cppt.cz
web: www.cppt.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Klatovy, Horažďovice, Sušice

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• terénní programy

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Terénní program CPPT, o.p.s. je určen

▪ uživatel ům návykových látek , kteří nemají dostupné
služby  snižující  zdravotní  a  sociální  dopady  tohoto
jednání;  jedná  se  o osoby,  u nichž  je  patrný  rozvoj
závislosti  a  problémového  způsobu  užívání.
Důsledkem užívání návykových látek jsou tyto osoby
postiženy  nebo  ohroženy  sociálními  dopady
(kriminalita,  ztráta  sociálního  statutu  –  předčasné
ukončení  školy,  ztráta  zaměstnání,  narušení  vztahů
s rodinou atd.)  a zdravotními riziky (nákaza a rozvoj
infekčních onemocnění HIV/AIDS, žloutenky typu B a
C, syfilis  atd.),  což může omezovat  jejich schopnost
uvědomit si závažnost situace; s rozvojem závislosti se
ztrácí  schopnost  sociálně  fungovat  a  projevuje  se
stigmatizace společností,  což vede k sociální  izolaci,
k přetrhání  vazeb  s „nedrogovým“  světem  a
znesnadňuje možnost návratu zpět;
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▪ rodin ě  a  blízkým  uživatelů  návykových  látek;  tato
skupina  potřebuje  zejména  praktické  informace
ohledně  zdravotních  a  sociálních  rizik  a  dopadů
užívání  návykových  látek,  informace  o tom,  jak  je
možné tyto situace řešit a kde nalézt odbornou pomoc.

KAPACITA SLUŽBY
• 100 klientů

PROVOZNÍ DOBA
• Horažďovice ST 12:00 – 14:00, Sušice ST 14:30 – 18:30,

Klatovy ČT 13:00 – 17:00

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Služba je poskytována zdarma.

Název
organizace

Centrum sociálních služeb Domažlice –
Rodinná poradna

Adresa Baldovská 583
344 01 Domažlice

Kontakt Vedoucí zařízení PhDr. Stanislav Volák
tel.: 379 412 740 – 741
fax: 379 412 710
e-mail: poradna@cssdomazlice.cz
web: www.cssdomazlice.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• okres Domažlice

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• odborné sociální poradenství

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• oběti domácího násilí
• oběti trestné činnosti
• osoby v krizi
• rodiny s dítětem/dětmi
• senioři
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Odborné sociální poradenství  v rodinné poradně je především

využíváno  rodinami  se  vztahovými  a  výchovnými  problémy,
nezaměstnanými,  lidmi  trpícími  neurotickými  problémy  a
depresemi,  zdravotně  postiženými  a  sociálně  oslabenými
osobami. Pracovníci poradny zabezpečují přednášky pro rodiče
a žáky základních a středních škol a další organizace. Obsahem
přednášek  pro  rodiče  a  žáky  základních  a  středních  škol  je
výchova k rodičovství a výběr povolání.

KAPACITA SLUŽBY
• Počet intervencí rodinné poradny (30 min. jednání) – 5 000.

PROVOZNÍ DOBA
• rodinná poradna – pondělí až pátek 7:00 – 16:30

Název
organizace

Člověk v tísni, o.p.s.

Adresa Nádražní 73
346 01 Horšovský Týn

nám. Míru 40
344 01 Domažlice

Kontakt mobil: 777 782 082, 739 320 770
e-mail: eva.kollerova@clovekvtisni.cz,
e-mail: tereza.kralova@clovekvtisni.cz
web: www.cvtplzen.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Domažlicko, Horšovskotýnsko

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• terénní programy

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky

nežádoucími jevy
• osoby bez přístřeší
• osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon

ústavní péče
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• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto

způsobem života ohroženi
• etnické menšiny

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Terénní  program  na  Domažlicku  a  Horšovskotýnsku

zahrnuje poskytování terénní sociální práce formou poradenské
a asistenční služby pro osoby, které nemají dostatek informací a
dovedností  řešit  svoji  nepříznivou  sociální  situaci  vlastními
silami. Nabízí pomoc a podporu při řešení finančních problémů,
nezaměstnanosti,  problémů  s  bydlením,  rodinných  problémů,
trestních  a  přestupkových  řízení,  soudních  sporů,  zařizování
dokladů a dokumentů.  Součástí služby je doprovod klienta na
úřady,  k  soudu,  výslechu,  dále  také  nácvik  sociálních
dovedností. Individuální poradenství se poskytuje po telefonické
domluvě v domácnosti klienta, nebo v kontaktní místnosti.

• Služba  je  poskytována  občanům  ČR  i  cizincům,  ženám
i mužům,  a  to  bez  ohledu  na  jejich  příslušnost  (národnostní,
náboženskou,  státní).  Podmínkou  poskytnutí  služby je  aktivní
spolupráce klienta na řešení jeho problému.

• Pracovní a finan ční poradenství  je vzdělávací a poradenská
služba  pro  osoby,  které  se  dostaly  do  nepříznivé  životní  či
sociální  situace  spojené  s  finančními  problémy,
nezaměstnaností a v této své situaci nemají dostatek informací
a  komunikačních  dovedností  nezbytných  pro  její  řešení
vlastními  silami.  Služba  spočívá  v  poskytování  informací  a
praktické vzdělávací podpory.

KAPACITA SLUŽBY
• 110 klientů za rok

PROVOZNÍ DOBA
• Horšovský Týn – pondělí: 13:00 – 16:00 (Eva Kollerová)
• Domažlice – středa: 13:00 – 16:00 (Tereza Králová)

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Služba jsou poskytována zdarma.
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Název
organizace

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Adresa Klub Fontána pro d ěti a mládež
Zahradní 542
344 01 Domažlice

Kontakt Vedoucí Bc. Marie Reibenspiesová 
mobil: 734 640 494
e-mail: fontana.zapad@diakonie.cz
web: www.diakoniezapad.cz
facebook: Klub Fontána Domažlice

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Domažlice

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky

nežádoucími jevy
• imigranti a azylanti
• oběti domácího násilí
• oběti obchodu s lidmi
• oběti trestné činnosti
• osoby komerčně zneužívané
• etnické menšiny

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Klub pro d ěti a mládež  doprovází a podporuje děti a mládež

v dané  lokalitě  při  řešení  obtížných  i každodenních  situací  a
zvyšuje jejich šance uspět v dalším životě. Služby realizuje tak,
aby byla umožněna jejich maximální dostupnost, tedy ve snaze
odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry,
které by bránily cílové skupině  vstupu do prostoru zařízení  či
využití poskytovaných služeb. Součástí zásady nízkoprahovosti
je  i možnost  uživatele  využívat  služeb  anonymně,  tedy  bez
uvedení jména a jiných osobních údajů.
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KAPACITA SLUŽBY
• ambulantní 242 klientů, terénní 48 klientů

PROVOZNÍ DOBA
• pondělí 13:30 – 18:00
• úterý 13:30 – 17:00
• středa 13:30 – 18:00
• čtvrtek 13:30 – 18:00

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Služba je poskytována zdarma.

               37



Název
organizace

Diecézní charita Plze ň

Adresa sady 5. května 348/8
301 00 Plzeň 

Kontakt
Azylový d ům sv. Alberta Domažlice
Vedoucí PhDr. Ivana Havlíčková
Kozinova 177, 344 01 Domažlice
mobil: 731 433 020
e-mail: havlickova@dchp.cz
web: www.dchp.cz/nase-sluzby/azylovy-dum-sv-
alberta-domazlice/

Domov sv. Zdislavy pro matky s d ětmi v tísni
Vedoucí Dagmar Řezáčová, DiS.
Havlovice 5, 344 01 Domažlice
tel.: 379 776 388
mobil: 731 433 006
e-mail: dmdhavlovice@volny.cz
web: www.dchp.cz/nase-sluzby/domov-pro-matky-
s-detmi-v-tisni-domazlice/

SOS Domažlice
Vedoucí PhDr. Ivana Havlíčková
náměstí Míru 136, 344 01 Domažlice
pobytová služba – Mánesova 569, 344 01
Domažlice
mobil: 731 433 020
e-mail: havlickova@dchp.cz
web: www.dchp.cz/nase-sluzby/sos-domazlice/

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• Domažlice a okolí, případně Plzeňský kraj (v případě volné

kapacity celá ČR)

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• azylové domy
• sociální rehabilitace
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PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• imigranti a azylanti
• oběti domácího násilí
• oběti obchodu s lidmi
• oběti trestné činnosti
• osoby bez přístřeší
• osoby komerčně zneužívané
• etnické menšiny

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Azylový  d ům  sv.  Alberta  je  určen  především  pro  občany

(muže  i ženy),  kteří  se  vlivem  nepříznivého  vývoje  životní
situace ocitli  v situaci hmotné a sociální nouze a žijí  na okraji
společnosti nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi.  V rámci
služby  je  poskytováno  celodenní  ubytování  na  2  lůžkovém
pokoji, pomoc při zajištění stravy – poskytnutím podmínek pro
samostatnou přípravu  stravy;  umožnění  celkové hygieny těla;
vytvoření  podmínek  pro  zajišťování  úklidu;  praní  a  žehlení
osobního prádla, výměny ložního prádla; pomoc při vyřizování
běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů; pomoc
při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou  a  pomoc  a
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování
uživatele, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek;
zprostředkování získání šatstva.

• Domov sv. Zdislavy pro matky s d ětmi v tísni  nabízí matkám
v krizi  ubytování,  sociálně  právní  poradenství,  každodenní
pomoc  a  podporu  při  výchově  a  péči  o děti  i při  vedení
domácnosti. Cílem domova je pomoci matkám získat základní
vědomosti a dovednosti, aby byly schopny vyřešit svoji situaci
včetně  zajištění  péče  o děti.  Většinou  se  jedná  o sociálně
handicapované ženy, které samy nezažily normálně prosperující
rodinu.  Snahou  personálu  je  předejít  opakování  podobné
situace  v další  generaci.  Individuální  programy  vedou  matku
k samostatnosti  v péči  o dítě  a  domácnost  a  podporují  rozvoj
jejich vzájemných citových vazeb. U dětí se dbá na docházku a
přípravu do školy,  na rozvoj  schopností  a odreagování  se od
stresů, kterým byly většinou pod vlivem kritické sociální situace
v rodině  vystaveny.  Těhotným  ženám  dává  zařízení  možnost
připravit se v bezpečí na porod a ponechat si dítě ve své péči po
dobu, než se podaří najít jiné vhodné zázemí.
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• Sociální  rehabilitace  v ambulantní  a  terénní  formě  SOS
Domažlice  poskytuje  sociální  poradenství  a  konkrétní  pomoc
lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí
vyřešit vlastními silami. Základní poradenství se soustřeďuje na
poskytování informací o nárocích, možnostech a službách, které
vyplývají  ze  systému  sociálního  zabezpečení  občana  a
programu aktivní politiky zaměstnanosti. Klienti mohou buď přijít
do centra SOS v Domažlicích nebo je tým vyhledává v terénu
na základě doporučení sociálních pracovníků jiných institucí a
organizací.  Pracovníci  spolupracují  také  s psychiatrickými
léčebnami.  Pro  jejich  stabilizované  klienty  zajišťují  pomoc
v prvních  dnech  po  propuštění,  dále  zprostředkovávají
poradenství rodině klienta, případně pomáhají hledat možnosti
bydlení.

• 1.8.2012  se  předpokládá  otevření  rekonstruovaného  objektu
bývalé  fary  v Meclově,  kde  je  realizována  pobytová  forma
sociální  rehabilitace –  Domov sv.  Vav řince.  Je určena lidem
s psychickým handicapem bez rodinného zázemí. Cílem služby
je  umožnit  klientům,  kteří  se  opakovaně  dostávali  do
nedůstojných životních podmínek, žít běžným způsobem života.

• Součástí  uvedeného  objektu  jsou  i nové  prostory,  kde  bude
provozována služba  Sociáln ě  terapeutické  dílny sv.  Josefa
určená pro klienty s psychiatrickou dg.- nejčastěji schizofrenií a
dále klienti po opakované léčbě závislostí s dalšími poruchami
osobnosti, kteří budou využívat služby Domova sv. Vav řince
a  také  klienti  z regionu  s podobnou  problematikou.  Bude
zde  v provozu  textilní  dílna  a  polytechnická  dílna  (zaměřená
např.  na  drobnou  dřevovýrobu,  na  výrobu  šperků  a
dekorativních předmětů technikou Tiffany , na výrobu šperků a
dekorativních  předmětů  technikou  fusingu,  výrobu  šperků
z kovu,  korálkování,  výrobu  dekorativních  předmětů  a  šperků
z kůže).

Součástí dílen bude i odpovídající sociální zázemí a dle zájmu
zajištěno  stravování  nebo  podmínky  pro  přípravu  stravy.
V Domažlicích bude sociáln ě terapeutická dílna ur čena pro
uživatele  s mentálním  postižením  nebo  kombinovanými
vadami. Dílna bude v nov ě  rekonstruovaném objektu v ul.
Kozinova, jedná se o budovu bývalé vojenské jídelny  uvnit ř
bloku  starých  tereziánských  kasáren.  Bude  zde  v provozu
výtvarně – keramická dílna zaměřená na výrobu ručního papíru
a  jeho  další  zpracování  na  různá  přání,  jmenovky,  vizitky,
obálky,  dárkové  tašky  a  na  výrobu  dekorativní  i užitkové
keramiky.
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Součástí dílny bude i odpovídající sociální zázemí a dle zájmu
zajištěno stravování nebo podmínky pro přípravu stravy.

Dle zájmu a domluvy bude možná i doprava uživatel.

KAPACITA SLUŽBY
• Azylový dům sv. Alberta 10 lůžek
• Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 21 lůžek
• Domov sv. Vavřince 8 lůžek

PROVOZNÍ DOBA
• Pobytové služby jsou poskytovány nepřetržitě  po  celý rok  24

hodin denně včetně svátků, dnů pracovního volna i klidu.
• Ambulantní forma SOS Domažlice pondělí 13:00 – 17:00, středa

8:00 – 17:00.
• Terénní forma SOS Domažlice pondělí až pátek 8:00 – 18:00.
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Název
organizace

Občanské sdružení Network East – West –
Centrum JANA

Adresa U Nemocnice 148
344 01 Domažlice

Kontakt tel.: 379 778 222
fax: 379 778 222
mobil: 605 255 385, 724 027 951
e-mail: centrum.jana@centrum.cz
web: www.centrumjana.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• pohraniční oblast Plzeňského kraje (ORP Domažlice, Horšovský

Týn, Tachov, Klatovy)

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• terénní programy

PRO KOHO JE SLUŽBA UR ČENA
• oběti obchodu s lidmi
• osoby komerčně zneužívané
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto

způsobem života ohroženy

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB
• Cílem je poskytování služeb a provádění preventivní práce pro

ženy  provozující  prostituci  bez  ohledu  na  jejich  státní
příslušnost, status v ČR, zda tuto práci vykonávají dobrovolně či
pod nátlakem. Všechny aktivity respektují právo žen naši službu
přijmout  či  odmítnout,  služby  jsou  nabízeny  anonymně  a
bezplatně. 

KAPACITA SLUŽBY
• Ročně 550 klientů.
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PROVOZNÍ DOBA

JANA
v Domažlicích

TESTOVÁNÍ
v Domažlicích STREETWORK TELEFON

PO 8:00 – 16:00

ÚT 12:00 – 17:00 14:30 – 17:00 17:00 – 22:00 8:00 – 22:00

ST 12:00 – 16:00 15:00 – 21:00
testování v terénu 8:00 – 21:00

ČT
15:00 – 21:00

testování v terénu 8:00 – 21:00

PÁ 8:00 – 15:00

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• Služba je poskytována bezplatně.
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SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

Název
organizace

Arteterapie – Mgr. Bohdana Heroldová
Domažlice

Adresa Msgre. B. Staška 2
344 01 Domažlice

Kontakt tel.: 379 486 008
mobil: 605 275 136
e-mail: Heroldova.B@seznam.cz
web: www.peceodusi.cz

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
• arteterapeutická  sezení  s  využitím  dalších  terapeutických

technik
• individuální konzultace, poradenství v oblasti osobního růstu
• relaxační a dechová cvičení – teorie a nácvik
• vytvoření individuálního motivačního programu

Název
organizace

Asociace rodi čů a přátel zdravotn ě
postižených d ětí v ČR – Klub PAVU ČINKA

Adresa Msgre. B. Staška 265
344 01 Domažlice

Kontakt Vendula Zajacová
tel.: 379 725 609
e-mail: v.zajacova@seznam.cz

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
• Klub sdružuje  klienty  všech věkových kategorií  a  bez rozdílu

handicapu  z  celého  Domažlického  regionu.  Zabývá  se
volnočasovými  aktivitami  a  poradenskou  činností  mezi  členy
navzájem  a  nebo  jsou  směřováni  na  Centrum pro  zdravotně
postižené.

• Pořádá  pro  své  členy zájezdy za  kulturou,  sportovní  akce  a
společenská setkání, na kterých si vyměňují nabyté poznatky a
zkušenosti.
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Název
organizace

Český svaz diabetik ů – územní DIA organizace
Domažlice

Adresa Msgre. B. Staška 265
344 01 Domažlice

Kontakt tel.: 379 496 559, 379 724 197
mobil: 731 445 696

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
• Posláním svazu je pomáhat  diabetikům na území ČR v jejich

plném začlenění do společenského života realizací zdravotních,
sociálních  a  dalších  aktivizačních  programů  a  podílet  se  na
osvětě veřejnosti o diabetu.

Název
organizace

Dětský diagnostický ústav a St ředisko
výchovné pé če Plzeň – odlou čené pracovišt ě
SVP Domažlice

Adresa Kozinova 101
344 01 Domažlice

Kontakt tel.: 379 492 890
e-mail: svp-domazlice@quick.cz
web: www.svp-domazlice.cz

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
• Středisko  výchovné  péče  poskytuje  dvouměsíční  dobrovolné

pobyty dětem a mladistvým (plnící povinnou školní docházku),
kteří mají problémy se svým chováním, vztahy a komunikací ve
škole,  v rodině  i v širším  sociálním  prostředí,  anebo již  přímo
vykazují  např.  poruchy  chování.  Někdy  postačí  cílená
ambulantní  péče  v podobě  krátkodobého  anebo
dlouhodobějšího  (třeba  celý  rok)  terapeutického  vedení  bez
nutnosti  internátního  pobytu.  Pro  naše  klienty  poskytujeme
pomoc  při  řešení  výchovných  problémů  doma  i ve  škole,
narušených sociálních vztahů,  pomůžeme při  řešení krizových
situací,  začleňování  do  kolektivu  vrstevníků  i společnosti
(osvojení si společenských a sociálních rolí), šikaně, apod.
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Název
organizace

Dům dětí a mládeže DOMINO Domažlice

Adresa Hradská 94
344 01 Domažlice

Kontakt tel.: 379 722 811 – 812
e-mail: ddm.domazlice@seznam.cz
e-mail: info@ddmdomazlice.cz
web: www.ddmdomazlice.cz

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
• Působení  domu  je  všestranné,  převládá  oblast  estetická  a

společenskovědní.  DDM  Domino  standardně  otevírá  zhruba
padesát  kroužků  pro  osm  set  zájemců.  Každoročně  pořádá
kolem  stovky  příležitostných  a  víkendových  akcí  pro  12 000
účastníků  všech věkových kategorií.  Ujímá se role pořadatele
okresních kol předmětových a uměleckých soutěží. O vedlejších
a letních prázdninách připravuje specifické akce a tábory.

Název
organizace

Chrán ěná dílna Horšovský Týn

Adresa 5. května 49
346 01 Horšovský Týn

Kontakt tel.: 379 422 418
e-mail: chd@muht.cz

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
• Chráněná  dílna  Horšovský  Týn  je  příspěvková  organizace

zřízená  Městem  Horšovský  Týn  za  účelem  umožnění
dlouhodobého  pracovního  výkonu  občanů  se  změněnou
pracovní  schopností.  Hlavní  pracovní  náplní  je  kompletace
součástek pro elektrovýrobu a příprava obalových materiálů. V
současné  době  pracuje  ve  dvousměnném  provozu  23
zaměstnanců.
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Název
organizace

Mateřské centrum (Centrum pro rodinu)
BENJAMÍNEK, o. s.

Adresa Komenského 4
344 01 Domažlice

Kontakt mobil: 720 575 011
e-mail: mcbenjaminek@seznam.cz
www.mcbenjaminek.websnadno.cz

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
• Smyslem  Mateřského  centra  Benjamínek,  o.  s.  je  sociální

prevence pro rodinu s dětmi.  Umožnit  rodičům společensky a
neformálně se stýkat v příjemném prostředí mateřského centra,
tím zamezit především sociálnímu vyloučení maminek a tatínku
na  mateřské  dovolené,  krátkodobě  či  dlouhodobě
nezaměstnaným babičkám či dědečkům, trávícím s dětmi volný
čas.

Název
organizace

Oblastní spolek Českého červeného k říže

Adresa Fügnerova 647
344 01 Domažlice

Kontakt tel.: 379 722 514
e-mail: domazlice@cervenykriz.eu
e-mail: oscckdo@seznam.cz
web: www.oscckdo.estranky.cz

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
• Český  červený  kříž  působí  v oblasti  humanitární,  sociální  a

zdravotní.  Do oblasti jeho činností patří výuka první pomoci dětí
a dospělých,  zdravotnické dozory při  kulturních a sportovních
akcích,  bezpříspěvkové  dárcovství  krve,  sociální  činnost  -
ošacovací  středisko,  humanitární  činnost,  letní  dětský  tábor,
letní  rekondiční  pobyt  pro  tělesně  postižené,  oblastní  studijní
středisko a rekondiční pobyty pro seniory.
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Název
organizace

Pedagogicko psychologická poradna Plze ň –
pracovišt ě Domažlice

Adresa Pivovarská 323
344 01 Domažlice

Kontakt tel.: 379 724 276
e-mail: ppp.domazlice@seznam.cz
web: www.pppdomazlice.webnode.cz

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
• Pedagogicko psychologická poradna je příspěvková organizace,

která poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické
služby.  Mezi  ně  patří   poradenství,  diagnostika,  reedukace,
psychoterapie a prevence u dětí a mládeže ve věku 3 - 19 let.
Současně poskytuje metodickou pomoc učitelům a výchovným
poradcům na školách a školských zařízeních.

Název
organizace

Probační a media ční služba ČR – středisko
Domažlice

Adresa Paroubkova 228
344 01 Domažlice

Kontakt tel./fax: 379 427 259
e-mail: mvokac@pms.justice.cz
web: www.pmscr.cz

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
• Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného

a  společensky  prospěšného  řešení  konfliktů  spojených
s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a
důstojný  výkon  alternativních  trestů  a  opatření  s důrazem  na
zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

48               



Název
organizace

Svaz tělesně postižených, okresní výbor
Domažlice

Adresa Msgre. B. Staška 265
344 01 Domažlice

Kontakt tel.: 379 724 387
mobil: 732 338 561

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
• Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., je nestátní

neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním
cílem  je  všestranně  podporovat  a  hájit  specifické  potřeby  a
zájmy svých členů  a dalších tělesně  postižených občanů  bez
ohledu na rozsah jejich postižení.

Název
organizace

Speciáln ě pedagogické centrum p ři Základní
škole a odborné škole Horšovský Týn

Adresa Nádražní 89
346 01 Horšovský Týn

Kontakt tel.: 379 724 276
e-mail: reditelstvi@zs-oshtyn.cz
web: www.zs-oshtyn.cz/spc/

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
• Speciálně pedagogické centrum (školské poradenské zařízení)

zřízené  při  ZŠ  a  OŠ  v Horšovském  Týně  zabezpečuje  péči
o děti s mentálním postižením od raného věku do 26 let. Služby
jsou poskytovány v prostorách pracoviště v Horšovském Týně,
docházkou  pracovníka  SPC  do  rodiny,  školy,  školského
zařízení.
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KOMPETENCE ÚŘADŮ

Úřad práce České republiky

– zprostředkování zaměstnání:
evidence uchazečů o zaměstnání, podpora
v nezaměstnanosti

– dávky státní sociální podpory:
přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský
příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné

– dávky hmotné nouze:
příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná
okamžitá pomoc

– dávky pro osoby se zdravotním postižením:
příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku
(včetně motorového vozidla), průkaz osoby se zdravotním
postižením (mimořádné výhody), příspěvek na péči

Sociální odbor m ěstského ú řadu obce s rozší řenou
působností

– sociálně-právní ochrana dětí:
úprava výchovy a výživy k nezletilým dětem, rodičovský a
prarodičovský styk s dítětem, výkon funkce kolizního
opatrovníka, výchovná opatření ukládaná nezletilým,
sledování výkonu ústavní výchovy, realizace soudního
dohledu

– náhradní rodinná péče:
svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounství,
poručenství, osvojení

– kurátor pro dospělé, děti a mládež:
výkon trestu odnětí svobody, výchovné problémy dětí a
mládeže, účast na trestním řízení

– sociální práce:
vyhledávání osob ohrožených soc. vyloučením,
poradenství, doprovázení
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Okresní správa sociálního zabezpe čení

– rozhoduje o dávkách důchodového pojištění  (pokud není
v uvedeném zákoně  stanoveno,  že  o nich  rozhoduje jiný
orgán  sociálního  zabezpečení)  a  zařizuje  výplaty  těchto
dávek,

– vybírá  pojistné  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvek  na
státní politiku zaměstnanosti podle zvláštního zákona,

– dává  souhlas  ke  změně  pobytu  práce  neschopného
občana při jeho odjezdu do ciziny
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MĚSTSKÉ ÚŘADY

Obce s     rozšířenou působností  Pověřené obecní úřady

Městský ú řad Domažlice
odbor soc. věcí a zdravotnictví
pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice
tel. 379 719 281
web: www.domazlice.info

Městský ú řad Horšovský Týn
odbor sociálních věcí
náměstí Republiky 52
346 01 Horšovský Týn
tel. 379 415 161-166
fax 227 077 226, 379 422 300
web: www.horsovskytyn.cz

Městský ú řad Staňkov
odbor sociálních věcí
náměstí T. G. Masaryka 35
345 61 Staňkov
tel. 379 492 411
fax 379 492 411
web: www.mestostankov.cz

Městský ú řad Holýšov
náměstí 5. května 32
345 62 Holýšov
tel. 379 412 600
fax: 379 412 650
web: www.mestoholysov.cz

Městský ú řad Poběžovice
náměstí Míru 47
345 22 Poběžovice
tel. 379 497 281, linka 37
fax 379 497 211
web: www.pobezovice.cz

SOUVISEJÍCÍ ÚŘADY

Úřad práce ČR
kontaktní pracoviště   Domažlice  
Zprost ředkování zam ěstnání
Msgre. B. Staška 265
344 01 Domažlice 1
tel. 950 112 411
fax 379 725 841
Dávky SSP, hmotná nouze,
příspěvek na pé či, dávky pro
osoby se zdrav. postižením
Paroubkova 228
344 01 Domažlice 1
tel. 950 112 511-516
fax 950 112 500

Okresní správa sociálního
zabezpečení Domažlice
Msgre. B. Staška 265
344 74 Domažlice
tel. 379 772 111
fax 379 724 853
web: www.cssz.cz
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kontaktní pracoviště
Horšovský Týn
Dávky SSP, hmotná nouze,
příspěvek na pé či, dávky pro
osoby se zdrav. postižením
nám. Republiky 59
346 01 Horšovský Týn
tel. 950 112 551 – 554 
fax 950 112 550

KRIZOVÉ LINKY

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
• Jednotné tísňové volání..........................................................112
• Hasičský záchranný sbor ČR..................................................150
• Zdravotnická záchranná služba..............................................155
• Policie ČR................................................................................158

KRIZOVÉ LINKY, LINKY BEZPE ČÍ, LINKY DŮVĚRY
• Centrum krizové intervence......................................284 016 110
• Dětské krizové centrum.............................................241 480 511
• DONA – linka pomoci obětem domácího násilí........251 511 313
• Gay – linka pomoci...................................................222 514 040
• Help Line AIDS..........................................................224 915 564
• Krizové centrum Linky bezpečí.................................266 727 953
• Krizové centrum pro studenty...................................283 880 816
• Krizové centrum RIAPS............................................222 586 768
• Linka „vzkaz domů“.............................800 111 113, 724 727 777
• Linka bezpečí............................................................800 155 555
• Linka C (hepatitida C)...............................................800 331 122
• Linka dětské pomoci...........................377 260 221, 603 444 192
• Linka důvěry a psychologické pomoci......................377 462 312
• Linka důvěry Centra krizové intervence....................284 016 666
• Linka důvěry dětského krizového centra..................241 484 149
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TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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.
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