
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.  
Klub Pavučinka

Msgre. B. Staška 265, 344 01 Domažlice
mobil: 724 675 314 | e-mail: v.zajacova@seznam.cz 
Popis služby: sociálně aktivizační programy
Cílová skupina: děti a mládež se zdravotním postižením

Centrum na podporu integrace cizinců Plzeňský kraj 
Kontaktní místo pro cizince v Domažlicích

nám. Míru 51, 344 01 Domažlice
mobil: 725 874 976 | e-mail: icplzen@suz.cz
www.integracnicentra.cz 
Popis služby: právní poradenství, odborné sociální poradenství, terénní 
programy, kurzy českého jazyka
Cílová skupina: cizinci ze států mimo EU

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje 
Pracoviště Domažlice

Msgre. B. Staška 265, 344 01 Domažlice
telefon: 379 724 387 | mobil: 775 786 002
e-mail: domazlice@czppk.cz
www.czppk.cz 
Popis služby: odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Domažlice
Baldovská 583, 344 01 Domažlice
telefon: 379 412 720 | mobil: 725 522 832
e-mail: vedoucidomazlice@cssdomazlice.cz
www.cssdomazlice.cz
Popis služby: domov pro seniory – pobytová služba
Cílová skupina: osoby starší 55 let, které potřebují pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby
Domov pro seniory Domažlice
Břetislavova 209, 344 01 Domažlice
telefon: 379 723 972 | e-mail: bretislavova@cssdomazlice.cz
www.cssdomazlice.cz
Popis služby: domov pro seniory – pobytová služba
Cílová skupina: osoby starší 55 let, které potřebují pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby
Domov pro seniory Černovice
Černovice 25, 345 62 Holýšov
telefon: 379 431 111 | mobil: 725 522 831
e-mail: vedoucicernovice@cssdomazlice.cz
www.cssdomazlice.cz
Popis služby: domov pro seniory – pobytová služba
Cílová skupina: osoby starší 55 let, které se ocitly v nepříznivé sociální 
situaci a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
Rodinná poradna Domažlice
Baldovská 583, 344 01 Domažlice
telefon: 379 412 740 | mobil: 773 745 771
e-mail: poradna@cssdomazlice.cz
www.cssdomazlice.cz
Popis služby: odborné poradenství – ambulantní služba
Cílová skupina: osoby bez omezení věku – klienti v krizi, oběti domácího 
násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi, senioři

Český svaz diabetiků | Územní DIA organizace Domažlice
Kozinova 236, 344 01 Domažlice
telefon: 222 513 327 | mobil: 604 191 075
Popis služby: sociálně aktivizační programy
Cílová skupina: osoby s diabetickým onemocněním
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na Domažlicku



Člověk v tísni, o.p.s. | Kancelář Domažlice
nám. Míru 40, 344 01 Domažlice
mobil: 777 782 082 | e-mail: tereza.kralova@clovekvtisni.cz
mobil: 739 320 770 | e-mail: eva.kollerova@clovekvtisni.cz
www.cvtplzen.cz | www.clovekvtisni.cz 
Popis služby: terénní programy (pro osoby sociálně znevýhodněné), 
pracovní a finanční poradenství (pro osoby starší 15 let řešící finanční 
problémy), probační program KOST (pro osoby od 15 do 18 let, kteří se 
dopustili trestného činu menší závažnosti)
Cílová skupina: osoby v obtížné životní situaci

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 
Klub Fontána pro děti a mládež

Zahradní 542, 344 01 Domažlice
mobil: 734 640 494 | e-mail: fontana.zapad@diakonie.cz
Popis služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 11 do 20 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy

Diecézní charita Plzeň
Azylový dům a sociální ubytovna sv. Alberta
Kozinova 177, 344 01 Domažlice
mobil: 731 433 020, 731 433 055
e-mail: havlickova@dchp.cz
www.dchp.cz
Popis služby: motivace a podpora k návratu do běžného života 
ve společnosti
Cílová skupina: osoby v hmotné a sociální nouzi, osoby žijící na okraji 
společnosti a osoby ohrožené sociálním vyloučením
SOS Domažlice
nám. Míru 136, 344 01 Domažlice
mobil: 731 433 020, 731 433 019, 731 433 092
e-mail: havlickova@dchp.cz
www.dchp.cz
Popis služby: terénní a ambulantní forma sociální rehabilitace
Cílová skupina: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v hmotné a sociální nouzi
Domov sv. Vavřince
Meclov 1, 346 01 Horšovský Týn
mobil: 731 433 092, 731 433 020, 731 433 062
e-mail: havlickova@dchp.cz
www.dchp.cz
Popis služby: pobytová forma sociální rehabilitace
Cílová skupina: osoby s psychiatrickým handicapem
Domov pro matky s dětmi v tísni
Havlovice 5, 344 01 Domažlice
telefon: 379 776 388 | e-mail: dmdhavlovice@volny.cz
www.dchp.cz
Popis služby: azylový dům
Cílová skupina: matky s dětmi v tísni (v krizi, bez přístřeší, oběti domácího 
násilí)
Volnočasové kluby DUHA
Školní 111, 344 01 Domažlice
mobil: 731 433 042 | e-mail: sokolova@dchp.cz
www.dchp.cz
Popis služby: sociálně aktivizační služby
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

Domácí péče Domažlice s.r.o. 
Pečovatelská služba, odlehčovací služba, osobní asistence

U nemocnice 148, 344 01 Domažlice
telefon: 379 725 085–7 | mobil: 731 506 860
e-mail: mirka.lukaskova@centrum.cz
www.pece-doma.cz 
Popis služby: terénní služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním 
postižením, senioři

Domažlická nemocnice, a.s.
Kozinova 292, 344 01 Domažlice
telefon: 379 710 111
e-mail: nemocnice@domazlice.cz
www.donem.cz 
Popis služby: sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 
ústavní péče
Cílová skupina: senioři



Dům s pečovatelskou službou v Bělé nad Radbuzou
Školní 306, 345 26 Bělá nad Radbuzou
telefon: 379 495 379 | e-mail: dps@belanr.cz
www.sumavanet.cz/bela 
Popis služby: pečovatelská služba
Cílová skupina: senioři, rodiny s dětmi

Mateřské centrum (centrum pro rodinu) Benjamínek, o.s.
Komenského 4, 344 01 Domažlice
mobil: 720 575 011 | e-mail: mcbenjaminek@seznam.cz
www.mcbenjaminek.websnadno.cz 
Popis služby: sociální prevence pro rodiny s dětmi
Cílová skupina: rodiče na rodičovské dovolené, rodiny, děti

MCT CZ o.s. | Středisko rané péče
Nový Spálenec 25, 344 01 Domažlice
mobil: 737 111 649 | e-mail: mct.cz@seznam.cz
www.mct.domazlice.cz 
Popis služby: raná péče – terénní a ambulantní forma
Cílová skupina: rodiče s dětmi raného věku (do 6 let, s kombinovaným 
postižením do 7 let) ohroženými sociálním vyloučením z důvodu 
zdravotního postižení a nepříznivé sociální situace

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb
Domov pro seniory Domažlice
Baldovská 638, 344 01 Domažlice
telefon: 379 725 853 | e-mail: klimentovavpenziondo@seznam.cz
www.penziondo.cz
Popis služby: pečovatelská služba terénní a ambulantní
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři
Pečovatelská služba
Baldovská 638, 344 01 Domažlice
telefon: 379 725 853 | e-mail: blankapenziondo@seznam.cz
Břetislavova 84, 344 01 Domažlice
telefon: 379 724 325 | e-mail: jira.kozakova@seznam.cz
Popis služby: pečovatelská služba terénní a ambulantní
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři
Městský domov pro seniory
Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice
telefon: 379 484 510 | e-mail: pphanka@seznam.cz
Popis služby: pobytová služba, odlehčovací služba, denní stacionář
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři
REHA – CENTRUM, půjčovna kompenzačních pomůcek
Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice
telefon: 379 720 042 | mobil: 721 891 928
Popis služby: půjčovna kompenzačních pomůcek
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři
Reha-centrum pro zdravotně postižené
Kozinova 236, 344 01 Domažlice
telefon: 379 720 042
Popis služby: sociálně aktivizační programy
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři

Network East-West, terénní program Centrum JANA
U Nemocnice 148, 344 01 Domažlice
telefon: 379 778 222 | mobil: 605 255 385, 724 027 951
e-mail: centrum.jana@centrum.cz
www.centrumjana.cz
Popis služby: terénní programy
Cílová skupina: oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, 
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy

Pečovatelská služba městyse Hostouň
Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň u Horšovského Týna
telefon: 379 496 113 | e-mail: podatelna@hostoun.cz
www.hostoun.cz
Popis služby: terénní pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři

Dům s pečovatelskou službou městyse Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem 118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem
telefon: 379 794 231, 379 794 511 | e-mail: urad.mestyse@klenci.cz
www.klenci.cz 
Popis služby: ambulantní a terénní pečovatelská služba
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením
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Pečovatelská služba města Poběžovice
náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice
telefon: 379 497 281 | e-mail: socialni.o@pobezovice.cz
www.pobezovice.cz 
Popis služby: terénní pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi

Revma Liga v ČR, o.s., pobočka Domažlice
Benešova 12, 344 01 Domažlice
mobil: 604 664 084, 724 735 424
e-mail: aslamova1@seznam.cz
www.revmaliga.cz | http://revmaligadomazlice.blog.cz 
Popis služby: sociálně aktivizační programy
Cílová skupina: osoby nemocní revmatismem a jejich rodinní příslušníci

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Kozinova 236, 344 01 Domažlice
mobil: 723 448 048, 737 857 201
e-mail: olga.selnarova@seznam.cz
Popis služby: rekondiční a rehabilitační pobyty
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením

STOP PPP, o.s.
Komenského 4, 344 01 Domažlice
mobil: 777 267 732 | e-mail: jakomodelka@seznam.cz
www.stopppp.cz 
Popis služby: pomáhat potřebným, kterým hrozí sociální vyloučení, 
s cílem jejich zařazení zpět do společnosti, zapojení do běžného 
veřejného života a k tomu zajištění důstojných a kvalitních podmínek; 
vyhledávat, aktivizovat a podporovat v ČR síly k naplňování tohoto cíle
Cílová skupina: osoby s poruchami příjmu potravy a jejich blízcí příbuzní

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
Poradenské centrum Domažlice

Jindřichova 214, 344 01 Domažlice
telefon: 379 722 917 | e-mail: snn.do@centrum.cz
www.snndo.cz 
Popis služby: odborné sociální poradenství a technické poradenství
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. 
Okresní organizace Domažlice

Msgre. B. Staška 265, 344 01 Domažlice
telefon: 379 494 415 | mobil: 728 929 159
Popis služby: sociálně aktivizační programy
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 
Okresní organizace Domažlice

Msgre. B. Staška 265, 344 01 Domažlice
telefon: 379 724 387 | mobil: 728 998 412
Popis služby: odborné poradenství, rekondiční a rehabilitační pobyty
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 
Komunitní centrum Fazole

Branská 1, 344 01 Domažlice
telefon: 379 428 320 | mobil: 775 358 402
e-mail: martina.pribylova@ekopolitika.cz
www.centrumfazole.cz 
Popis služby: revzdělávací programy pro ženy znevýhodněné 
na pracovním trhu, odborné poradenství
Cílová skupina: ženy vracející se po rodičovské dovolené na trh práce, 
ženy nad 50 let, ženy pečující o děti do 15 let věku, samoživitelky, ženy 
nezaměstnané nebo ohrožené nezaměstnaností a další skupiny 
znevýhodněné při vstupu na trh práce

Vydání letáku je jednou z aktivit projektu „Podpora udržitelnosti procesu 
plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn 
a Domažlice“, který realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy 

a jehož partnerem je Město Domažlice. Tato akce je financována 
z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu lidské zdroje 

a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.




