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MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ - Domovy se speciálním
režimem „Sněženka“, „Petrklíč“, „Čtyřlístek“
KLUB DŮCHODCŮ PŘEŠTICE
FARNÍ SBOR ČCE V PŘEŠTICÍCH
FARNÍ CHARITA PŘEŠTICE
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DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM RADOST
- Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
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- středisko Radost v Merklíně
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ČESKÁ ASOCIACE PRO PSYCHICKÉ ZDRAVÍ - Terapeutická komunita pro mladé lidi
s duševním onemocněním, Linka psychopomoci
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA PRAHA
SDRUŽENÍ OBČANŮ EXODUS
KRYSTAL
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ČESKÝ KLUB NEDOSLÝCHAVÝCH HELP - Krajské poradenské servisní středisko
Českého klubu nedoslýchavých
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ASOCIACE MUSKULÁRNÍCH DYSTROFIKŮ
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- Poradna pro klienty s onkologickým onemocněním
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH PŘEŠTICKO
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MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ - Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ - Intervenční centrum Plzeňského kraje
FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ - Azylový dům MáTa
PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY, O.P.S.
SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
OBLASTNÍ SPOLEK ČERVENÉHO KŘÍŽE PLZEŇ JIH A SEVER
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SLUŽBY PRO OSOBY V KRIZOVÝCH SITUACÍCH
ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S
OBČANSKÁ PORADNA PLZEŇ, O.S.
OBLASTNÍ SPOLEK ČERVENÉHO KŘÍŽE PLZEŇ JIH A SEVER
VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV OMBUDSMAN
ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, O.S. - Azylový dům
DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ - Poradna pro cizince a uprchlíky
DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ - Terénní krizová služba
DIAKONIE ČCE STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMŮ A SLUŽEB - Azylový dům
FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ - Azylový dům MÁ TA
NADĚJE, O.S. - Azylový dům pro ženy
CENTRUM PROTIDROGOVÉ PREVENCE A TERAPIE, O.P.S. - Kontaktní centrum
CENTRUM PROTIDROGOVÉ PREVENCE A TERAPIE, O.P.S. - Program následné péče
DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ, STŘEDISKO V PLZNI
- Centrum SOS Archa - krizová pomoc
STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ - Terapeutická komunita Vršíček
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KRIZOVÉ LINKY
DIECÉZNÍ CHARITA V PLZNI
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA - Pražská linka důvěry
SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ - Krizová telefonní nonstop linka
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
ANONYMNÍ PORODY
ROSA - CENTRUM PRO TÝRANÉ A OSAMĚLÉ ŽENY
CENTRUM SOS ARCHA
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONŽ - POMOC A PORADENSTVÍ PRO ŽENY A DÍVKY
ELPIDA, O.P.S. - Linka seniorů
EPOCHÉ, O.S. - Regionální institut duševního zdraví
ČESKÁ ASOCIACE PRO PSYCHICKÉ ZDRAVÍ - Linka psychopomoci
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Kde najdu, co potřebuji…
Potřebujete dovážet obědy, pomoc s úklidem, nakupováním, péčí o hygienu?
Potřebujete doprovod k lékaři?
Pečovatelská služba Přeštice
Pečovatelská služba, Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
Václava Lešetická
Hewer, o.s., Středisko osobní asistence Plzeňský kraj
Centrum denních služeb v Merklíně, Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Potřebujete domácí zdravotní péči (převazy, aplikaci injekcí, ošetřování stomií,
nacvičování sebeobsluhy, domácí hospicovou péči)?
Centrum domácí zdravotní péče, s.r.o. Jaroslava Kaderová
Potřebujete poradit a pomoci a jste senioři?
Kompas Social o. s.
Elpida, o.p.s., Linka seniorů
Staráte se o seniora, nebo osobu se zdravotním postižením?
Potřebujete, aby se o vašeho blízkého určitou dobu někdo staral a vy si mohli odpočinout?
Hospic sv. Lazara
Odlehčovací služba pro pečující osoby, Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Sdružení občanů Exodus
Klubíčko Beroun
Odlehčovací pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením
Chcete se setkávat s dalšími seniory, chcete, aby Vás někdo navštěvoval?
Klub důchodců Přeštice
Farní sbor ČCE v Přešticích
Farní charita Přeštice
Oblastní spolek Červeného kříže Plzeň jih a sever
Občanské sdružení zdravotně postižených Přešticko
Pečujete o seniory, nebo člověka se zdravotním postižením a potřebujete podporu
a informace?
Farní charita Přeštice
Potřebujete zajistit během dne, popř. pracovního týdne péči o seniora, nebo osobu
se zdravotní postižením?
Městská charita Plzeň, Domov sv. Aloise (Týdenní stacionář)
Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch, Denní stacionář
Denní stacionář v Soběkurech
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Denní stacionář - Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně, Klatovy
Denní stacionář - Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Klub klubíčko Beroun - týdenní stacionář
Hledáte dům s pečovatelskou službou?
Dům s pečovatelskou službou Merklín, Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, Dům pro seniory
Dům s pečovatelskou službou Štěnovice
Hledáte domov pro seniory, nebo osoby se zdravotním postižením s celodenním
provozem?
Oblastní charita Klatovy, Domov pokojného stáří Naší Paní
Domov poklidného stáří Vejprnice
Domov klidného stáří v Žinkovech
Domov pro seniory Vlčice
Domov pokojného stáří sv. Alžběty pro seniory, Diecézní charita Plzeň
Městská charita Plzeň, Domov pro seniory sv. Jiří
Městská charita Plzeň, Domov sv. Aloise (Domov se zvláštním režimem)
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Domovy pro seniory „Sedmikráska“
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Domovy se zvláštním režimem „Sněženka“,
„Petrklíč“, „Čtyřlístek“
Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod
Domov pro osoby se zdravotním postižením Radost, Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Potřebujete chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením?
Chráněné bydlení Merklín, Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Hledáte služby pro osoby s psychickým onemocněním, popř. neurologickým?
Psychiatrická léčebna Dobřany
Psychiatrická léčebna Dobřany, Psychologická ambulance, Psychiatrická ambulance
Terapeutické centrum Ledovec
Občanské sdružení Kaleidoskop, Ambulance Kaleidoskop
Občanské sdružení Kaleidoskop, Terapeutická komunita Kaleidoskop
Česká asociace pro psychické zdraví, Terapeutická komunita pro mladé lidi s duševním
onemocněním
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha
Sdružení občanů Exodus, Denní stacionář Exodus pro osoby s psychickým onemocněním
Krystal
Cerebrum - sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
Společnost E - Czech Epilepsy Association, o.s.
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Služby pro nevidomé?
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) ČR, Oblastní pobočka Plzeň-jih
TyfloCentrum, Plzeň o.p.s.
Tyfloservis, Plzeň o.p.s.
LORM Společnost pro hluchoslepé
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.
Služby pro neslyšící, jejich rodiny a jejich přátele:
APPN, o.p.s., Agentura pro neslyšící
Český klub nedoslýchavých HELP, Krajské poradenské servisní středisko Českého klubu
nedoslýchavých HELP
Federace rodičů a přátel sluchově postižených
Plzeňská unie neslyšících
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň
LORM Společnost pro hluchoslepé
Zajímáte se o služby pro tělesně postižené?
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace, Vozíčkáři Plzeňska
- integrace osob se zdravotním postižením do společnosti
Centrum Paraple, o.p.s.
Asociace muskulárních dystrofiků
Hledáte služby pro zdravotně postižené a jejich příbuzné a přátele?
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, pracoviště Plzeň-jih, Plzeň-sever
Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s.
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, Poradna pro klienty s onkologickým
onemocněním
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s.
Potřebujete hlídat děti?
Václava Lešetická
Farní sbor ČCE v Přešticích
Jste na mateřské dovolené? Chcete navštěvovat mateřské centrum?
Farní sbor ČCE v Přešticích
Hledáte náplň volného času pro děti?
Farní sbor ČCE v Přešticích
Potřebujete poradit?
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeňského kraje
Člověk v tísni, o.p.s
Oblastní spolek Červeného kříže Plzeň jih a sever
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Máte rodinné problémy?
Člověk v tísni, o.p.s.
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.
Jste pěstounská rodina, nebo jste adoptivní rodiče?
Sdružení pěstounských rodin, Poradna náhradní rodinné péče
Rozum a cit o.s. - všestranná podpora náhradní rodinné péče
Máte dluhy? Nevíte, jak situaci řešit?
Člověk v tísni, o.p.s.
Občanská poradna Plzeň, o.s.
Potřebujete pomoc při přestupkových a soudních sporech?
Člověk v tísni, o.p.s.
Potřebujete pomoc při vyřizování sociálních dávek a důchodů?
Člověk v tísni, o.p.s.
Porušuje někdo vaše lidská práva?
Veřejný ochránce práv OMBUDSMAN
Člověk v tísni, o.p.s.
Občanská poradna Plzeň, o.s.
Trpíte domácím násilím v rodině?
Diecézní charita Plzeň, Intervenční centrum Plzeňského kraje
Diecézní charita v Plzni, krizová linka
Dona linka - nepřetržitá pomoc obětem domácího násilí
Občanské sdružení 0NŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, Linka pro ženy a dívky
Stali jste se obětí, nebo svědkem trestných činů? Potřebujete pomoc?
Diecézní charita v Plzni, krizová linka
Krizová nonstop linka pomoc obětem a svědkům trestných činů kriminality
Telefonická krizová pomoc
Hledáte zařízení pro ubytování dětí v krizových situacích?
Kojenecký ústav s dětským domovem Plzeň, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
„Šneček“
Městská charita Plzeň, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Nemáte kde bydlet, jste v krizové situaci a potřebujete společné ubytování pro rodiče s dětmi?
Fond ohrožených dětí, Azylový dům MáTa
Nemáte kde bydlet a jste v obtížné životní situaci?
Diakonie ČCE Středisko celostátních programů a služeb, Azylový dům
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Naděje, o.s., Azylový dům pro ženy
Fond ohrožených dětí, Azylový dům MÁ TA
Česká společnost AIDS pomoc, o.s., Azylový dům
Chcete poradit a pomoci a jste cizinci, nebo uprchlíci?
Diecézní charita Plzeň, Poradna pro cizince a uprchlíky
Zažíváte krizovou situaci?
Diecézní charita Plzeň, Terénní krizová služba
Diakonie Československé církve evangelické, středisko v Plzni, Centrum SOS Archa
- krizová pomoc
Diecézní charita v Plzni, krizová linka
Centrum sociálních služeb Praha, Pražská linka důvěry
Telefonní linka pro anonymní porody
Telefonická krizová pomoc
Centrum SOS Archa
Elpida, o.p.s., Linka seniorů
Epoché, o.s., Regionální institut duševního zdraví - krizová linka
Česká asociace pro psychické zdraví, Linka psychopomoci
Seznam specializovaných linek telefonické krizové pomoci
Experimentuje váš blízký s drogami, alkoholem, nebo s hraním na automatech?
Potřebujete poradit a informovat se? Rozhodli jste se skončit s alkoholem, drogami,
nebo s hraním na automatech?
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Kontaktní centrum
POINT 14
Rozhodli jste se léčit ze závislosti na drogách, alkoholu, nebo hraní na automatech?
Středisko křesťanské pomoci Plzeň, Terapeutická komunita Vršíček
Psychiatrická léčebna Dobřany
Přestali jste užívat drogy, pít alkohol, nebo hrát na automatech a potřebujete podporu?
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Program následné péče
Utekli jste z domova? Zažíváte krizi a jste děti, nebo mladiství?
Krizová telefonní nonstop linka - Linka bezpečí, Linka vzkaz domů, Rodičovská linka,
e-mailová poradna
Centrum SOS Archa
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Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Název poskytovatele: Pečovatelská služba Přeštice
Dům s pečovatelskou službou
Adresa: Máchova 556, 334 01 Přeštice
Kontaktní telefon: 377 982 210, 608 181 248, kontaktní osoba paní Bradová
E-mail: dpsprestice@seznam.cz
Určeno pro:
osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického nebo zdravotního onemocnění
a rodiny s dětmi
Poskytované služby:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání
- pomoc při orientaci ve vnitřním prostoru
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny v bytě klientů
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
- koupel ve středisku osobní hygieny
- dovoz do střediska osobní hygieny
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- dovoz nebo donáška oběda
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid a údržba domácnosti
- údržba domácích spotřebičů
- pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti
- donáška vody
- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
- běžné nákupy a pochůzky
- velký nákup (např. týdenní)
- praní a žehlení ložního prádla
- praní a žehlení osobního prádla
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovod k lékaři, veřejné instituci
- doprovod klienta do střediska osobní hygieny
- zajištění pedikúry ve středisku osobní hygieny nebo v domácnosti klienta

Doplňující informace:
Cena služby: dle typu služby.
Bezbariérovost: ano
Ostatní:
služba je poskytována v domácnostech a v domu s pečovatelskou službou
pečovatelská služba se zajišťuje každý všední den 7 - 16 hodin,
rozvoz obědů každý všední den 9 - 13.30 hod,
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péče o klienty v domácnosti 7.30 - 12 hodin,
možnost péče i v odpoledních a večerních hodinách,
péče o klienty v DPS 7 - 16 hodin,
úkony ve Středisku osobní hygieny každý všední den 13 - 15 hodin
pečovatelská služba není zajištěna v noci, o sobotách a nedělích, o svátcích

Název poskytovatele: Pečovatelská služba
Dům s pečovatelskou službou Merklín
Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Adresa: Na Radosti 194, 334 52 Merklín
Kontaktní telefon: 773 683 197, kontaktní osoba Mgr. Tereza Landová
E-mail:radost@diakoniecce.cz, socpracovnik@diakonie.cz
Webové stránky: www.radost.diakoniecce.cz
Určeno pro:
seniory
osoby se zdravotním postižením
Poskytované služby:
- terénní sociální služba, pečovatelská služba
- rozvoz obědů
- možné rozšíření služeb
Doplňující informace:
Cena služby: cena za úkony 85 Kč (poměrně se krátí podle stráveného času), lze platit z příspěvku na péči, cena za oběd 55 Kč, cena za dovoz oběda 10 až 14 Kč/den, oběd lze vařit podle
diety předepsané lékařem
Ostatní: služba může být poskytována v domácím prostředí

Název poskytovatele: Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
Dům pro seniory
Adresa: Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov
Kontaktní telefon: 774 483 701
E-mail:ps@pecovatelskasluzba.cz
Určeno pro: seniory
Poskytované služby: pečovatelská služba
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při udržování osobní hygieny
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, rozvoz obědů, pomoc při přípravě jídla a pití, praní a žehlení prádla)
- doprovod k lékaři, doprovod do veřejných institucí

Doplňující informace:
Cena služby: dle služby
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Název poskytovatele: Dům s pečovatelskou službou Štěnovice
Domov pro seniory
Adresa: Štěnovické náměstí 377, 332 09 Štěnovice
Kontaktní telefon: 377 916 202, 377 916 404, 724 181 222
E-mail: podatelna@stenovice.cz, uctarna@stenovice.cz, matrika@stenovice.cz
Určeno pro: seniory
Poskytované služby:
- dům s pečovatelskou službou
v domě s pečovatelskou službou jsou poskytovány následující služby:
dovoz obědů, nákupy, pochůzky, praní, žehlení, donáška obědů

Doplňující informace:
Ostatní: provozní doba 7 - 13 hodin

Název poskytovatele: Centrum domácí zdravotní péče, s.r.o. Jaroslava Kaderová
Adresa: U Stadionu 253, 334 42 Chlumčany
Kontaktní telefon: 603 430 987, kontaktní osoba Jaroslava Kaderová
E-mail: kaderova@volny.cz
Určeno pro: seniory, osoby s chronickým onemocněním
Poskytované služby:
- domácí zdravotní péče (převazy, aplikace injekcí, ošetřování stomií)
- nacvičování sebeobsluhy (schopnosti postarat se o sebe)
- domácí hospicová péče

Doplňující informace:
Cena služby: zdarma, hrazeno zdravotní pojišťovnou
Ostatní: Služba je poskytována 24 hodin denně dle potřeby a dle ordinace lékaře

Název poskytovatele: Václava Lešetická
Adresa: Lužany 7, 334 54 Lužany u Přeštic
Kontaktní telefon: 721 331 277
E-mail: vaclava.leseticka@seznam.cz
Webové stránky: www.hlidani-opravy.cz
Určeno pro: seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi
Poskytované služby:
- péče o osoby vyžadující zvýšenou péči
- doprava a doprovod k lékaři, na úřady, do společnosti apod.
- nákupy, úklid a pomoc v domácnosti
- vyřizování věcí na úřadech
- hlídání dětí

Doplňující informace:
Cena služby: dle typu
Bezbariérovost: ne
Ostatní: služba může být poskytována v domácím prostředí klienta.
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Název poskytovatele: Hewer, o.s.
Středisko osobní asistence Plzeňský kraj
Adresa: Koterovská 2127/84, Plzeň 2 Slovany, Východní předměstí, 326 00 Plzeň 26
Kontaktní telefon: 736 505 558
E-mail:hewer@pecovatel.cz, plzesko@pecovatel.cz
Webové stránky: www.pecovatel.cz
Určeno pro:
- seniory
- osoby s tělesným, mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením
- osoby chronicky nemocné nebo v rekonvalescenci po úraze
- osoby s některými typy psychického onemocnění
Poskytované služby:
- služby osobní asistence (7 dní v týdnu, 24 hodin denně)
- pomoc při hygieně a péči o sebe sama
- zajištění stravování
- krátkodobé doprovody - k lékaři, na úřady, na procházky, do školy
- dlouhodobé doprovody - do lázní, na dovolenou, při hospitalizaci
- pomoc v domácnosti
- společnost ve volném čase čtení, hraní, povídání
Doplňující informace:
Cena služby: dle ceníku

Název poskytovatele: Kompas Social o. s.
Adresa: Sokolovská 80, 323 00 Plzeň
Telefon: 377 538 536
E-mail: kompas@residenceterasy.cz
Určeno pro: seniory
Doplňující informace:
Ostatní: provozní doba úterý 8:00 - 10:00, středa 11:00 - 13:00

Název poskytovatele: Hospic sv. Lazara
Adresa: Sladkovského 947/66, Plzeň 2 - Slovany, Východní předměstí, 326 00, Plzeň 26
Kontaktní telefon: 377 431 381
E-mail: hospic@hsl.cz
Webové stránky: www.hsl.cz
Určeno pro: osoby s chronickým onemocněním, dospělé a seniory
Poskytované služby: pobytové, odlehčovací služba
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Název poskytovatele: Oblastní charita Klatovy
Zařízení: Domov pokojného stáří Naší Paní
Adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy
Telefon: 731 433 083, 376 709 315
E-mail: bauerova@charitakt.cz
Webové stránky: www.charitakt.cz
Určeno pro: senioři nad 60 let
Poskytované služby: pobytové - domov pokojného stáří

Název poskytovatele: Domov poklidného stáří Vejprnice
Adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice
Kontaktní telefon: 377 815 112, 377 815 113, 377 815 111, 724 036 384, 725 354 001
E-mail: erika.kunesova@baculus.cz, info@baculus.cz
Webové stránky: www.baculus.cz
Určeno pro: seniory (65 a více let)
Poskytované služby: domov poklidného stáří

Název poskytovatele: Domov klidného stáří v Žinkovech
Adresa: Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy
Kontaktní telefon: 371 593 196, 371 593 121, 371 593 113
E-mail: dks@dkszinkovy.cz
Webové stránky: www.dkszinkovy.cz
Určeno pro: seniory (65 a více let)
Poskytované služby: domov klidného stáří

Název poskytovatele: Domov pro seniory Vlčice
Adresa: Vlčice 66, 336 01 Blovice
Kontaktní telefon: 371 522 464, 371 522 068, 371 522 464
E-mail: hana.jencikova@worldonline.cz
Webové stránky: www.domov-vlcice.cz
Určeno pro:
- osoby s chronickým onemocněním
- osoby s tělesným postižením
- seniory (65 a více let)
Poskytované služby:
- domov pro seniory
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Název poskytovatele: Domov pokojného stáří sv. Alžběty pro seniory
Diecézní charita Plzeň
Adresa: Hlavanova 2016/15 Plzeň 2 Slovany, 326 00 Plzeň 26
Kontaktní telefon: 379 209 311, 731 433 004
E-mail: fundova@dchp.cz, chdps_plzen@volny.cz
Webové stránky: www.charita.cz/plzen, www.dchp.cz
Určeno pro: Seniory - 65 a více let
Poskytované služby:
- pobytové - domov pro seniory, kapacita 26 osob, ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích
- zajištěna komplexní péče - ošetřovatelská, pečovatelská, asistenční, ergoterapeutická,
duchovní i sociální…

Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Zařízení: Domov pro seniory sv. Jiří
Adresa: Mohylová 92, 312 00 Plzeň
Telefon: 379 821 111
E-mail: ddd@mchp.cz
Webové stránky: www.mchp.cz
Určeno pro: seniory
Poskytované služby: domov pro seniory
Doplňující informace:
Ostatní: Možnost dietního stravování - diabetická a šetřící dieta.

Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Zařízení: Domov sv. Aloise (Domov se zvláštním režimem a Týdenní stacionář)
Adresa: Hradišťská 30, 326 00 Plzeň
www.mchp.cz 377 310 420, 377 310 411, 377 310 410
E-mail: dsa@mchp.cz
Webové stránky: www.mchp.cz
Určeno pro:
seniory
osoby s poruchami paměti
Poskytované služby:
Domov se zvláštním režimem
Týdenní stacionář
poradenství pro nemocné s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence
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Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně
Zařízení: Domovy pro seniory „Sedmikráska“
Adresa: Domov pro seniory „Sedmikráska“, Kotíkovská 15, Plzeň
Telefon: 378 037 633, 377 259 238
E-mail: KralovaJ@plzen.eu
Adresa: Domov pro seniory „Kopretina“, Západní 7, Plzeň
Telefon: 377 539 311
E-mail: KoubovaI@plzen.eu
Webové stránky: muss.plzen-city.cz
Určeno pro:
- seniory
- osoby se zdravotním postižením
- osoby nad 50 let

Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně
Zařízení: Domovy se zvláštním režimem „Sněženka“, „Petrklíč“, „Čtyřlístek“
Adresy:
Domov se zvláštním režimem „Sněženka“, Klatovská 145, Plzeň, tel.: 378 037 623
E-mail: DobraE@plzen.eu
Domov se zvláštním režimem „Petrklíč“, Západní 7, Plzeň, tel.: 377 539 311
E-mail: Sebestova@plzen.eu
Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 15, Plzeň, tel.: 378 037 635
E-mail: Netrvalova@plzen.eu
Webové stránky: muss.plzen-city.cz
Určeno pro: seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním

Název poskytovatele: Klub důchodců Přeštice
Adresa: Máchova 556, 334 01 Přeštice
Kontaktní telefon: 377 982 092, 721 608 503, kontaktní osoba paní Langmajerová
Určeno pro: seniory
Poskytované služby:
- setkávání seniorů
- navštěvování kulturních akcí (divadlo, muzeum, výlety…)
- účast na dobročinných projektech (vánoční akce, sbírky, akce pro UNICEF)
- přednášky a vzdělávací akce
Doplňující informace:
Cena služby: bezplatná
Bezbariérovost: ano
Ostatní: setkání probíhají každou středu v zimně od 17.00 hod a v létě od 18.00 hod
do 19.00 hod, konají se v Kulturním a komunitním centru, Přeštice
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Název poskytovatele: Farní sbor ČCE v Přešticích
Adresa: Rebcova 557, 334 01 Přeštice
Kontaktní telefon: 776 116 899
E-mail: prestice@evangnet.cz
Určeno pro:
seniory
rodiny s dětmi, děti a mládež
Poskytované služby:
- návštěvy seniorů
- mladí lidé navštěvují seniory, kteří si to přejí a vedou s nimi rozhovor
- spolupráce s Pečovatelskou službou Přeštice (doporučení možnosti návštěv seniorům a naopak)
Doplňující informace:
Cena služby: bezplatné

Název poskytovatele: Farní charita Přeštice
Adresa: Hlávkova 30, 334 01 Přeštice
Kontaktní Adresa: Marie Sedláčková, Dukelská 1093, 334 01 Přeštice, tel.: 731 433 146
Informace o setkávání pečujících o seniory a zdravotně postižené: Stanislava Tejčková
tel.: 739 691 900, e-mail: stanislava.tejckova@seznam.cz
Určeno pro:
seniory
děti
Poskytované služby:
- setkávání pečujících o seniory a zdravotně postižené - jednou za měsíc, přednášky, setkávání
a sdílení zkušeností, podpora. Během setkání je připraven program a zajištěn dohled pro osoby, o které je pečováno, pokud se mohou dostavit na setkání. Pomoc s dopravou po dohodě.
návštěvy seniorů a osamělých bez omezení věku doma, v domovech důchodců, v nemocnicích v LDN apod.
- společná setkávání a posezení, zábavná odpoledne
Doplňující informace:
Ostatní: setkávání, časová dostupnost - dle domluvy
Šedesátka web pro seniory
Webové stránky: www.sedesatka.cz
Určeno pro: seniory
Poskytované služby:
- právní poradna
- vzkazy starostů jednotlivých regionů seniorům
- vzkazy policie seniorům
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Název poskytovatele: Centrum denních služeb v Merklíně
Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Adresa: Kostelní 9, 334 52 Merklín
Kontaktní telefon: 773 683 195, kontaktní osoba Anna Hladíková
E-mail: radost@diakoniecce.cz, kancelar.merklin@ diakonie.cz
Webové stránky: www.radost.diakoniecce.cz
Určeno pro:
- osoby s mentálním postižením - dorost, dospělí
- osoby s poruchami autistického spektra - dorost, dospělí
- osoby s jiným zdravotním postižením - dorost, dospělí
- osoby ve věku 16 až 64 let
Poskytované služby:
- pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pracovní aktivity v dílně - příprava na práci na otevřeném pracovním trhu
- výchovné a vzdělávací akce - aktivity sociálně aktivizační, vzdělávací, kulturní a sportovní
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- poznávací výlety
- doprava, doprovod na kulturní akce
Doplňující informace:
Bezbariérovost: ne
Ostatní: sociální služby jsou zajišťovány v pracovní dny 7.00-16.00 hod

Název poskytovatele: Denní stacionář v Soběkurech
Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Adresa: Soběkury 63, 334 01 Přeštice
Kontaktní telefon: 773 683 189, kontaktní osoba Eliška Cibulková
E-mail: radost@diakoniecce.cz, dilna.sobekury@volny.cz
Webové stránky: www.radost.diakoniecce.cz
Určeno pro:
- osoby s těžším mentálním postižením - dorost, dospělí (16-64 let)
- osoby s kombinovaným postižením - dorost, dospělí (16-64 let)
- osoby s poruchami autistického spektra - dorost, dospělí (16-64 let)
Poskytované služby:
- zdokonalování se v základních sebeobslužných činnostech
- zdokonalování se v sociálních a psychomotorických dovednostech
- pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy
- pracovní aktivity v dílně - příprava na práci na otevřeném pracovním trhu
- výchovné a vzdělávací akce
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprava, doprovod na kulturní akce
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Doplňující informace:
Bezbariérovost: I.podlaží budovy je bezbariérové
Ostatní: stacionář je provozován v pracovní dny 7.00-16.00hod

Název poskytovatele: Denní stacionář
Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Adresa: Plánická 174, Klatovy 339 01
Kontaktní telefon: 773 683 194, kontaktní osoba Zdenka Krejčová, DiS
E-mail: radost@diakoniecce.cz, cce-klatovy@volny.cz
Webové stránky: www.radost.diakoniecce.cz
Určeno pro:
- osoby s těžším mentálním postižením - dorost, dospělí (16-64 let)
- osoby s kombinovaným postižením - dorost, dospělí (16-64 let)
- osoby s poruchami autistického spektra - dorost, dospělí (16-64 let)
Poskytované služby:
ambulantní sociální služba - pondělí až pátek 7 - 16 hodin
Doplňující informace:
Bezbariérovost: ano

Název poskytovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Radost
Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Adresa: Na Radosti 194, 334 52 Merklín
Kontaktní telefon: 773 683 190, kontaktní osoba Lenka Šteflová
E-mail: radost@diakoniecce.cz, steflova.radost@diakonie.cz
Webové stránky: www.radost.diakoniecce.cz
Určeno pro:
- osoby, jejichž schopnost pečovat o sebe a o domácnost je snížena a nemohou, anebo
nechtějí žít ve vlastním domácím prostředí
- osoby s mentálním postižením - dorost, dospělí (7 - 64 let)
- osoby s kombinovaným postižením - dorost, dospělí (7-64 let)
- osoby s poruchami autistického spektra - dorost, dospělí (7-64 let)
Poskytované služby:
- celoroční pobytové služby - trvalé ubytování
- stravování
- pomoc při zajišťování běžných úkonů péče o vlastní osobu
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Doplňující informace:
Ostatní: provozní doba je nepřetržitá
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Název poskytovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Radost
Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Adresa: Plánická 174, 339 01 Klatovy
Kontaktní telefon: 773 683 190, kontaktní osoba Mgr. Zdislava Svitáková
E-mail: radost@diakoniecce.cz, domov.klatovy@diakonie.cz
Webové stránky: www.radost.diakoniecce.cz
Určeno pro:
Osoby, jejichž schopnost pečovat o sebe a o domácnost je snížena a nemohou, anebo nechtějí
žít ve vlastním domácím prostředí.
osoby s mentálním postižením - dorost, dospělí (19 - 56 let)
osoby s kombinovaným postižením - dorost, dospělí (19-56 let)
osoby s poruchami autistického spektra - dorost, dospělí (19-56 let)
Poskytované služby:
celoroční pobytové služby - trvalé ubytování
stravování
pomoc při zajišťování běžných úkonů péče o vlastní osobu
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Doplňující informace:
Bezbariérovost: ano
Ostatní: provozní doba je nepřetržitá

Název poskytovatele: Chráněné bydlení Merklín
Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Adresa: Kostelní 9, 334 52 Merklín
Kontaktní telefon: 773 683 191, kontaktní osoba Lenka Šteflová
E-mail: radost@diakoniecce.cz, steflova.radost@diakonie.cz
Webové stránky: http://radost.diakoniecce.cz
Určeno pro:
- osoby s mentálním postižením - (19 - 65 let)
- osoby s poruchami autistického spektra - (19 - 65 let)
Poskytované služby:
chráněné bydlení - pobytová sociální služba, provozní doba nepřetržitá
Doplňující informace:
Bezbariérovost: není
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Název poskytovatele: Odlehčovací služba pro pečující osoby - pobytová
Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Adresa: Na Radosti 194, 334 52 Merklín
Kontaktní telefon: 773 683 197
E-mail: radost@diakoniecce.cz, socpracovnik@diakonie.cz
Webové stránky: www.radost.diakoniecce.cz
Určeno pro:
- osoby s mentálním postižením - děti, dorost, dospělí (7-64 let)
- osoby s kombinovaným postižením - děti, dorost, dospělí (7-64 let)
- osoby s poruchami autistického spektra - děti, dorost, dospělí (7-64let)
Poskytované služby:
- krátkodobé pobyty během celého roku (maximálně po dobu jednoho měsíce)
- zajištění stravy
- zajištění péče
- kvalitní program v Centru denních služeb v Merklíně, Denního stacionáře v Soběkurech
nebo akcí střediska Radost
Doplňující informace:
Bezbariérovost: bezbariérové

Název poskytovatele: Psychiatrická léčebna Dobřany
Adresa: Ústavní ulice 2, 334 41 Dobřany
Kontaktní telefon: 377 813 112, 377 813 112
Webové stránky: www.pldobrany.cz
Určeno pro:
psychicky nemocné pacienty všech věkových kategorií
Poskytované služby:
- dlouhodobá léčba
- léčebná rehabilitace
Doplňující informace:
Cena služby: regulační poplatek
Bezbariérovost: ano

Název poskytovatele: Psychiatrická léčebna Dobřany
Psychologická ambulance
Psychiatrická ambulance
Adresa: Přeštice - Husova 1205, 33401
Plzeň - Čechova 44, 320 28 Plzeň - Bory
Kontaktní telefon: Přeštice 377 982 285
Plzeň 377 423 630
Webové stránky: www.pldobrany.cz
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Určeno pro:
- osoby, které se ocitli v krizové nebo zátěžové situaci a potřebují se psychicky stabilizovat
pro její řešení
Poskytované služby:
- terapeutické
- lékařské
- diagnostické
Doplňující informace:
Cena služby: regulační poplatek

Název poskytovatele: Terapeutické centrum Ledovec
Adresa: Ledce 1, 330 14 Ledce u Plzně
Kontaktní telefon: 377 958 256, 775 725 337
Poradenské centrum Ledovec: Mozartova 1, 323 00, tel.: 377 429 616, 776 100 101
E-mail: tc@ledovec.cz
Webové stránky: www.ledovec.cz
Určeno pro:
- osoby s duševním onemocněním
- osoby s mentálním handicapem
Poskytované služby:
- odborné sociální poradenství - Poradenské centrum Ledovec, služba bezplatná, pondělí,
čtvrtek 8.30-12.30, 13-17 hodin, jiný den po telefonické domluvě
- sociální rehabilitace - má za cíl pomoci lidem s duševním onemocněním k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností
a posilováním návyků potřebných pro samostatný život, k dispozici jsou sociálně rehabilitační
dílny, socializační a vzdělávací aktivity, terapeutické podpůrné skupiny, služba poskytována
orientačně jeden rok
- chráněné bydlení - Plzeň, Dýšina
- denní stacionář
- podporované vzdělávání
- sociální firmy
- Cirkus Paciento
Doplňující informace:
Cena služby: bezplatná, dle ceníku

Název poskytovatele: Občanské sdružení Kaleidoskop
Ambulance Kaleidoskop
Terapeutická komunita Kaleidoskop
Adresa: K Fialce 227/9, Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Praha 515
Kontaktní telefon: 774 437 977, 242 483 596
E-mail: ambulance@kaleidoskop-os.cz
Webové stránky: www.kaleidoskop-os.cz
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Určeno pro:
- osoby s chronickým duševním onemocněním - lidi s poruchou osobnosti a jejich blízké
- určeno pro osoby od 19 let a výše
Poskytované služby:
- sociální poradenství - osobní, telefonické, písemné konzultace (emailem)
- terapeutická komunita

Název poskytovatele: Česká asociace pro psychické zdraví
Terapeutická komunita pro mladé lidi s duševním onemocněním

Mýto u Rokycan
Linka psychopomoci
Adresa:
Kontaktní telefon komunita: 371 584 014, 602 646 975
E-mail komunita: tkmyto@capz.cz
Webové stránky: www.capz.cz
Určeno pro: osoby s chronickým duševním onemocněním - zejména schizofrenií
Poskytované služby:
Terapeutická komunita Mýto u Rokycan - obnovení sociálních dovedností, které nemocní
vinou nemoci ztratili, příprava na pozvolné začlenění zpět do společnosti, maximálně dvouletý pobyt, sociálně pracovní rehabilitace, kapacita 12 osob.

Název poskytovatele: Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha
Adresa: Chýnovská 563, 252 66 Libčice nad Vltavou
Kontaktní telefon: 606 729 672
E-mail: apla@apla.cz
Webové stránky: www.praha.apla.cz
Určeno pro: osoby se zdravotním postižením - osoby s autismem (od 7 do 64 let)
Poskytované služby:
- psychologické služby - diagnostika dětí i dospělých
- sociální služby - bezplatné sociální poradenství
- odlehčovací služby - víkend, týden, zimní tábor, letní tábor
- vzdělávání

Název poskytovatele: Sdružení občanů Exodus
Zařízení: Denní stacionář Exodus pro osoby s psychickým onemocněním
Adresa: Hlavanova 12, 326 00, Plzeň
Telefon: 777 656 204
E-mail: tesarova@exodus.cz
Webové stránky: www.exodus.cz
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Určeno pro:
- osoby s psychickým postižením
- osoby s kombinovaným postižením
Doplňující informace:
Cena služby: 50,- Kč za den
Bezbariérovost: ano
Ostatní: sociální služby jsou zajišťovány v pracovní dny 8:00-15:00hod

Název poskytovatele: Krystal
Adresa: Houškova 596/11, 326 00, Plzeň
Setkávání v Plzni: telefon: 737 551 341, e-mail: krystalplzen@email.cz
Setkávání v Klatovech: telefon: 602 183 230, e-mail: m.matejka@iol.cz,
setkávání každé úterý od 9:00 do 12:00 v Centru Klíč, Vídeňská 9, Klatovy
Webové stránky: www.kdochce.estranky.cz
Určeno pro:
osoby s psychickým onemocněním nad 18 let, které nejsou drogově závislé
Poskytované služby:
svépomocné sdružení osob s diagnózou psychického onemocnění při opětovném začleňování do společnosti a pomoc při zvládání různých situací v běžném životě
Doplňující informace:
Cena služby: bezplatné
Bezbariérovost: ne
Ostatní: služba je v Plzni zajišťována v pondělí, středu a ve čtvrtek od 14:00 do 18:00 hod

Název poskytovatele: Cerebrum - sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
Adresa: Křižíkova 56/75A, 186 00 Praha 8
Kontaktní telefon: 226 807 048
Poradna: tel.: 226 807 049, e-mail: poradna@cerebrum2007.cz
E-mail: info@cerebrum2007.cz
Webové stránky: www.cerebrum2007.cz
Určeno pro:
osoby po poškození mozku a jejich rodiny (osoby po úrazech, cévních mozkových příhodách,
mozkových nádorech…)
Poskytované služby:
- rehabilitačně-rekondiční program - účastníci se snaží lépe porozumět svým obtížím a učí se
uplatňovat kompenzační strategie, snížení sociální izolace
- svépomocné skupiny pro rodinné příslušníky - sdílení a vzájemná podpora rodinných
příslušníků, poskytnutí podpory, poslední čtvrtek v měsíci v prostorách sdružení
- poradenství
- osobní konzultace s psycholožkou nebo sociální pracovnicí (každé pondělí, nutno se objednat)
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- telefonické konzultace - na telefonu 226 807 049, pondělí až pátek 9 - 16 hod
- internetové poradenství - zodpovídají odborníci do 5 pracovních dnů,
kontakt: poradna@cerebrum2007.cz
- rekondiční pobyty - 1 týdenní a 2 víkendové pobyty, nabízí intenzivní rehabilitační péči lidem
po poranění mozku mimo domov
- přednášky
- Občasník Makovice

Název poskytovatele: Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
Adresa: Květnového vítězství 361/55, Praha 11 Chodov, 149 00 Praha 415
Kontaktní telefon: 241 721 518, 776 721 519, 777 610 827
E-mail: scmp@volny.cz
Webové stránky: www.sdruzenicmp.cz
Určeno pro:
- osoby se zdravotním postižením - postižené a ohrožené cévní mozkovou příhodou
- osoby s tělesným postižením
- osoby s kombinovaným postižením
- seniory
Poskytované služby: poradna, rekondiční pobyty
Doplňující informace:
Ostatní: určeno pro osoby od 27 let a výše

Název poskytovatele: Společnost E - Czech Epilepsy Association, o.s.
Adresa: Liškova 959/3, Praha 12 - Kamýk, 142 00 Praha 411
Kontaktní telefon: 241 722 136
E-mail: info@spolecnost-e.cz
Webové stránky: www.spolecnost-e.cz
Určeno pro:
- osoby se zdravotním postižením - epilepsií a jejich rodiny
- osoby s chronickým onemocněním
- osoby s kombinovaným postižením
- rodiny s dětmi
- seniory
- bez omezení věku
Poskytované služby:
- odborné sociální poradenství
- sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (např. letní tábor
pro děti s epilepsií a jejich sourozence, rehabilitační pobyt pro dospělé s epilepsií a jejich
rodinné příslušníky či přátele v zahraničí, … s hipoterapií…)
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Název poskytovatele: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) ČR
Oblastní pobočka Plzeň-jih
Adresa: Tomanova 5, 320 13 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 442 479, 737 503 685
E-mail: svabkovab@seznamcz
Webové stránky: www.sonsplzenjih.cz
Určeno pro:
- osoby se zrakovým postižením
- osoby se zdravotním postižením
- seniory
Poskytované služby:
- pravidelná setkávání členů
- kulturně vzdělávací činnost (návštěvy výstav, koncertů, divadelních představení, poznávací výlety)
- sportovní aktivity (simulovaná střelba, goalball, plavání, bowling, turistika)
- rekondiční - psychorehabilitační pobyt
- sociální poradenství
- pomoc při výběru tyflopomůcek
- pomoc při vyřizování dávek sociální péče
Doplňující informace:
Cena služby: bezplatná
Ostatní: Provozní doba dle telefonické dohody
akce jsou naplánované na čtvrtletí a členové dostávají Informáček, kde se dozví vše o připravovaných akcích

Název poskytovatele: TyfloCentrum Plzeň o.p.s.
Adresa: Tomanova 5, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 420 481
Určeno pro: osoby se zrakovým postižením
Poskytované služby:
- průvodcovská a předčitatelská
- sociální rehabilitace (výuka na počítačích se speciálními programy, podpora pracovního uplatnění)
- sociálně aktivizační služby (volnočasové aktivity)
- odborné sociální poradenství

Název poskytovatele: Tyfloservis Plzeň o.p.s.
Adresa: Tomanova 5, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 423 596
Určeno pro:
- osoby se zrakovým postižením
- osoby blízké lidem se zrakovým postižením
- odborná i laická veřejnost
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Poskytované služby:
- podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti
- jednorázově poskytneme
informace
pomůcky
Systematický nácvik dovedností, které mohou zvýšit samostatnost v každodenních
činnostech
- rehabilitační kurzy
nácvik čtení a psaní Braillova bodového písma
nácvik sebeobsluhy
nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu a chůze s bílou holí
nácvik psaní na klávesnici PC
nácvik vlastnoručního podpisu atd…
- výběr vhodných kompenzačních pomůcek a proškolení v jejich obsluze
Doplňující informace:
Ostatní: služby probíhají ambulantně ve středisku, v terénu - v místě bydliště, na pracovišti apod.

Název poskytovatele: Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.
Adresa: Tomanova 2645/5, Plzeň 3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Kontaktní telefon: 724 400 811, 377 420 035
E-mail: plzen@ranapece.eu
Webové stránky: www.ranapece.eu
Určeno pro:
- děti od narození do 7 let s kombinovaným postižením
- děti od narození do 7 let se zrakovým postižením
- rodiny, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením
Poskytované služby:
- terénní služby - konzultace v rodině
- ambulantní konzultace
- doprovod (společná konzultace s lékařem…)
- telefonické poradenství, telefonická krizová intervence

Název poskytovatele: o.s. LORM Společnost pro hluchoslepé
Poradenské centrum LORM Praha
Adresa: Zborovská 96/62, Praha 5 Malá Strana, 150 00 Praha 5
Kontaktní telefon: 257 325 478
E-mail: praha@lorm.cz
Webové stránky: www.lorm.cz
Určeno pro:
- osoby se zdravotním postižením
- osoby se sluchovým postižením
- osoby s kombinovaným postižením
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Poskytované služby:
- tlumočnické služby
- odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
- sociální rehabilitace pro osoby s hluchoslepotou
- sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
- další služby - viz webové stránky
Doplňující informace:
Bezbariérovost: ano

Název poskytovatele: APPN, o.p.s.
Agentura pro neslyšící
Adresa: Světova 1051/15, Praha8-Libeň, 180 00 Praha 8
E-mail: appn.appn.cz
Webové stránky: www.appn.cz
Určeno pro:
- osoby se sluchovým postižením - bez omezení věku
- osoby s kombinovaným postižením - bez omezení věku
Poskytované služby (další viz webové stránky):
- právní poradna
- pracovní poradenství
- tlumočnická služba online - nonstop, zdarma
- tlumočnické výjezdy - slouží jen pro krizové situace
Doplňující informace:
Cena služby: dle ceníku (právní poradna - základní konzultace zdarma)

Název poskytovatele: Český klub nedoslýchavých HELP
Krajské poradenské servisní středisko Českého klubu
nedoslýchavých
Adresa: Tomanova 3/5, Plzeň 3 - Jižní předměstí, 301 00 Plzeň 1
Kontaktní telefon: 377 420 934
E-mail: cknh.zdenek@tiscali.cz
Webové stránky nové: www.audiohelp.cz, staré: www.home.tiscali.cz/skn_help/
Určeno pro: osoby se sluchovým postižením a seniory
Poskytované služby:
- odborně poradenské centrum pro sluchově postižené včetně návazných služeb - Plzeň,
na uvedené adrese pondělí až pátek 8 - 15 hod.
- zdravotnické poradenství - informace o sluchové vadě, léčbě, kompenzacích…
- technické poradenství - informace o sluchadlech…
- sociálně-právní poradenství - příspěvky, sociální dávky…
- opravy sluchadel
- reedukační pobytové kurzy - 14 denní
- přednášky
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Název poskytovatele: Federace rodičů a přátel sluchově postižených
Adresa: Hábova 1571/22 Praha 13 - Stodůlky
Kontaktní telefon: 235 517 313
Kontaktní telefon Tamtam: 251 510 744, 251 510 745
E-mail: frpsp@frpsp.cz
socpor@frpsp.cz (sociální poradna)
ic@frpsp.cz (informační centrum)
ranapece@tamtam-praha.cz
Webové stránky: www.frpsp.cz
www.tamtam-praha.cz
Určeno pro:
- osoby se sluchovým postižením
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby se zdravotním postižením
- osoby v krizi
- rodiny s dětmi
- seniory
Poskytované služby:
- sociální poradna - pomoc při: vyřizování telefonátů, sepisování úředních dopisů, hledání
ubytování, vyřizování příspěvků a poskytnutí informací o nich, výběru školy…
- informační centrum o hluchotě
Středisko rané péče Tamtam Praha - široká podpora rodiny, která vychovává dítě (již od jeho
narození) se sluchovým nebo kombinovaným postižením, veškeré standardní služby jsou
zdarma.
- vzdělávací a další služby
Doplňující informace:
Cena služby: standardní služby jsou poskytovány bezplatně

Název poskytovatele: Plzeňská unie neslyšících
Adresa: Tomanova 2424/3, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Kontaktní telefon: 377 421 124
E-mail: posta@pun.cz
Webové stránky: www.pun.cz
Určeno pro:
- osoby se sluchovým postižením
- osoby s kombinovaným postižením
- seniory
- rodiny s dětmi
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
- bez omezení věku
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Poskytované služby:
- odborné sociální poradenství
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- průvodcovské a předčitatelské služby
- tlumočnické služby

Název poskytovatele: SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň
Adresa: Tylova 405/14, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Telefon: 377 237 527, 602 616 785
E-mail: hanzlickova@snplzen.cz, spolek@snplzen.cz
Webové stránky: www.snplzen.cz
Určeno pro:
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby se sluchovým postižením
- seniory
- bez omezení věku
Poskytované služby:
- odborné sociální poradenství
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- tlumočnické služby - terénní nebo ambulantní
- půjčování pomůcek osobám se sluchovým postižením

Název poskytovatele: Sdružení občanů Exodus
Adresa: U Kapličky 51,330 11 Třemošná
Telefon: 377 856 539
E-mail: pacakova@exodus.cz
Webové stránky: www.exodus.cz
Určeno pro: tělesně postižené a osoby s kombinovaným postižením do 26 let
Poskytované služby: odlehčovací služba
Doplňující informace:
Cena služby: 1100,- za školní rok
Bezbariérovost: ano
Ostatní: služba je poskytována ambulantně každé úterý od 12:30 do 19:00

Název poskytovatele: Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace
Vozíčkáři Plzeňska - integrace osob se zdravotním postižením do společnosti
Adresa: Kaznějovská 43, 323 00 Plzeň (pouze doručovací adresa)
Telefon: 723 941 725, 731 433 102, 377 537 700
E-mail: vozickari@volny.cz
Webové stránky: www.vozickari.estranky.cz
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Určeno pro: osoby s tělesným postižením, zejména vozíčkáři
Poskytované služby:
- sociální poradenství
- rekondiční pobyty a volnočasové aktivity
Doplňující informace:
Cena služby: zdarma
Bezbariérovost: ano
Ostatní: finanční spoluúčast na zájezdech a rekondičních pobytech

Název poskytovatele: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch
Denní stacionář
Adresa: Zbůch 347, 330 22 Zbůch
Kontaktní telefon: 377 830 611
E-mail: info@uspzbuch.cz
Webové stránky: www.uspzbuch.cz
Určeno pro:
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se zdravotním postižením
Poskytované služby: denní stacionář - ambulantní péče
Doplňující informace:
Bezbariérovost: ano
Ostatní:
- určeno pro osoby od 16 do 64 let
Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch dále zajišťuje:
- Domov pro osoby se zdravotním postižením (od1 roku do 64 let)
- chráněné bydlení
- odborné sociální poradenství

Název poskytovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod,
příspěvková organizace
Adresa: ulice 28. Října 377, Stod 333 01, Dílna Šikovná Myš - Dělnická 737 333 01 Stod
Kontaktní telefon: 377 917 904, 377 183 364 - sociální pracovnice
Webové stránky: www.dozpstod.eu
Určeno pro:
- osoby s mentálním postižením
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se zdravotním postižením
- osoby s chronickým onemocněním
- osoby s chronickým duševním onemocněním
- seniory
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Poskytované služby:
- domov pro osoby se zdravotním postižením (cvičné domácnosti, terapeutické dílny…)
- chráněné bydlení
- sociálně aktivizační činnosti (dílna Šikovná myš)
- odlehčovací služby
- odborné sociální poradenství (tel. 377 917 904, Email: poradna@dozpstod.cz)

Název poskytovatele: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.
Klub klubíčko Beroun - denní stacionář, týdenní stacionář
Adresa: Bezručova 928, Beroun-město, 266 01 Beroun1
Kontaktní telefon: 311 514 370, 606 893 536, 777 337 747
E-mail: info@klubicko.org
Webové stránky: www.klubicko.org
Určeno pro: zdravotně postižené děti
Poskytované služby:
- denní stacionář
- týdenní stacionář

Název poskytovatele: Klubíčko Beroun
Odlehčovací pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením
Adresa: Damilská 172, Tetín, 266 01 Beroun
Kontaktní telefon: 725 757 707
E-mail: klubíčko.ops@seznam.cz
Webové stránky: www.klubicko-ops.webnode.cz
Určeno pro:
- osoby se zdravotním postižením (1 - 64 let)
- Poskytované služby:
- pobytová odlehčovací služba

Název poskytovatele: Oblastní spolek Červeného kříže Plzeň jih a sever
Adresa: Čelakovského 10, 301 32 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 223 398
E-mail: plzenjih+sever@cervenykriz.eu
Určeno pro:
- seniory
- osoby s chronickým onemocněním
- rodiny s dětmi
- ohrožené děti a mládež
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Poskytované služby:
pečovatelská služba
péče o nemocné nebo starší osoby
nákupy, úklid v domácnosti
doprovod k lékaři
sousedskou výpomoc ve výše uvedeném smyslu provádí Místní skupiny
krizová pomoc
poskytnutí ošacení a obutí (bezplatná při prokázání se potvrzením o finanční nouzi
od sociálních odborů, jinak prodej za úhradu)
poskytnutí rady, kam se obrátit o další pomoc
rehabilitační pobyty
pro osoby s diabetem (zahrnují ubytování, stravování, přednášky, cvičení)
pro děti s vadným držením těla (17denní pobyt o letních prázdninách - pravidelná
cvičení pod vedením fyzioterapeuta a lékaře)
volnočasové aktivity pro seniory
lékařské přednášky a besedy v Místních skupinách
výstavy, posezení při hudbě, tomboly
volnočasové aktivity pro děti a mládež
školení mladých zdravotníků v poskytování první pomoci
pořádání soutěží hlídek mladých zdravotníků
Doplňující informace:
Ostatní: provozní doba pro kontaktování pondělí - čtvrtek 8.00 - 15.00 hod.

Název poskytovatele: Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
pracoviště Plzeň-jih, Plzeň-sever
Adresa: Koterovská 134, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon a fax: 377 440 854, mobil: 775 786 001
E-mail: plzen@czppk.cz
Webové stránky: www.czppk.cz
Určeno pro:
- osoby se zdravotním postižením
- osoby s chronickým duševním onemocněním
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se zrakovým postižením
- osoby se sluchovým postižením
- seniory
- rodiny nemocných a seniorů
Poskytované služby:
- odborné sociální poradenství psychologická podpora a pomoc
- sociální aktivizační služby
- kurzy PC, kurzy paměti
- osobní asistence
Doplňující informace:
Cena služby: bezplatná
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Název poskytovatele: Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s.
Adresa: Kudrnova 95/22, Praha5 - Motol, 150 00 Praha 5
Kontaktní telefon: 257 223 028, 257 211 929
Krizová linka: 776 777 257
E-mail: socialni@cfklub.cz
Webové stránky: www.cfklub.cz
Určeno pro:
osoby s chronickým onemocněním - nemocným cystickou fibrózou a jejich blízkým
Poskytované služby:
- sociální poradenství
- krizová linka 776 777 257 (všední den 17-22 hod, víkend a svátky 9-22 hod)
- psychologické poradenství
- návštěvy v nemocnici
- materiální a finanční pomoc atd.
- další služby - viz webové stránky

Název poskytovatele: Centrum Paraple, o.p.s.
Adresa: Ovčárská 171/1b, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108
Kontaktní telefon: 274 771 478
E-mail: paraple@paraple.cz
Webové stránky: www.paraple.cz
Určeno pro:
- osoby se zdravotním postižením - které jsou po úrazu či onemocnění, jehož následkem
- je poškození míchy
- určeno pro osoby od 16 let a výše
Poskytované služby:
- pobytové - intenzivní sociálně rehabilitační program (noví klienti krátce po úrazu
či onemocnění, jehož následkem je poškození míchy)
- pobytové - rekondiční sociálně rehabilitační program (klienti, kteří jsou již delší dobu
po úrazu či onemocnění, jehož následkem je poškození míchy)
Doplňující informace:
Cena služby: dle ceníku
Bezbariérovost: ano

Název poskytovatele: Asociace muskulárních dystrofiků
Adresa: Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha4 - Chodov
Kontaktní telefon: 272 933 777, 722 946 323
E-mail: info@amd-mda.cz
Webové stránky: www.amd.mda.cz
Určeno pro:
osoby s tělesným postižením - s onemocněním dystrofie (myopatie) nebo jinými nervosvalovými onemocněními, věkově neomezeno
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Poskytované služby:
- sociálně právní pomoc
- rehabilitačně výchovné kurzy
- tuzemské i zahraniční ozdravné pobyty
- semináře, šachové turnaje…
- další služby a informace - viz webové stránky

Název poskytovatele: Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
Poradna pro klienty s onkologickým onemocněním
Adresa: Poradna U modré školy 2337/1, Praha 11 - Chodov, 149 00 Praha
Kontaktní telefon: 731 625 951
Webové stránky: www.asociacehospicu.cz
Určeno pro:
osoby se zdravotním postižením - převážně pro osoby, jež se nacházejí v konečné fázi onkologického onemocnění
Poskytované služby:
poradna pro klienty s onkologickým onemocněním - Praha
webové stránky asociace - informace, seznam hospiců…

Název poskytovatele: Občanské sdružení zdravotně postižených Přešticko
Adresa: Palackého 821, 334 01 Přeštice
Kontaktní telefon: 732 651 288
Určeno pro:
- osoby s chronickým onemocněním
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se sluchovým postižením
- osoby se zdravotním postižením
- osoby se zrakovým postižením
- seniory
- osoby bez omezení věku
Poskytované služby:
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Doplňující informace:
Cena: členský příspěvek 50,- Kč za rok

Název poskytovatele: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s.
Zařízení: Poradna pro uživatele sociálních služeb - Plzeň
Adresa: Koterovská 2061/134, Plzeň - Slovany, Východní Předměstí, 326 00, Plzeň 26,
tel.: 377 440 854, e-mail: plzen@poradnaprouzivatele.cz
Webové stránky: www.poradnaprouzivatele.cz
Určeno pro: osoby se zdravotním postižením, seniory, bez omezení věku
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Služby pro rodiny, děti a mládež
Název poskytovatele: Václava Lešetická
Adresa: Lužany 7, 334 54 Lužany u Přeštic
Kontaktní telefon: 721 331 277
E-mail: vaclava.leseticka@seznam.cz
Webové stránky: www.hlidani-opravy.cz
Určeno pro:
- rodiny s dětmi
Poskytované služby:
- hlídání dětí
Doplňující informace:
Cena služby: dle typu
Bezbariérovost: ne
Ostatní: služba může být poskytována v domácím prostředí klienta

Název poskytovatele: Farní sbor ČCE v Přešticích
Adresa: Rebcova 557, 334 01 Přeštice
Kontaktní telefon: 776 116 899
E-mail: prestice@evangnet.cz
Určeno pro:
- rodiny s dětmi
- děti
- mládež
- seniory
Poskytované služby:
- mateřské centrum - úterý a čtvrtek od 9.30 do 11 hod.
- zajišťuje kontakt maminek spolu navzájem
- přináší přednášky, výtvarné činnosti
- organizuje čas dětem (tanečky, říkanky, pohádky)
- hlídání dětí - středeční dopoledne
- setkávání dětí (3-7 let) - každé úterý od 16.30 do 17.30 hod.
- rozvoj vnímání sebe, společnosti, základních hodnot života…
- setkávání mládeže (10 - 17 let) - každou sobotu v 11 hod.
- rozvoj vnímání sebe, společnosti, základních hodnot života…
- návštěvy seniorů
- mladí lidé navštěvují seniory, kteří si to přejí a vedou s nimi rozhovor
- spolupráce s pečovatelskou službou Přeštice
Doplňující informace:
Cena služby: bezplatné
Bezbariérovost: ano
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Název poskytovatele: Pedagogicko-psychologická poradna Plzeňského kraje
Webové stránky: www.pepor.pilsedu.cz/

Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s.
Praha, Šafaříkova 24
Adresa: Pobočka Plzeň, Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň
Kontaktní osoby a telefon: Mgr.Alena Sedláčková, 739 320 231
Mgr.Pavla Potužníková, 739 220 905
E-mail: alena.sedlackova@clovekvtisni.cz, pavla.potuznikova@clovekvtisni.cz
Určeno pro:
- děti a mládež (6-26 let) v ohrožení
- děti a mládež (do 26 let) opouštějící ústavní péči
- oběti domácího násilí, trestné činnosti, obchodu s lidmi, komerčního zneužívání
- osoby bez přístřeší
Poskytované služby:
- terénní sociální práce formou poradenské a asistenční služby pro osoby, které nemají
dostatek informací pro to, aby mohli řešit svoji nepříznivou situaci
pomoc při rodinných problémech
pomoc při potížích s bydlením
pomoc při exekuci
pomoc při zadlužení
pomoc při přestupkovém a trestním řízení
pomoc při soudních sporech
potíže se zaměstnavatelem, pracovní agenturou
pomoc při vyřizování sociálních dávek, důchodu
- vzdělávací kurzy pro učitele
- workshopy pro žáky ZŠ, SŠ, resocializační a probační kurzy pro mladistvé
- veřejné akce, debaty, výstavy, promítání filmů, kampaně a festival dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět, v Plzni knihovna nejen pro učitele
Doplňující informace:
Cena služby: bezplatná
Ostatní: kontaktní dny úterý, středa 9.00-16.00, jiné dny po dohodě s klientem
kontakt v kontaktní místnosti nebo v domácnosti klienta

Název poskytovatele: Kojenecký ústav s dětským domovem Plzeň
Zařízení: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Šneček“
Adresa: Na Chmelnicích 6, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 378 037 823, 724 888 807
E-mail: siplova@plzen.eu
Webové stránky: www.kojenecky-ustav.cz
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Určeno pro:
- děti ve věku 0 -3 roky (u sourozeneckých skupin posunutí věkové hranice)
Poskytované služby:
- pobytová služba pro děti v krizových situacích:
pomoc rodinám, které se na přechodnou dobu nemohou o dítě postarat
pomoc dětem zanedbávaným, týraným
přímé zaopatření, péče výchovná, zdravotní, sociální, poradenská
přijetí na základě žádosti rodičů, obecního úřadu, rozhodnutí soudu
dočasný pobyt do vyřešení situace
Doplňující informace:
Cena služby: příspěvek na úhradu pobytu a péče dle § 42, zákona č. 359/1999 Sb.,
při hmotné nouzi péče bezplatná
Bezbariérovost: ne

Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Zařízení: Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Adresa: Čermákova 29, 301 00 Plzeň
Do Štěnovic 2, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 423 159
E-mail: dmd@mchp.cz
Webové stránky: www.mchp.cz
Určeno pro:
matky s dětmi a těhotné ženy v obtížných situacích, jako např. domácí násilí, krize v manželství, generační problém v rodině, nevhodné výchovné prostředí pro děti, nezvládání péče o
dítě a hrozící odloučení matky a dítěte, ztráta vlastního dítěte
Poskytované služby:
azylový dům
Doplňující informace:
Cena služby: matka 70,- Kč na den, dítě od 10,- Kč na den
Bezbariérovost: ne

Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
Zařízení: Intervenční centrum Plzeňského kraje
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 777 167 004
E-mail: ic@dchp.cz
Webové stránky: www.charita.cz/plzen
Určeno pro:
osoby ohrožené domácím násilím.
Poskytované služby:
- psychosociální pomoc a krizová intervence
- základní sociálně právní poradenství
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- doprovod při jednání s institucemi
- zprostředkování kontaktů a následné péče.
Jde o terénní a ambulantní formu.
Doplňující informace:
Cena služby: zdarma
Bezbariérovost: ne
Ostatní: Anonymní služba. Službu je možno sjednat nonstop.

Název poskytovatele: Fond ohrožených dětí
Zařízení: Azylový dům MáTa
Adresa: Lochotínská 37, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 541 226, 724 667 638
E-mail: azylovydum.plzen@fod.cz
Webové stránky: www.fod.cz
Určeno pro:
- děti a jejich zákonní zástupci
- těhotné ženy starší 18 let
- rodiny s dětmi
- přednostně jsou ubytováváni zájemci s trvalým pobytem v Plzeňském kraji
Poskytované služby:
- poskytování ubytování na dobu nezbytně nutnou zpravidla nepřevyšující 1 rok
- poskytování základního sociálního, výchovného a dluhového poradenství
- psychická podpora klientů
- doprovod a podpora při jednání s institucemi
- volnočasové aktivity pro děti, společné
Doplňující informace:
Cena služby: 50-60,- Kč dospělý/ den, 20-30,- Kč dítě/den
Bezbariérovost: ano
Ostatní: nepřetržitý provoz

Název poskytovatele: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.
Adresa: Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 775 263 426
E-mail: ivanka.jirkova@seznam.cz, ilonahruzova@seznam.cz
Webové stránky: www.poradnaplzen.cz
Určeno pro:
- rodiny s dětmi
- osoby v krizi
- oběti domácího násilí
- osoby ohrožené závislostí
- všichni dospělí a mladiství od 16 let.
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Poskytované služby:
- odborné sociální a sociálně-právní poradenství
- pomoc lidem v náročných životních situacích
- podpora a provázení při řešení osobní problematiky
- pomoc při řešení těžkostí v partnerském a rodinném soužití, příp. v širších mezilidských vztazích
Doplňující informace:
Cena služby: zdarma
Bezbariérovost: ano

Název poskytovatele: Sdružení pěstounských rodin
Zařízení: Poradna náhradní rodinné péče
Adresa: Borská pole 55, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 733 534 466
E-mail: plzen@pestouni.cz
Webové stránky: www.pestouni.cz
Určeno pro:
- děti vyrůstající v náhradní rodinné péči
- rodiny s přijatými dětmi
- biologické rodiny těchto dětí
- žadatele a zájemce o náhradní rodinnou péči
Poskytované služby:
- sociální poradenství a odborné psychologické konzultace
- rodinná a individuální psychoterapie pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči a zájemce
o tuto oblast
- vzdělávací aktivity a setkávání v Poradně (tzv. “Kulaté stoly“ týkající se problémů náhradních rodin)
- rekreační či rekreačně-vzdělávací pobyty pro rodiny pěstounů a osvojitelů
(jednodenní, vícedenní s nabídkou odborného programu, programu pro děti apod.)
- informování veřejnosti o přednostech náhradní rodinné péče oproti ústavní péči
(na základě dlouhodobých výzkumů odborníků)
Doplňující informace:
Cena služby: zdarma
Bezbariérovost: ne

Název poskytovatele: Oblastní spolek Červeného kříže Plzeň jih a sever
Adresa: Čelakovského 10, 301 32 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 223 398
E-mail: plzenjih+sever@cervenykriz.eu
Určeno pro:
- rodiny s dětmi
- ohrožené děti a mládež
- seniory
- osoby s chronickým onemocněním
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Poskytované služby:
- rehabilitační pobyty
- pro děti s vadným držením těla (17denní pobyt o letních prázdninách - pravidelná cvičení
pod vedením fyzioterapeuta a lékaře)
- volnočasové aktivity pro děti a mládež
- školení mladých zdravotníků v poskytování první pomoci
- pořádání soutěží hlídek mladých zdravotníků
Doplňující informace:
Ostatní: provozní doba pro kontaktování pondělí - čtvrtek 8.00 - 15.00 hod.

Název poskytovatele: Rozum a cit o.s. - všestranná podpora náhradní rodinné péče
Adresa: Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7
Korespondenční Adresa: Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany
Kontaktní telefon: 323 605 782
Poradna: telefon: 323 605 782, 733 102 901, E-mail:poradna@rozumacit.cz
E-mail: rozumacit@rozumacit.cz
Webové stránky: www.rozumacit.cz
Určeno pro:
- náhradní rodiče (pěstouny, osvojitele…)
- děti vyrůstající v náhradní rodině
- širší příbuzenstvo a blízké okolí náhradní rodiny
- sociální pracovnice i pracovníky z jiných organizací
Poskytované služby:
- poradenství - řeší se zde sociálně právní problematika,
telefon: 323 605 782, 733 102 901, e-mail: poradna@rozumacit.cz
- vzdělávání a terapeutické služby
- terapie
Informace o organizacích poskytujících služby dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám viz kapitola Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
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Služby pro osoby v krizových situacích
Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s.
Praha, Šafaříkova 24, Pobočka Plzeň, Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň
Adresa: Hlávkova 30, Přeštice
Kontaktní osoba a telefon: Mgr.Alena Sedláčková, 739 320 231
E-mail: alena.sedlackova@clovekvtisni.cz
Určeno pro:
- děti a mládež (6-26 let) v ohrožení
- děti a mládež (do 26 let) opouštějící ústavní péči
- oběti domácího násilí, trestné činnosti, obchodu s lidmi, komerčního zneužívání
- osoby bez přístřeší
- etnické menšiny
- imigranty a azylanty
Poskytované služby:
- terénní sociální práce formou poradenské a asistenční služby pro osoby, které nemají
dostatek informací pro to, aby mohli řešit svoji nepříznivou situaci
- hledání nového zaměstnání či rekvalifikace, problémy se zaměstnavatelem
či pracovní agenturou
- dluhové poradenství - jednání s věřiteli, informace o nevhodnosti některých
finančních produktů
- pomoc při exekuci - sestavení splátkového kalendáře, asistence při komunikaci
s věřiteli
- při potížích s bydlením - zprostředkování možnosti náhradního bydlení, možnosti
při výpovědi z nájmu, při potížích s technickým stavem domu
- pomoc s vyřizováním sociálních dávek, důchodů
- pomoc při vyřizování občanství, přechodného a trvalého pobytu - poskytnutí informací
- pomoc při sepsání žádosti
- pomoc při rodinných problémech - rozvod, výživné, svěření dítěte do péče
- asistence při řešení ztráty dokladů
- pomoc při podání trestního oznámení, odvolání, svědectví, výpovědi na policii
- pomoc při soudních sporech - pomoc při podání žaloby, odvolání proti usnesení,
žádosti o bezplatné právní zastoupení, nebo vysvětlení právních termínů
- doprovod klienta na úřady, k soudu, výslechu, nácvik sociálních dovedností
- vzdělávací kurzy pro učitele, semináře pro pracovníky veřejné zprávy
- workshopy pro žáky ZŠ, SŠ, resocializační a probační kurzy pro mladistvé
- sociokulturní kurzy pro cizince
- veřejné akce, debaty, výstavy, promítání filmů, kampaně a festival dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět, v Plzni knihovna nejen pro učitele
Doplňující informace:
Služba je bezplatná.
Ostatní: kontaktní dny úterý, středa 9.00-16.00, jiné dny po dohodě s klientem
kontakt v kontaktní místnosti nebo v domácnosti klienta
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Název poskytovatele: Občanská poradna Plzeň, o.s.
Adresa: Koterovská 41, 326 00 Plzeň
T.G.M . 5, 334 41 Dobřany
Kontaktní telefon: Plzeň 377 456 468, 377 456 467, 777 964 563
Dobřany 777 94 563
E-mail: poradna@opplzen.cz
Webové stránky: www.opplzen.cz
Určeno pro: všechny osoby, které potřebují radu nebo informaci
Poskytované služby:
- občanské poradenství
- dluhové poradenství
- poradenství pro nestátní neziskové organizace
- vzdělávací aktivity pro veřejnost
- E-poradna
Doplňující informace:
Cena služby: bezplatné
Ostatní: doporučují ke konzultaci se objednat, Dobřany - čtvrtek 9 - 12 hod, 13 - 16 hod

Název poskytovatele: Oblastní spolek Červeného kříže Plzeň jih a sever
Adresa: Čelakovského 10, 301 32 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 223 398
E-mail: plzenjih+sever@cervenykriz.eu
Určeno pro:
- seniory
- osoby s chronickým onemocněním
- rodiny s dětmi
- ohrožené děti a mládež
Poskytované služby:
- krizová pomoc poskytnutí ošacení a obutí (bezplatná při prokázání se potvrzením o finanční
nouzi od sociálních odborů, jinak prodej za úhradu)
- poskytnutí rady, kam se obrátit o další pomoc
Doplňující informace:
Ostatní: provozní doba pro kontaktování pondělí - čtvrtek 8.00 - 15.00 hod.

Název poskytovatele: Veřejný ochránce práv OMBUDSMAN
Adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
Telefonní informační linka veřejného ochránce práv: 542 542 888
Webové stránky:www.ochrance.cz/verejny-ochrance-prav/verejny-ochrance-prav-ombudsman/

Určeno pro: osoby, jež se cítí poškozeny nesprávným jednáním nebo nečinností úřadů
a orgánů státní správy
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Poskytované služby:
- řešení stížností na úřady
- řešení poškozování práv osob, které jsou omezené na svobodě
- řešení diskriminací na základě etnického původu, rasy, věku, sexuální orientace, zdravotního
postižení, náboženského vyznání apod.
Doplňující informace:
Cena služby: bezplatná

Název poskytovatele: Česká společnost AIDS pomoc, o.s.
Azylový dům
Adresa: Malého 282/3, Praha 8 Karlín 186 00 Praha86
Kontaktní telefon: 224 814 284
E-mail: info@aids-pomoc.cz
Webové stránky: www.aids-pomoc.cz
Určeno pro:
- osoby bez přístřeší
- osoby s chronickým onemocněním
- osoby s jiným zdravotním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se zrakovým postižením
- osoby se sluchovým postižením
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi
služba je poskytována pro osoby starší 18 let
Poskytované služby: pobytové služby

Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
Zařízení: Poradna pro cizince a uprchlíky
Adresa: Cukrovarská 16,301 00 Plzeň
Telefon: 377 441 736, 731 433 096
E-mail: poradna@dchp.cz
Webové stránky: www.dchp.cz
Určeno pro: imigranty a azylanty
Poskytované služby:
- pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- sociálně právní poradenství
- informační servis
- tlumočnické a překladatelské služby
- individuální podpora při vyhledávání pracovního místa na otevřeném trhu práce
- ambulantní a terénní
- krizová intervence
- materiální a humanitární pomoc v odůvodněných případech
- PC studovna s bezplatným přístupem na internet
- nízkoprahové kurzy češtiny pro začátečníky a pokročilé
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- pravidelné, anonymní konzultace pracovníků cizinecké policie přímo v poradně
- multikulturní akce pro cizince
- besedy na základních s středních školách, akce pro veřejnost s cizineckou tématikou,
odborné semináře

Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
Zařízení: Terénní krizová služba
Adresa: Cukrovarská 16,301 00 Plzeň
Telefon: 777 167 004
E-mail: krize@dchp.cz
Webové stránky: www.dchp.cz
Určeno pro: osoby v krizi
Poskytované služby:
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- poskytnutí ubytování
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- sociálně terapeutické činnosti
- terénní služba

Název poskytovatele: Diakonie ČCE Středisko celostátních programů a služeb
Azylový dům
Kontaktní telefon: 724 039 455
E-mail: scps @diakoniecce.cz
Webové stránky: www.diakoniecce.cz
Určeno pro:
- imigranty a azylanty
- oběti obchodu s lidmi
- oběti trestné činnosti
- osoby bez přístřeší
- osoby komerčně zneužívané
- osoby v krizi
- služba pro dorost, dospělé i seniory (16-80 let)
Poskytované služby: pobytové

Název poskytovatele: Fond ohrožených dětí
Azylový dům MÁ TA
Adresa: Lochotínská 58/37, Plzeň 1 - Severní předměstí, 301 00 Plzeň 1
Kontaktní telefon: 377 541 226
E-mail: azylovydum.plzen@fod.cz
Webové stránky: www.fod.cz
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Určeno pro:
- oběti domácího násilí
- oběti trestné činnosti
- osoby bez přístřeší
- osoby v krizi
- rodiny s dětmi
- osoby ze společensky vyloučených komunit
- přijímáme klienty bez omezení věku
Poskytované služby: pobytové

Název poskytovatele: Naděje, o.s.
Zařízení: Azylový dům pro ženy
Adresa: Středisko Naděje
Plzeň Železniční 314/36, Plzeň 2 - Slovany, Východní předměstí, 326 00 Plzeň 26
Kontaktní telefon: 377 456 912
E-mail: plzen@nadeje.cz
Webové stránky: www.nadeje.cz/plzen
Určeno pro:
- osoby bez přístřeší
- osoby v krizi
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi
- etnické menšiny
služba je poskytována mladším dospělým a dospělým ( 19 - 64 let)
pouze pro ženy
Poskytované služby: pobytové služby
Doplňující informace:
Cena služby: Za noc a lůžko 85,- Kč .
Bezbariérovost: ne
Ostatní: Kontaktní doba pondělí až pátek od 9 do 15 hodin.

Název poskytovatele: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Zařízení: Kontaktní centrum
Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 421 374
E-mail: kcentrum@cppt.cz
Webové stránky: .www.cppt.cz
Určeno pro:
Osoby starší 15 let, které v důsledku užívání návykových látek hledají odborné informace,
poradenství a jiné sociální a zdravotnické služby, potřebují přijetí a podporu k provedení
změn směrem k návratu do společnosti a k životu bez zneužívání návykových látek.
Poradenské služby jsou poskytovány i rodinným příslušníkům a jiným blízkým osobám uživatelů návykových látek, kteří potřebují orientaci v problematice a odbornou podporu.
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Poskytované služby:
sociální poradenství:
- individuální poradenství v oblasti závislosti na návykových látkách; poradenství pro rodiče
a osoby blízké uživatelům návykových látek;
- ambulantní podpora uživatelů návykových látek v abstinenci;
- poradenství pro těhotné a matky uživatelky návykových látek (případně otce)
příprava a zprostředkování léčby závislosti v pobytovém zařízení;
- sociální práce včetně komunikace s úřady aj.
nízkoprahové služby:
- výměnný injekční program;
služby v kontaktní místnosti: potravinový a hygienický servis (Po, St, Pá 12:00 - 15:00 hod.);
- testování a poradenství v oblasti HIV/AIDS, virových hepatitid a zprostředkování
zdravotnické péče;
- testování gravidity včetně poradenství, zprostředkování návazné zdravotnické a sociální
péče;
- krizová intervence osobní;
- telefonické a internetové poradenství (dotazy@cppt.cz);
- základní sociální poradenství, asistenční služba a informační servis; poradenství v oblasti
užívání návykových látek a jejich rizicích, v oblasti infekčních nemocí a jiných zdravotních
rizicích spojených s užíváním drog;
- základní zdravotnické ošetření a poradenství, zprostředkování návazné zdravotnické péče.
Doplňující informace:
Cena služby: zdarma
Bezbariérovost: není, ale je možné domluvit konzultace v bezbariérovém prostoru
Ostatní: pro poradenství doporučujeme telefonické nebo osobní objednání
Otevírací doba: pondělí, úterý, středa, pátek: 10:00 -18:00 hod., čtvrtek: zavřeno

Název poskytovatele: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Zařízení: Program následné péče
Adresa: Doudlevecká 71, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon:377 321 051
E-mail: ambulance@cppt.cz
Webové stránky: www.cppt.cz
Určeno pro:
- lidem, kteří se rozhodli pro život bez návykových látek, minimálně 3 měsíce abstinují nebo
absolvovali léčbu závislosti na návykových látkách a hledají podporu pro udržení této životní
změny
- rodičům, partnerům a blízkým uživatelů návykových látek, kteří potřebují informace,
podporu, bezpečné místo pro sdílení svých problémů a hledání optimálního postupu
při řešení aktuálních potíží
Poskytované služby:
- individuální a skupinové poradenství a psychoterapie
- individuální a skupinové poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelům návykových látek
- krizová intervence
- sociální práce a socioterapie
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- zátěžové programy
- arteterapie
- chráněné bydlení
Doplňující informace:
Cena služby: ambulantní služby zdarma, pobytové služby 2100,- Kč za měsíc
Bezbariérovost: částečně - provoz ambulantních služeb sídlí v přízemí, s dopomocí je služba
přístupná, provoz pobytových služeb v 1. patře bez výtahu
Ostatní: Doporučeno předchozí telefonické objednání
Otevírací doba pro neobjednané: pondělí, středa: 14:00 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek: 10:00 - 13:00

Název poskytovatele: Diakonie Českobratrské církve evangelické, středisko v Plzni
Zařízení: Centrum SOS Archa - krizová pomoc
Adresa: Prokopova 17, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 223 221, 733 414 421
E-mail: archa.plzen@diakoniecce.cz
Webové stránky: www.sosarcha.cz, www.diakonieplzen.cz
Určeno pro:
- děti ohrožené syndromem týraného, zneužívaného nebo zanedbávaného dítěte
- děti, které se ocitly v situaci ohrožující jejich zdravý vývoj či duševní pohodu
- práci s rodinnými příslušníky a blízkými osobami dětských klientů
Poskytované služby:
- pomoc v obtížné životní situaci (krizová intervence, jednorázová konzultace i dlouhodobější provázení)
- základní sociální poradenství
- výchovné poradenství
- pastorační poradenství (čtvrtek 13:00 - 16:00 hod., nutné telefonické objednání)
- psychologické poradenství (středa 15:00 - 16:30 hod., nutné telefonické objednání)
- práce s párem či rodinou v krizi
Doplňková služba: mediace (řešení sporu mimosoudní cestou za asistence třetí neutrální
strany - mediátora, tato služba je zpoplatněna).
Doplňující informace:
Cena služby: zdarma
Bezbariérovost: ne
Ostatní: Otevírací doba Pondělí 9:00 - 19:00 hod.
Čtvrtek 12:00 - 19:00 hod.
Úterý 9:00 - 16:30 hod.
Pátek 9:00 - 16:00 hod.
Středa 9:00 - 16:30 hod.

Název poskytovatele: Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Zařízení: Terapeutická komunita Vršíček
Adresa: Litohlavy 50, 337 01, Litohlavy
Kontaktní telefon: 377 224 320
E-mail: pavelkova@skp-plzen.cz
Webové stránky: www.skp-plzen.cz
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Určeno pro:
Muži ve věku 18-40 let (případně starší do 54 let), závislí na návykových látkách (drogy, alkohol,
gambling).
Poskytované služby:
- klienti se do programu zapojují na základě vlastního rozhodnutí a mohou ho kdykoli opustit
- nepřetržitý provoz
- ubytování, strava, terapeutické skupiny, arteterapie, výuka na PC, pracovní terapie,
- osobní a krizové poradenství, asistence při jednání s úřady, duchovní péče, sportovní
a volnočasové aktivity, rekondiční a zátěžové pobyty
- možnost vykonávání trestů obecně prospěšných prací v rámci programu ve volném čase
- nemá-li se klient kam vrátit po skončení pobytu v TKV nebo nechce-li se vracet do původního
prostředí, může nastoupit do programu Střediska následné péče - Chráněné bydlení
(poskytuje POINT 14)

Doplňující informace:
Cena služby: 3 900,- /nedostatek finančních prostředků není důvodem k nepřijetí do programu
Bezbariérovost: ne

Název poskytovatele: POINT 14
Adresa: Husova 14
Kontaktní telefon: 377 235 526
E-mail: office@point14.cz
Webové stránky: www.point14.cz
Určeno pro:
- osoby experimentující s návykovými látkami,
- problémoví uživatelé návykových látek,
- závislí na návykových látkách při prvním kontaktu s odbornou institucí,
- závislí na návykových látkách, kteří nejsou motivovaní k abstinenci, popř. neakceptují jinou
účinnější formu léčebné péče
- rodinní příslušníci a osoby blízké
jsou možné anonymní i neanonymní kontakty.
Poskytované služby:
- služby prvního kontaktu a včasná/krizová intervence po celou otevírací dobu
- služby kontaktní místnosti - potravinový a hygienický servis, základní zdravotní ošetření
(po - čt 10:00 - 14:00 hod., pá 10:00 - 13:00 hod., út 19:00 - 21:00 hod.)
- poradenství v oblasti infekčních a jiných zdravotních rizik spojených s užíváním drog
- poradenství telefonické i po internetu - do 24 hodin (poradna@point14.cz)
- sociální práce - sociálně právní poradenství, asistenční služba, burza pracovních míst
- poradenství pro rodiny a blízké osoby
- testování na HIV, VHB, VHC, syfilis z krve a orientační testování na přítomnost metabolitů
návykových látek v moči
- provoz výdejního automatu na injekční náčiní
- dámský klub - skupina pro ženy závislé na návykových látkách, aktuálně bez přístřeší
- volnočasové aktivity - Filmový klub
- vzdělávací programy pro odbornou veřejnost - stáže

Doplňující informace:
Cena služby: zdarma
Bezbariérovost: ne
Ostatní: Pondělí - Pátek 8:00 - 16:00 hod.
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Krizové linky
Název poskytovatele: Diecézní charita v Plzni
Kontaktní telefon - krizová linka: 777 167 004
Webové stránky: www.kadel.cz/dchp/mainsources/default.htm
Určeno pro:
osoby v krizi, v ohrožení zdraví nebo života, když se stane neštěstí, v případě domácího násilí
nebo trestného činu
Doplňující informace:
Služba je bezplatná.

Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Praha
Pražská linka důvěry
Adresa: Chelčického 842/39, Praha 3 Žižkov, 130 00 Praha 3
Krizová telefonní nonstop linka: 222 580 697
E-mail: linka.duvery@csspraha.cz
Webové stránky: www.csspraha.cz
Určeno pro:
osoby v krizové situaci - v tíživé životní nebo sociální situaci, bez omezení věku, nutno
dorozumět se česky
Doplňující informace:
Cena služby: krizová tel.linka je bezplatná, úhrada dle vašeho běžného tarifu

Název poskytovatele: Sdružení Linka bezpečí
Adresa: Ústavní 91/7, Praha 8 Bohnice, 181 00 Praha 81
Krizová telefonní nonstop linka - Linka bezpečí: 116 111
Linka vzkaz domů: 800 111 113, 724 727 777
Rodičovská linka: 840 111 234, 606 021 021
E-mail poradna: pomoc@linkabezpeci.cz
E-mail: info@linkabezpeci.cz
Webové stránky: www.linkabezpeci.cz
Určeno pro:
- děti od 6 do 18 let, studující do 26 let
- děti a mladistvé v krizi (v situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami)
- děti na útěku
Poskytované služby:
- Linka bezpečí 116 111 - volání zdarma z pevných i mobilních telefonů, pro děti i mladistvé,
nonstop v provozu
- E-mailová poradna Linky bezpečí pomoc@linka bezpeci.cz - odpověď nejpozději
do 3 pracovních dnů
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- Linka vzkaz domů - pro děti do 18 let, které utekly z domova, nebo je z domova vyhodily,
utekly z ústavů, utekly a bojí se vrátit domů, uvažují o tom, že utečou ... Z pevné linky hovor
zdarma na číslo 800 111 113, z mobilu volat nelze. Z mobilu volej číslo 724 727 777, platíš
dle svého tarifu.
- Rodičovská linka 840 111 234, 606 021 021 - krizová intervence a poradenství pro rodiče,
prarodiče a ostatní členy rodiny

Název poskytovatele: Bílý kruh bezpečí
Kontaktní telefon - krizová nonstop linka: pomoc obětem a svědkům trestných činů kriminality
257 317 110
Dona linka - nepřetržitá pomoc obětem domácího násilí 251 511 313
Webové stránky: www.bkb.cz,
Dona linka: E-mail: dona.linka@bkb.cz, Webové stránky: www.donalinka.cz
Určeno pro:
- oběti a svědky trestních činů
- oběti domácího násilí
Doplňující informace:
Služba je bezplatná
Ostatní: Poradna v Plzni je na adrese Husova 11 v budově Ekonomické fakulty ZČU,
provozní hodiny: úterý a čtvrtek 16-18hod, jiný termín po telefonické domluvě 773551311,
email: bkb.plzen@bkb.cz

Anonymní porody
Telefonní linka pro anonymní porody: 776 833 333
Určeno pro :
Ženy, které tají těhotenství nebo již tajně porodily.

Název poskytovatele: ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy
Adresa: Podolská 242/25, Praha 4 Podolí, 147 00 Praha 47
Telefonická krizová pomoc: 241 432 466
po,út 9-18, st,čt 9-16, pá 9-14
SOS linka 602 246 102
po-pá 9-18
Kontaktní telefon: 241 432 466
Přímé internetové poradenství: poradna@rosa-os.cz
E-mail: info@rosa-os.cz
Webové stránky: www.rosa-os.cz
Webové stránky: www.stopnasili.cz
Určeno pro:
- oběti domácího násilí
- oběti násilí ve vztazích
- týrané a osamělé ženy a jejich děti
- příbuzné obětí násilí
- instituce, sdružení… pomáhajícím obětem násilí
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Doplňující informace:
Cena služby: krizová tel.linka je bezplatná, úhrada dle vašeho běžného tarifu
Bezbariérovost: ano
na internetové dotazy je odpovídáno do 24 hodin mimo svátky a víkendy
možnost poskytnutí utajeného azylového bydlení

Název poskytovatele: Centrum SOS Archa
Adresa: Prokopova 17, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 37 722 3221, 733 414 421, 733 414 421
E-mail: archa.plzen@diakonie.cz
Webové stránky: www.sosarcha.cz
Určeno pro: osoby v tísni, děti, mladé lidi, dospělé, páry i rodiny
Doplňující informace:
Služba je bezplatná.

Název poskytovatele: Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky
Linka pro ženy a dívky
Adresa: Voršilská 139/5, Praha 1 Nové Město, 110 00 Praha 1
Kontaktní telefon: 224 933 943, 224 930 661, 603 213 826
Krizová linka pro ženy a dívky: 603 210 999
E-mail: praha@poradnaprozeny.eu
Webové stránky: www.poradnaprozeny.eu
Určeno pro:
ženy, dívky a rodiny v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy
Doplňující informace:
celostátní telefonická krizová pomoc - dostupnost každý všední den od 8.00 hod do 20.00 hod.

Název poskytovatele: Elpida, o.p.s.
Linka seniorů
Adresa: Limuzská 2110/8, Praha 10 Strašnice, 108 00 Praha 108
Krizová telefonní linka: 800 200 007
E-mail: linkasenioru@elpida.cz
Webové stránky: www.elpida.cz
Určeno pro:
seniory (50 a více let)
seniory v krizi
Doplňující informace:
Cena služby: krizová linka - bezplatná, anonymní - každý všední den
e-mailová poradna
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Název poskytovatele: Epoché, o.s.
Regionální institut duševního zdraví
Adresa: Zábělská 5/43, Plzeň 4 Doubravka, 312 00 Plzeň 12
Kontaktní telefon: 377 462 314, 731 072 964
Krizová nonstop linka důvěry a psychologické pomoci: 377 462 312, 605 965 822
E-mail: ld.plzen@atlas.cz
Webové stránky: www.epoche.cz
Určeno pro:
- osoby v ohrožení zdraví
- osoby v ohrožení života
- osoby v obtížné životní situaci, kterou nedokážou přechodně řešit vlastními silami
- osoby v krizové situaci
- děti i dospělé

Název poskytovatele: Česká asociace pro psychické zdraví
Linka psychopomoci
Krizová telefonní linka: 224 214 214, 777 783 146
E-mail: psychopomoc@capz.cz
Webové stránky: www.capz.cz
Chatová poradna: www.elinka.iporadna.cz
Určeno pro:
- všechny osoby
- osoby v krizi, v situaci, kdy neví jak dál
- osoby s duševními problémy a jejich blízké
- osoby ohrožené psychózou
Doplňující informace:
krizová telefonní linka psychopomoci - poskytující podporu, pomoc, kontakty, informace,
anonymní nízkoprahová služba - každý všední den 9 - 21 hod
chatové poradenství - každé všední pondělí 10 - 13 hod, středa 15 - 18 hod,
pátek 10 - 13 hod

Seznam specializovaných linek telefonické krizové pomoci
naleznete na: www.krizovaintervence.cz/linky_02.php
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Tento katalog byl zpracován v rámci projektu:
Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb
na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč
financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Příjemcem dotace bylo
Centrum pro komunitní práci západní Čechy
(www.cpkp.cz)
a partnerem bylo město Přeštice.
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listopad 2011
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Tiskárna Kňourek, Zámecká 183, Planá 348 15
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