
BDENĚVES

SDH Bdeněves
http://hasicibdeneves.stranky1.cz/
hasici.bdeneves@seznam.cz  

KOZOLUPY

TJ Sokol Kozolupy
www.sokolkozolupy.cz
nfo@sokolkozolupy.cz 

Český svaz žen 

Soubor Kreténů Kozolupy
kulturně–sportovní–společenské uskupení
www.soubor-kretenu.cz
kozolupy@soubor-kretenu.cz

Klub důchodců Kozolupy 

Svaz tělesně postižených ČR
místní organizace Kozolupy
p. Štěpán Janko, T: 721 983 974 

SDH Kozolupy
www.facebook.com/hasici.kozolupy

Jezdecká škola
www.jezdeckaskola.info, T: 774 740 047

MĚSTO TOUŠKOV

MT CLUB Kinokavárna
p. Mach, T: 728 285 482

Klub táborových ohňů MT 

Občanské sdružení Paprsek
https://www.facebook.com/pages/Spolek-
Paprsek/288898817915681?fref=ts

SDH Město Touškov
www.hasici-touskov.cz

TJ Sokol Město Touškov
www.tjsokolmestotouskov.cz
tjsokolmestotouskov@seznam.cz

Kynologický klub
www.kynologiemtouskov.wz.cz
kralzdenek.mt@seznam.cz 

Včelaři M. Touškov
https://cs-cz.facebook.com/VCELARI 

Český rybářský svaz
www.crsplzen.cz
crsmtouskov@seznam.cz 

ÚJEZD NADE MŽÍ

Žinafa
www.zinafa.cz - sdružení, které usiluje 
o rozvoj dětí, mládeže a ostatních se zájmem 
o přírodu, zvířata, estetické hodnoty, sport 
a venkov

VOCHOV

Český svaz žen

Myslivecké sdružení

SDH Vochov
starosta SDH – T: 720 536 916
velitel SDH: T: 377 823 104

TJ Sokol Vochov

Klub Jógy 

Vydání letáku je jednou z aktivit projektu „Podpora udržitelnosti procesu 
plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy 
a Mikroregionu Touškovsko”, který realizuje Centrum pro komunitní 
práci západní Čechy a jehož partnerem je Město Klatovy a Mikroregion 
Touškovsko. Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

V přehledu najdete 
informace o dostupných 
sociálních službách 
v Mikroreginu Touškovsko, 
případně v blízkém okolí 
(území obce s rozšířenou 
působností Nýřany), které 
Vám mohou pomoci při 
řešení tíživé sociální 
situace. Služby jsou 
rozděleny dle cílové 
skupiny, pro kterou je 
služba určena. Dále jsou zde 
uvedeny místní spolky, 
sdružení a organizace. 

Spolky, sdružení, kluby
Přehled poskytovatelů 
sociálních služeb a služeb 
návazných v Mikroregionu 
Touškovsko
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       Senioři, osoby se 
       zdravotním postižením

    Děti, rodiny s dětmi, 
    mládež

Osoby ohrožené     a 
sociálním vyloučením     a

CENTRUM OŠETřOVATELSKýCH 
A PEČOVATELSKýCH SLUŽEB 
MĚSTO TOUŠKOV
Partyzánská 519, 330 33, Město Touškov
T: 774 483 701
ps@pecovatelskasluzba.cz
www.pecovatelskasluzba.cz 
 
Posláním organizace je poskytovat pečovatelskou službu lidem, 
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu, tělesného, smyslového postižení 
a rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. Cílem 
je, aby uživatel mohl zůstat i nadále ve svém přirozeném prostředí  
a zachoval si tak soukromí, navyklý způsob života i svoje 
společenské zázemí. ,,Umíme pomáhat a nalézat pro Vás řešení.“

Cílové skupiny: 
osoby se sníženou soběstačností v důsledku:
‣  osoby se zdravotním postižením
‣  osoby s tělesným postižením
‣  senioři
‣  rodiny s dítětem / dětmi

Věková kategorie klientů: 
děti (0–1 rok, 1–4 roky)
dospělí (27–64 let)
mladší senioři (65–80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby:
‣  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

(pomoc při oblékání a svlékání, podávání jídla a pití, 
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, apod.)

‣  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek  
pro osobní hygienu

‣  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  
(dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, apod.)

‣  pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, topení 
v kamnech, běžné nákupy, praní a žehlení, apod.)

‣  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
(doprovázení k lékaři, na instituce a orgány veřejné správy, 
do školy, apod.)

Služba je zajišťována v obcích:
‣  středisko Touškovsko (T: 774 483 702)  

(dům s pečovatelskou službou Město Touškov, Líně – Sulkov a 
Všeruby)

‣  středisko Nýřansko (T: 774 483 703) 
(dům s pečovatelskou službou Vejprnice, Kamenný Újezd, Zbůch, 
Tlučná a Nýřany)

‣  středisko Manětínsko (T: 774 483 706) 
(dům s pečovatelskou službou Manětín)

‣  středisko Žihelsko (T: 774 483 705) 
(dům s pečovatelskou službou Žihle, Mladotice)

‣  středisko Kralovicko (T: 774 483 704) 
(dům s pečovatelskou službou Kralovice, Kožlany, Bohy)

‣  středisko Stodsko (T: 774 483 730) 
(dům s pečovatelskou službou Stod, Chotěšov)

‣  středisko Dobřansko (T: 28 764 444) 
(dům s pečovatelskou službou Dobřany, Chlumčany)

DůM DĚTÍ A MLáDEŽE NýřANy
Dr. Klementa 451, 330 23 Nýřany
T: 608 433 371 (kancelář), 774 376 009 (vedoucí DDM)
ddm.nyrany@seznam.cz 

‣  volnočasové kroužky pro děti a mládež

DOMUS – CENTRUM PRO RODINU
Dr. Klementa 451, 331 23 Nýřany
T:  730 890 760, 734 310 258,
stepankahostkova@domus-cpr.cz
eliskastradalova@domus-cpr.cz
www.domus-cpr.cz

Cílová skupina: rodiče a jejich děti ve věku 0–18 let, náhradní 
rodiče, zájemci o náhradní rodinnou péči
‣ 1. sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (sanace rodiny) 
– služby pro rodinu s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen 
v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou 
rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují 
další rizika ohrožení jeho vývoje
‣ 2. náhradní rodinná péče – informace o procesu zprostředkování 
dítěte do náhradní rodinné péče, podpora a odborné poradenství 
pro zájemce, kteří se chtějí stát pěstouny, doprovázení v průběhu 
procesu přípravy na přijetí dítěte, doprovázení náhradních rodičů 
v rámci dohody o výkonu pěstounské péče

ČLOVĚK V TÍSNI
Program podpory vzdělávání
Revoluční 1071, 330 23 Nýřany
T: 739 220 905
zdenka.hajsmanova@clovekvtisni.cz
eva.sevelkova@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz/plzen

Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6–18 let ze sociálně 
znevýhodněného prostředí a jejich rodiče

‣ Program se zaměřuje na podporu vzdělávání žáků se sociálním 
znevýhodněním, zejména formou doučování a prostřednictvím 
podpory rodičům těchto dětí, služba je poskytovaná zdarma.

DOMOV POKLIDNéHO STářÍ VEJPRNICE 
(BACULUS, O. P. S.)
Tylova 999, 330 27 Vejprnice
T: 377 815 111
info@baculus.cz
www.baculus.cz 

Cílová skupina: senioři (65 let a více), kteří vzhledem ke snížené 
soběstačnosti či dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu 
potřebují pravidelnou pomoc, podporu nebo dohled při péči 
o vlastní osobu 

‣  sociální i další služby a péče o seniory

CENTRUM POByTOVýCH A TERéNNÍCH 
SOCIáLNÍCH SLUŽEB ZBůCH
V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
T: 377 830 611
info@centrumzbuch.cz
www.centrumzbuch.cz

Cílová skupina: pro uživatele s kombinovaných, tělesným 
a zdravotním postižením, kteří jsou v nepříznivých sociálních 
situacích a potřebují zajistit péči a podporu, která jim nemůže být 
zajištěna členy jejich rodiny nebo jinými službami

‣ domov pro osoby se zdravotním postižením (1–64 let, ve věkovém 
rozmezí 1–15 let jen dětem s nařízenou ústavní výchovou), chráněné 
bydlení (16–64 let), od září 2014 nově: odlehčovací služby  
(16–64 let), sociální rehabilitace (1–64 let)

DENNÍ STACIONář LEDOVEC
Ledovec, o. s., Terapeutické centrum Ledce 1
330 14 Ledce u Plzně
T: 775 725 337, 377 958 256
tc@ledovec.cz
www.ledovec.cz

Cílová skupina: lidé s mentálním handicapem a/nebo s duševním 
onemocněním (19–64 let)

SDRUŽENÍ OBČANů EXODUS
U Zvonu 51, 330 11 Třemošná
T: 377 856 539, 777 656 200, 777 656 203
info@exodus.cz 
www.exodus.cz 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením

‣ ambulantní a pobytové služby – sociální rehabilitace,  
chráněná dílna, odlehčovací služby, denní stacionář

DOMOV PRO OSOBy SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM HORNÍ BřÍZA
U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza
T: 377 955 949, 377 338 247
domovhb@volny.cz
www.domovhornibriza.cz  

Cílová skupina: zdravotně postižení dospělí občané a senioři (od 50 
let výše), kteří vzhledem ke svému věku, sociální situaci a 
zdravotnímu stavu již nemohou samostatně žít ve svém přirozeném 
prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

‣ celodenní pobytová sociální služba 

ČLOVĚK V TÍSNI
Terénní programy a dluhové poradenství
Revoluční 1071, 330 23 Nýřany
T: 731 129 207
michaela.luptacikova@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz/plzen 

Cílová skupina: lidé v nepříznivých životních situacích 

‣ poskytování terénních a ambulantních služeb pro osoby,  
které nemají dostatek informací a dovedností řešit svoji 
nepříznivou sociální situaci vlastními silami, dále pomoc 
a podpora při řešení finančních problémů, nezaměstnanosti, 
problémů s bydlením, rodinných problémů, trestních 
a přestupkových řízení, soudních sporů, zařizování dokladů 
a dokumentů (služba je poskytovaná zdarma)

DIAKONIE ČCE –  
STřEDISKO ZáPADNÍ ČECHy
T: 737 651 641
teren.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz

Cílová skupina: imigranti a azylanti, oběti obchodu s lidmi, 
osoby komerčně zneužívané

‣ Cílem terénního programu je vyhledávání obchodovaných 
a vykořisťovaných osob a osob těmito jevy ohrožených, 
poskytnutí informací o možných způsobech pomoci, případně 
stabilizace psychického a fyzického stavu uživatele/ky 
a následně zprostředkování vhodných podmínek k postupnému 
osamostatnění a návratu do běžného života, dále je 
poskytována asistence při vyřizování záležitostí spojených 
s pobytem cizince na území ČR.

    Krizová pomoc

TELEFONICKá KRIZOVá POMOC 
LEDOVEC
Ledovec, o. s., T: 377 462 312, 605 965 822
ld.plzen@atlas.cz, www.ledovec.cz

Cílová skupina: osoby v subjektivně obtížné životní 
situaci, kterou považují za krizovou (může jít například 
o problémy se sebou samým, vztahové problémy, různé 
typy krizí, osamělost, atd.); tuto službu mohou využít 
i blízcí a přátelé těchto osob

‣ služba je určena i pro děti, které umí zacházet 
s telefonem

LINKA PRO ŽENy A DÍVKy
T: 603 210 999, www.poradnaprozeny.eu 

Cílová skupina: ženy a dívky v obtížných životních 
situacích
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