
 
 
 

Zápis z 1. veřejného setkání KPSS na území Mikroregionu Touškovsko 
 
Termín jednání:  23. 1. 2014 
Místo jednání: MT Club KINOKAVÁRNA, Kostelní 108, Město Touškov   
Účastníci jednání: viz prezenční listina 
 
Program jednání: 

1. Představení komunitního plánování sociálních služeb 

2. Prezentace služby pomáhající seniorům a dalším občanům se sníženou soběstačností – 

pečovatelská služba CPOS Města Touškov 

3. Diskuze o problémech občanů na Touškovsku v sociální oblasti 

 

      

Obsah a závěry jednání: 
 
1. Představení komunitního plánování sociálních služeb 

 

Metodička kpss p. Eberlová představila metodu komunitního plánování sociálních služeb. 
Zjednodušenou formou představila jednotlivé kroky, které vedou k sestavení komunitního plánu 
sociálních služeb:  

a) zjišťování informací o tom, jaké sociální služby jsou poskytovány  
b) zjišťování informací o tom, jaké sociální služby jsou potřebné a poskytovány nejsou 
c) diskuze o možných a potřebných krocích k zajištění těchto chybějících služeb (s ohledem na 

místní finanční, personální možnosti atd.) 
d) návrh konkrétních aktivit pro rozvoj sociálních služeb (probíhá v rámci pracovních skupin a 

řídící skupiny) 
e) výstupem je komunitní plán sociálních služeb (s tím souvisí potřeba zavedení pravidel jeho 

monitoringu a evaluace) 
 
Ve všech bodech je nutná aktivní spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli soc. služeb a 
dále pak zájemci z řad široké veřejnosti. 
 
Dále byl během prezentace představen časový harmonogram celého projektu, tzn.: 

květen – listopad 2013: mapování aktuální sociální situace v Mikroregionu Touškovsko 
červen, prosinec 2013: setkání řídící skupiny 
leden 2014: 1. veřejné setkání 
únor – červen 2014: setkávání pracovních skupin, setkávání řídící skupiny, průzkum potřeb 
uživatelů služeb, setkání monitorovacího týmu, zpracování katalogu poskytovatelů sociálních 
služeb, vzdělávací a odborné semináře, zpracování komunitního plánu na období 2014 – 2018 a 
realizačního plánu na rok 2014 
květen 2014: 2. veřejné setkání 
květen, červen 2014: sběr připomínek k návrhu KP, jejich vypořádání, zpracování finální 
podoby komunitního plánu 
červen 2014: projednání KP valnou hromadou mikroregionu 
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2. Prezentace pečovatelské služby – CPOS Města Touškov 

 
Paní Šeflová (ředitelka CPOS Města Touškov) představila účastníkům veřejného setkání služby 
CPOS.  
 
Představila veřejný závazek CPOS Města Touškov, který je blíže popsán v poslání, cílech, principech 
a vymezení cílové skupiny osob, pro které je pečovatelská služba určena. CPOS se tak zavazuje 
uživatelům, zřizovateli, dárcům a veřejnosti, že tato ustanovení budou v každodenní praxi 
naplňována. Nedílnou součástí tohoto zápisu je dokument, kde jsou jednotlivé části veřejného 
závazku blíže popsány.  
 
Kromě jiného paní Šeflová zmínila během prezentace skutečnost, že poplatky za terénní 
pečovatelské služby patří v Plzeňském kraji mezi nejnižší v celorepublikovém srovnání. Vzhledem 
k demografickému vývoji by se mohlo stát, že by kapacita pečovatelské služby mohla být 
nedostačující, protože populace stárne. 
 
 
3. Diskuze o problémech občanů na Touškovsku v sociální oblasti 

 
Na úvod paní Eberlová představila souhrnný dokument, kde jsou uvedeny dosud zjištěné problémy 
v sociální oblasti na Touškovsku.  Jedná se o problémy zjištěné v rámci mapování aktuální sociální 
situace prostřednictvím rozhovorů s poskytovateli služeb a zástupci organizací poskytujících 
návazné služby, dotazníků od představitelů obcí mikroregionu a v neposlední řadě prostřednictvím 
ankety pro veřejnost. Dokument tvoří druhou přílohu tohoto zápisu. 
 
V rámci následné diskuze byly zaznamenány následující připomínky k dosud zjištěným problémům 
a další nové podněty k rozvoji služeb v sociální oblasti pro občany: 
 

a) Senioři 
- informace o malé kapacitě DPS není přesná, počet evidovaných žádostí je vyšší, 

neodpovídá to však skutečnému zájmu o službu 
- opětovné fungování holičství v DPS – původní holič nabízel levné služby, přesto nebyl 

dostatečně využíván 
- v souhrnném dokumentu chybí upřesnění cenově dostupných služeb pro seniory, kterých 

je dle průzkumu nedostatek 
- informace o chybějícím místu, kde by se mohli scházet starší občané, není přesná: 

v místním DPS je k dispozici jídelna, která je přístupná nejen pro obyvatele DPS, ale i pro 
širší veřejnost (za mírný nájem) – přesto není dostatečně využívaná, pravděpodobně není 
problém v prostoru, ale v programu, kteří si sami senioři nedokážou připravit a očekávají 
toto od jiných (organizované aktivity) 

- vzhledem k současné situaci na trhu práce, kdy je nedostatek pracovních příležitostí pro lidi 
produktivního věku, není hodnoceno jako reálné řešit pracovní příležitosti pro seniory  

 
Paní Brachtelová (členka zastupitelstva Kozolupy) v rámci diskuze navrhla možné řešení spojit 
poskytované sociální a zdravotnické služby. Pro seniora by bylo příjemnější, kdyby jej 
v domácnosti navštěvovala pouze 1 osoba, která by byla schopná poskytnout obojí. Dle paní 
Šeflové toto není zcela možné (zákonná omezení, problém s poukazy na ošetřovatelskou 
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službu). Je si však vědoma, že více návštěv během dne může být vnímáno ze strany klienta jako 
negativní. Snaží se, aby se u seniora během dne střídaly max. 2 – 3 osoby. Paní Brachtelová by 
tedy alespoň uvítala koordinaci návštěv, kdy by pracovníci prováděli návštěvu ve stejný čas.  
 
Paní Šeflová dále informovala o aktuální situaci v provozování ošetřovatelské péče na 
Touškovsku. Původní záměr CPOS tuto službu poskytovat byl pozastaven. Bližší průzkum 
podmínek pro její provozování ukázal komplikace, které by CPOS muselo řešit (splnění 
zákonných povinností, podmínky zdravotních pojišťoven, zajištění odborného personálu, atd.). 
Byla by nutná výrazná finanční podpora ze strany zřizovatele (až 80 % z celkových nákladů na 
provozování ošetřovatelské služby).  
 
V současné době se snaží CPOS řešit potřeby jednotlivých občanů ve spolupráci s nejbližším 
odpovídajícím poskytovatelem či organizací: Domovinka Plzeň (ošetřovatelská péče), Hewer 
Plzeň (osobní asistence) nebo Centrum domácí zdravotní péče Kaderová, Chlumčany. Bohužel 
je často problematické takovou pomoc vyjednat.  
 
b) Zdravotně postižení občané 
 
Pan Janko (zástupce Svazu tělesně postižených Kozolupy) považuje informaci o absenci 
sdružení pro různě handicapované občany za nepřesnou. V současné době působí v regionu 
zmiňovaný Svaz tělesně postižených Kozolupy, který má 33 členů (celkem sdružuje 7 obcí). 
Členská základna se i přes snahu o dostatečné informovanosti nezvyšuje, naopak spíše ubývá 
(původní počet členů se pohyboval kolem 100).  
 
Paní Eberlová navrhla možnost využít plánovaného průzkumu (viz bod c) pro další šíření 
informací o STP Kozolupy. 

 
c) Informovanost 

 
V souvislosti s potřebou zlepšení informovanosti o službách a možnostech pomoci připomněla 
paní Šeflová jejich snahu zvýšit zájem o pečovatelskou službu v regionu -  CPOS se snaží 
realizovat odpovídající informační kampaň, a to prostřednictvím webu a facebooku (pro děti 
seniorů je přirozené s takovými médii pracovat), distribuce letáků zatím nebyla příliš efektivní. 
 
Paní Eberlová informovala přítomné o záměru realizovat průzkum sociálních potřeb mezi 
seniory, osobami se zdravotním postižením a pečujícími osobami v regionu formou 
dotazníkového šetření, který by se měl zaměřit na mapování zájmu o pečovatelskou službu, a 
to včetně obcí, kde tato služba zatím nefunguje. Kontakt s možným klientem by se mohl využít 
i pro předání dalších informací o PS.  
 
Paní Opltová (starostka obce Kozolupy) připomněla důvod, proč se mikroregion zapojil do 
komunitního plánování sociálních služeb. V současné době využívá pečovatelskou službu 
v Kozolupech pouze asi 7 klientů. Přitom seniorů se sníženou soběstačností a dalších občanů, 
kterým by služba mohla být užitečná, je v obci více. Komunitní plánování by mohlo pomoci se 
zjištěním potřeb těchto občanů a se zvýšením informovanosti a potažmo zájmu o 
pečovatelskou službu mezi seniory. 
 
 



 4 

d) Bariéry 
- region samozřejmě není možné hodnotit jako zcela bezbariérový 
- p. Janko (STP Kozolupy) v této souvislosti připomněl skutečnost, že existují zákonné normy 

pro výstavbu nových budov, které by měly zajistit jejich bezbariérovost, bohužel při vlastní 
výstavbě jsou tyto předpisy opomíjeny a „obcházeny“ 

- p. Janko zmínil existenci projektu na bezbariérovost, který vznikl již před lety, slíbil, že se 
pokusí podklady či výstupy projektu dohledat a poskytnout je jako podklad pro další 
jednání 

- p. Šeflová (CPOS M. Touškov) upozornila na aktuální možnost žádat u Plzeňského kraje o 
finanční podporu při odstranění některých bariér v obci – p. Opltová potvrdila existenci 
programu, zároveň však doplnila skutečnost, že je velmi složité splnit všechny podmínky 
pro získání dotace 

- p. Juklová (CPOS M. Touškov) upozornila, že ani dům s pečovatelskou službou v Městě 
Touškov není bezbariérový 

 
e) Ostatní 
- stávající nabídka kulturního a společenského vyžití je dostatečná, naopak se stává, že účast 

občanů není příliš velká 
 

- bezdomovectví není v regionu příliš rozšířené, účastníci setkání v tom nevidí problém, který 
je třeba řešit (bezdomovci o pomoc ani nestojí) 

 
- nízkoprahové zařízení v regionu není, není vnímáno jako nutné jej v regionu zřídit – p. 

Kunešová v této souvislosti připomněla, že místní základní škola nabízí pro děti dostatek 
zájmových kroužků (poplatky jsou velmi mírné, děti ze soc. slabších rodin mají kroužky 
zdarma – hrazeno pro tyto účely z určených fondů)  

- větší problém je vnímán spíše u starších dětí, které se už o zájmové kroužky nezajímají, 
v Kozolupech jim byly poskytnuty prostory v místním kulturním domě – zde si pořádají 
taneční kroužek – bohužel sem docházejí i kamarádi členů kroužku, vzniká problém 
s udržením pořádku 

- motivovat starší děti k účasti v zájmových sdruženích by měli také rodiče 
 

- z pohledu účastníků setkání je nabídka zájmových sdružení dostatečná, pokud občan má 
skutečný zájem, má šanci si najít svoji aktivitu 

 
- p. K. Müllerová (veřejnost) by uvítala, kdyby Město Touškov podpořilo výstavbu 

„startovacích“ bytů  pro mladé lidi z Touškova, kteří nemají dostatek financí na koupi 
domu. Do nově postavených domů  v rámci místních developerských projektů se stěhují 
často lidé z města, kteří nemají potřebu kontaktu se starousedlíky, nijak se nezapojují do 
dění v obci, děti často nenavštěvují místní ZŠ apod. (nejsou příliš „přínosem“ pro obec). 

 
- p. Kunešová (starostka Města Touškov) zmínila problém s občany s psychickými potížemi 

(zbavených svéprávnosti), kdy s nimi musí řešit některé problematické situace – tito lidé 
jsou roztroušeni po okolí, tudíž je náročnější komunikace s nimi – uvítala by v budoucnu 
výstavbu bytů pro takové občany v Městě Touškov (lepší dosažitelnost při řešení problémů) 

- p. Kunešová se snaží v oblasti služeb pro tyto občany spolupracovat s nejblíže dostupnými 
organizacemi (Ledovec-Ledce u Plzně, Exodus-Třemošná) – ne vždy jsou schopny 
organizace pomoci, v některých případech klient ani o pomoc nestojí 
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- p. Opltová (starostka Kozolup) potvrdila, že obec vlastní několik obecních bytů, ty jsou však 
primárně určeny pro občany z nižší příjmové skupiny a ne pro lidi s psychickými problémy 

- p. Šeflová by se mohla pokusit pomoci prostřednictvím registrace další sociální služby: 
chráněné bydlení 

 
 
Výše uvedené názory a připomínky budou spolu se shrnutím podnětů  a dalšími analýzami 
podkladem pro další jednání v rámci pracovních skupin. V závěru p. Eberlová vyzvala přítomné, 
kteří mají zájem hlouběji diskutovat o zmíněných problémech a hledat možná řešení, aby se zapsali 
do prezenční listiny. 
 
 
 
 
Přílohy: Veřejný závazek CPOS Město Touškov 
   Dosud zjištěné problémy v sociální oblasti na Touškovsku (souhrnný dokument) 
 
 
 
 
Zpracováno dne: 29. 1. 2014 
Zpracovala: Šárka Fremrová, CpKP západní Čechy 
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP západní Čechy 
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Dosud zjištěné problémy v sociální oblasti na Touškovsku 

 
Senioři: 

• dům s pečovatelskou službou – malá kapacita a s tím související dlouhé čekání na příjem do 
DPS, málo služeb v DPS-rozšíření sortimentu služeb v DPS, zajištění opětovného fungování 
holičství v DPS 

• málo cenově dostupných služeb pro seniory 

• pečovatelská služba – absence pečovatelky, která by docházela přímo do domu, a přitom byla 
tato služba dostupná za přijatelnou cenu 

• chybí místo, kde by se mohli scházet starší občané, nějaké centrum volného času 

• více pracovních příležitostí v místě bydliště a možnosti přivýdělku pro důchodce 
 
Zdravotně postižení občané: 

• absence nějakého sdružení pro různě handicapované občany 
 
Mládež: 

• nevychovaná mládež potulující se po obci (Město Touškov) a s tím související drogová 
problematika 

• chybějící osvěta v oblasti drog 
 
Rodiny s dětmi: 

• absence volnočasového centra pro matky s dětmi (mateřské centrum) 

• malá kapacita mateřských školek, absence v některých obcích (nutnost dojíždění) 

• chybějící centrum nebo náhradní bydlení pro svobodné matky, rozvedené či rozvádějící se 
rodiny 

 
Osoby ohrožené závislostí na návykových látkách či závislé na návykových látkách: 

• zkvalitnění služeb (pomoc pracovníků při řešení problémů přímo v rodině) 
 
Zaměstnání: 

• potřeba zlepšit rozsah nabízených pracovních míst, na většinu je třeba rekvalifikační kurz 

• více pracovních příležitostí v místě bydliště 
 
Místní dostupnost služeb a institucí: 

• lepší dostupnost sociálních služeb 

• nyní je třeba kvůli všemu dojíždět do Plzně 

• absence místní organizace (sociálního centra), která by lidem pomáhala přímo v místě bydliště 
 
Informovanost: 

• potřeba zlepšení informovanosti o službách a možnostech pomoci (snazší přístup občanů 
k informacím) 

• potřeba pravidelné informovanosti o službách, např. jednou měsíčně 
 

Ostatní: 

• chybějící dům dětí a mládeže 

• více kulturního a společenského vyžití 

• více vyžití pro mladé lidi 
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Centrum pe čovatelských a ošet řovatelských služeb 
Město Touškov 
Partyzánská 519, Město Touškov 330 33 
 
Veřejný závazek, poslání, cíle služby, 
cílové skupiny, negativní vymezení cílové slupiny, 
principy a náplň služby 
 
 
 

Veřejný závazek  
 

Veřejný závazek Centra pečovatelských o ošetřovatelských služeb Města Touškov je popsaný v 
poslání, cílech, principech a vymezení cílové skupiny osob, pro které je pečovatelská služba 
určena. CPOS se tak zavazuje uživatelům, zřizovateli, dárcům a veřejnosti, že tato ustanovení 
budou v každodenní praxi naplňována.  
 

 
Poslání  
Motto: „Umíme pomáhat a nacházíme pro vás řešení.“ 
Naším posláním 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. Naše pečovatelská služba usiluje o 
zachování jedinečnosti každého uživatele a o jeho podporu, v takovém rozsahu, aby mohl zůstat 
i nadále ve svém přirozeném prostředí a zachoval si tak soukromí, navyklý způsob života i svoje 
společenské zázemí. Základní podmínkou je, aby naši potenciální klienti o naší službě věděli, 
proto úzce spolupracujeme s představiteli obcí, kde službu poskytujeme. 
Služba je plánována individuálně, což umožňuje uživatelům rozhodovat o dalším způsobu života. 
Při poskytování služby je velice důležitá spolupráce s rodinou a blízkými lidmi našeho klienta. 
Péče je poskytovaná kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou školeni v práci s našimi cílovými 
skupinami. 

 

Dlouhodobé cíle služby  

I.      Na konci prvního pololetí 2014 jsou potenciáln í klienti v dojezdové vzdálenosti informovaní 
o naší pe čovatelské služb ě 

 

II. Do konce roku 2015 budeme poskytovat službu, pouze lidem naší nov ě nastavené cílové 
skupiny  

 

III. V roce 2015 je rozvinutá spolupráce p ředstaviteli m ěst a obcí, ve kterých je poskytována naše 
pečovatelská služba  
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IV. Náš systém vzd ělávací systém se od roku 2014 zcela p řizpůsobí specifickým vzd ělávacím 
pot řebám našich pracovník ů vzhledem k nov ě nastaveným cílovým skupinám 

 

V. V roce 2015 je dobrá informovanost a rozvinutá spol upráce se seniory  

 
 
Cílové skupiny:  
 

• osoby se sníženou soběstačností v důsledku: 
o věku 
o stabilizovaného chronického duševního onemocnění  
o chronického onemocnění (i infekčního, např. chřipka, zápal plic) 
o tělesného postižení 

• smyslově postižení lidé 
• rodiny s dětmi do 14 let v obtížné sociální situaci, která vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (narození 

dvou a více dětí, pečující rodič je dlouhodobě nemocný, apod.)  

Věková kategorie klientů:   

děti (0 – 14 let) 

dospělí (27 – 64 let)  

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let) 

 

Negativní vymezení cílové skupiny:  

Pracovníci pečovatelské služby nejsou profesně kvalifikovaní na poskytnutí odborné podpory 
lidem v těchto sociálně nepříznivých situacích:  

•     lidem s nestabilizovaným duševním onemocněním, osobám trpícím takovým onemocněním či      
stavem, který vyžaduje hospitalizaci, pobytovou službu nebo nepřetržitou péči (tzn. péči nad rámec 
pečovatelské služby a mimo pracovní dobu), osobám, které mají potřeby a požadavky, které nejsou 
náplní poskytování pečovatelské služby, středně a těžce mentálně postižení lidé 
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Principy služby:  
 
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškov se řídí principy, které 
jsou zakotveny v Etickém kodexu sociálních pracovníků ČR.  

Cílíme naši péči a podporu přesně podle požadavků každého klienta tak, aby měl možnost 
zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti a životní styl. Nabízíme pomoc a podporu v 
udržení vztahů a kontaktů se společenským prostředím a tím předcházíme klientovo vyloučení ze 
společnosti. Pracovníci přistupují ke všem klientům individuálně, což se odráží v systematickém 
vytváření a hodnocení individuálního plánu klienta.  

Všichni pracovníci předcházejí znevýhodňování nebo negativnímu hodnocení klienta (při doprovodu 
klienta jsou oblečeni v civilním oděvu, s kolegy o klientech hovoří slušně a diskrétně, zachovávají 
intimitu uživatelů, atd.) 
Služby poskytujeme ve vymezeném čase zejména v domácnostech našich klientů (viz popis 
realizace služby, příloha č. 3). Služba je poskytována na území okresu Plzeň sever a jih. Je 
rozdělena do následujících 7 středisek: 

• Dobřansko 
• Kralovicko 
• Líně-Sulkov, Touškovsko, Všerubsko 
• Manětínsko 
• Nýřansko 
• Stodsko 
• Žihelsko 
 
Kapacita služby 870 uživatelů 
 
Náplní pečovatelské služby je poskytování základních činností podle zákona o sociálních službách. 

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich 
nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech 
druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. 

Základní činnosti p ři poskytování pe čovatelské služby se zajiš ťují v rozsahu t ěchto 
úkon ů: 

a)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1.   pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 

2.   pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

3.   pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 

4.   pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 
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b)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1.   pomoc při úkonech osobní hygieny, 

2.   pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 

3.   pomoc při použití WC 

c)   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1.   zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování, 

2.   dovoz nebo donáška jídla, 

3.   pomoc při přípravě jídla a pití, 

4.   příprava a podání jídla a pití, tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 
úkonů podle bodů 3 a 4; 

d)   pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

1.   běžný úklid a údržba domácnosti, 

2.   údržba domácích spotřebičů, 

3.   pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po 
malování, 

4.   donáška vody, 

5.   topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, 

6.   běžné nákupy a pochůzky, 

7.   velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 
domácnosti, 

8.   praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 

9.   praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 

e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1.   doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, 

2.   doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 
veřejné                   

      moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 
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Fakultativní činnosti 

• dohled nad uživatelem služby 
• doprava 
• ve středisku Žihle jsme schopni zajistit masáže kvalifikovaným pracovníkem 

 

Ceny základních a fakultativních služeb jsou uvedeny v ceníku (výpočty cen a způsob   účtování úkonů je 
uveden ve směrnici ke standardu 12 - informovanost o poskytované sociální službě. 
 
Realizace pe čovatelské služby 
Naše služba je poskytována na území Plzně sever a na části území Plzeň – jih v obcích, 
s kterými máme uzavřenou smlouvu jako registrovaná pečovatelská služba a dále pak v obcích 
v dojezdové vzdálenosti naší pečovatelské služby. Služba přichází za klientem, který není 
přemísťován, a tak mu usnadňuje život a umožňuje uspokojování zvláštních životních potřeb 
odůvodněných stárnutím, oslabení v prosazování a zajišťování svých oprávněných zájmů a 
potřeb. Poskytujeme pomoc a podporu osobám při řešení nepříznivé životní situace, ve které se 
nacházejí. Součástí řady služeb uvedené v zákoně je i pomoc při uplatňování práv uživatelů. 
Zákon o sociálních službách zajišťuje, aby bylo vyloučeno porušování práv uživatelů 
v samotném procesu poskytování sociálních služeb. 
Vytváření vhodných podmínek se uživatelům umožňuje aktivně účastnit na kulturním a 
společenském životě, na pracovní činnosti dle jejich zájmů a možností. Pečovatelská služba 
respektuje v maximální možné míře individualitu, rychle reaguje na skutečné potřeby klienta na 
základě jejich přání a cílů.  
Poskytujeme pečovatelskou službu dle platného zákona na základě smlouvy a dohody 
s klientem. Dohoda vyvažuje nerovné postavení poskytovatele a uživatele a je uzavřena na 
základě vůle a přání uživatele. Dohoda se přizpůsobuje změnám a potřebám klienta dle 
skutečné potřebnosti. Jedním s nejdůležitějších aspektů nové právní úpravy sociálních služeb je 
individualizace služeb. V průběhu individuálního plánování je cílem posílení autority uživatele a 
posilovat jeho kompetence ve smyslu, zda je služba pro něj vhodná či nikoli.  
 
Pečovatelskou službu zajiš ťujeme: 
Středisko 2 Ný řansko 
Nýřany, Kamenný Újezd, Doubrava, Pankrác, Tlučná, Vejprnice, Zbůch, Červený Újezd, Přehýšov, 
Radějovice, Bítov, Větrná jáma Dios, Blatnice 
Pracovní doba 
Zbůch, Nýřany-je rozdělena mezi obě DPS- Nýřany i Kamenný Újezd 
pondělí až pátek  6:00 – 14:30 
 
Tlučná, Vejprnice  pondělí až pátek 6:30-15:00 
 
Středisko 5 Man ětín 
Manětín, Zhořec, Mezí, Luková, Újezd, Lipí, Radějov, Vladměřice, Česká Doubravice, Brdo, 
Hrádek, Vysočany, Kotaneč, Stvolny a Rabštejn nad Střelou 
Pracovní doba 
pondělí až pátek  7:00 – 15:30 
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Středisko 6 Žihle 
Žihle, Odlezly, Přehořov, Hluboká, Mladotice, Mladotice zastávka, Chrášťovice, Strážiště, Černá 
Hať, Pastuchovice 
Pracovní doba 
pondělí až pátek  6:30 – 18:30       
sobota, neděle (obec Žihle)     6:00 – 10:00 

       10.30 – 12.45 
                                       15.30 – 18.45 

Středisko 7 Kralovicko 
Kralovice, Mariánský Týnec, Trojany, K Sedlci, Hradecko, Bukovina, Řemešín,  
Kožlany, Hedčany, Hodyně, Buček, Dřevec, Bohy, Rakolusky 
Pracovní doba 
pondělí až pátek  6:30 – 15:00 
 
Středisko 9 Touškovsko, 3 Lín ě, 4 Všerubsko 
Město Touškov, Kůští, Všeruby, Kokořov, Líně-Sulkov, Bezvěrov, Buč, Chudeč, Dolní Jamné, 
Krašov, Potok, Služetín, Světec, Vlkošov, Žernovník, Ostřetín, Líšťany, Luhov, Třebobuz, Lipno, 
Písek, Náklov, Hunčice, Košetice, Zahrádka, Hůrky, Mostice, Kunějovice, Chotíkov, Ledce, Zruč 
– Senec,  Bdeněves, Kozolupy, Plešnice 
Pracovní doba: pondělí až pátek 

Středisko 9 Touškovsko   6:30 – 15:00 

Středisko 3 Líně          6:00 – 14:30 

Středisko 4 Všeruby      7:00 – 11:00 
 
Středisko 12 Stodsko 
Stod, Lelov, Maškrov, Chotěšov, Hoříkovice, Týnec, Mantov, Metálka, Pančava, Losina 
Pracovní doba 
pondělí až pátek  6:30 – 15:00 
 
Středisko 13 Dob řansko 
Dobřany, Vodní Újezd, Dobřánky, Šlovice, Dobré Štěstí, Chlumčany, Hradčany, U Keramičky 
Pracovní doba 
Pondělí až pátek    Dobřany Harmonie       7:00 – 19:00         

    Dobřany Loudů                   6:30 – 15:00 
Sobota, neděle 
  7:00 – 9:00 
11:30 – 14:00 
17:30 – 19:00 

 


