Katalog sociálních
a souvisejících služeb
na

Domažlicku, Horšovskotýnsku a Holýšovsku



Vážení občané,
dostává se Vám do rukou Katalog sociálních služeb na Domažlicku, Horšovskotýnsku a Holýšovsku. Jde o první ucelenou publikaci, která souhrnně mapuje
všechny zdejší registrované poskytovatele sociálních služeb i mnoho dalších
organizací působících v sociální oblasti a je prioritně postavena na potřebách
a přáních uživatelů služeb - lidí (občanů) v nepříznivé sociální situaci. Podobně
jako nový zákon o sociálních službách, který připravuje cestu ke změně na celostátní úrovni, rozhodli jsme se i my přispět ke zlepšení sociální situace v našem
regionu. Proto jsme vstoupili do procesu komunitního plánování, který je založen
na partnerské spolupráci měst a obcí, uživatelů a poskytovatelů služeb a dává
možnost všem občanům podílet se na budoucí podobě sociálních služeb v jejich
blízkém okolí.
Výsledkem komunitního plánování sociálních služeb by měla být lepší dostupnost, vyšší kvalita a pestrá nabídka poskytovaných služeb. Prvním krokem
k uspokojení potřeb obyvatel, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, ať již
z důvodu věku, zdravotního stavu, nezaměstnanosti, ztráty přístřeší nebo závislosti, je poskytnout jim potřebné informace. Věříme, že je všichni naleznete
právě v tomto katalogu.

Přejeme Vám, abyste vždy nalezli pochopení a pomoc,
vstřícnost a kvalitní služby!

Ing. Josef Holeček
starosta města Horšovský Týn



Ing. Miroslav Mach
starosta města Domažlice

Sociální služba, jak ji definuje zákon č.108/2006 Sb., je činnost nebo soubor
činností, jimiž se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Rozsah
a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, musí působit na osoby aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci, a musí zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení.
Zákon rozeznává zejména tato zařízení sociálních služeb: centra denních
služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním
postižením, domovy pro seniory, domovy pro osoby s chronickou duševní nemocí nebo se závislostí na návykových látkách, chráněné bydlení, azylové domy,
domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny.
Sociální služby jsou buď pobytové, ambulantní, nebo terénní. Pobytovými
službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je
doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.
Sociální služba je soustava vybraných základních činností: např. pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; poradenství; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů a další.
Sociální služby se dělí na služby sociální péče, služby sociální prevence
a sociální poradenství. Popis jednotlivých služeb naleznete v kapitole č.6 Typologie sociálních služeb na konci tohoto katalogu.

Služby sociální péče
Služby sociální péče napomáhají osobám se stabilizovaným zdravotním stavem zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti.
Mezi služby sociální péče patří:
•
osobní asistence
•
pečovatelská služba
•
tísňová péče
•
průvodcovské a předčitatelské služby
•
podpora samostatného bydlení
•
odlehčovací služby
•
centra denních služeb
•
denní stacionáře
•
týdenní stacionáře
•
domovy pro osoby se zdravotním postižením
•
domovy pro seniory


•
•
•

domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče

Služby sociální prevence
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob,
které jsou jím ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky, způsob
života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby. Cílem služeb sociální
prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace
a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
Služby sociální prevence jsou:
•
raná péče
•
telefonická krizová pomoc
•
tlumočnické služby
•
azylové domy
•
domy na půl cesty
•
kontaktní centra
•
krizová pomoc
•
nízkoprahová denní centra
•
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
•
noclehárny
•
služby následné péče
•
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
•
sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
•
sociálně terapeutické dílny
•
terapeutické komunity
•
terénní programy
•
sociální rehabilitace

Sociální poradenství
Sociální poradenství poskytuje informace přispívající k řešení nepříznivé
sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech
druhů sociálních služeb.
Odborné sociální poradenství se zaměřuje na potřeby jednotlivých sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, v poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a zahrnuje též
sociální práci s osobami se specifickými potřebami. Součástí odborného poradenství jsou i půjčovny kompenzačních pomůcek.



Název organizace

Centrum sociálních služeb Domažlice

Adresa

Baldovská 583
344 01 Domažlice

Kontakt

Statutarní zástupce Mgr. Pavel Faschingbauer
Tel.: 379 722 865
Fax: 379 724 626
E-mail: info@ussdomazlice.info
Web: http://www.ussdomazlice.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

1.1	SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Domov pro seniory Domažlice
Baldovská 583, 344 01 Domažlice
vedoucí zařízení: Helena Mazancová
Tel.: 379 428 716
E-mail: socialka@ceskasit.cz
Domov pro seniory Černovice
Černovice 24, 345 62 Holýšov
vedoucí zařízení: Rudolf Köppl
Tel.: 379 431 111
E-mail: ddcernovice@quick.cz
Rodinná poradna
Branská 5, 344 01 Domažlice
vedoucí zařízení: PhDr. Stanislav Volák
Tel.: 379 724 258

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované sociální služby:

• Základní sociální poradenství
• Odborné sociální poradenství
• Domovy pro seniory

Cílová skupina:

• Senioři
• Osoby se zdravotním postižením
• Rodiny s dítětem/dětmi

Stručná charakteristika služeb:

• Domovy pro seniory Domažlice a Černovice - služby pro klienty, jejichž situace, zejména z důvodu věku, vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při
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zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání
osobních záležitostí.
• Sociální poradenství - poskytováno v rámci zařízení Rodinná poradna
pro rodiny s dětmi. Poskytování rad, zprostředkování informací o právech,
povinnostech a oprávněných zájmech, odkazování, aktivní pomoc při vyjednávání.
• Zařízení organizují společenské, kulturní a vzdělávací akce

Kapacita:

• Domovy pro seniory 317 klientů
• Rodinná poradna 700-800 klientů (přes 3600 kontaktů) ročně

Provozní doba:

• Domovy pro seniory - celodenní provoz
• Rodinná poradna: PO - PÁ 7:00 - 16:30 hod.

Úhrada za poskytované služby:

• Úhrada služeb na základě platného ceníku (k dispozici v zařízení)



Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně

Adresa

Na radosti 194
334 52 Merklín u Přeštic

Kontakt

Marta Mikulová
Tel.: 377 912 205
Fax: 377 912 205
Mobil: 604 207 158
E-mail: radost@diakoniecce.cz
Web: http://radost.diakoniecce.cz
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Název organizace

Územní působnost:
• Plzeňský kraj

Poskytované služby:
•
•
•
•
•
•

Pečovatelská služba
Odlehčovací služby
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení

Cílová skupina:
•
•
•
•

Osoby s mentálním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s jiným zdravotním postižením
Senioři

Stručná charakteristika služeb:

• Pečovatelská služba - pro Merklín a přilehlé obce; poskytnutí nebo pomoc
při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
• Odlehčovací služby - pro celou ČR; poskytnutí ubytování, poskytnutí
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
• Centra denních služeb Merklín a Klatovy - pro Plzeňský kraj; sociálně
terapeutické činnosti se zaměřením na uplatnění na volném popřípadě
chráněném trhu práce, pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu
se sociálním prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.
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• Denní stacionáře Soběkury, Klatovy a Sušice - pro Plzeňský kraj; pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
• Domovy pro osoby se zdravotním postižením „Domečky“ - pro Plzeňský Kraj; poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo pomoc při zajištění
stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně a zajištění podmínek pro osobní hygienu, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
• Chráněné bydlení Radost, Soběkury a Merklín - pro Plzeňský kraj; poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při
zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kapacita:
•
•
•
•
•
•

Chráněné bydlení Soběkury
Chráněné bydlení Merklín
Chráněné bydlení Radost
Domov pro osoby se ZP
Denní stacionář Soběkury
Centrum denních služeb Merklín

5 lůžek
5 lůžek
8 lůžek
16 lůžek
18 osob
15 osob

•
•
•
•
•
•
•
•

Chráněné bydlení Soběkury
Chráněné bydlení Merklín
Chráněné bydlení Radost
Domov pro osoby se ZP
Odlehčovací služba
Denní stacionář Soběkury
Centrum denních služeb Merklín
Pečovatelská služba

celoroční nepřetržitá
celoroční nepřetržitá
celoroční nepřetržitá
celoroční nepřetržitá
celoroční nepřetržitá
Po - Pá 7:30 - 16:30 hod.
Po - Pá 7:30 - 16:30 hod.
Po - Pá 8:00 - 14.00 hod.

Provozní doba:

Úhrada za poskytování služby:

• Dle vnitřního ceníku střediska a smlouvy.

Aktivity:

• Letní tábor pro lidi s mentálním postižením a autismem (srpen) - letní tábor se koná rámci odlehčovací služby, umožňuje lidem s mentálním postižením a s autismem prožít 14 dní pod stanem a v tee-pee. Výhodou je
zázemí střediska Radost v jehož areálu se tábor koná.


Domažlická nemocnice, a.s.

Adresa

Kozinova 292
344 22 Domažlice

Kontakt

Ing. Alena Vyrutová
Tel.: 379 710 265
E-mail: alena.vyrutova@donem.cz
Web: http://www.donem.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Název organizace

Územní působnost:
• Plzeňský kraj

Poskytované služby:

• Sociální služby ve zdravotnickém zařízení

Cílová skupina:

• Osoby se zdravotním a tělesným postižením senioři

Stručná charakteristika služeb:

• poskytovat uživatelům takovou podporu a pomoc,
která by jim umožňovala
zachovat si v co největší míře svůj dosavadní způsob života
• zajišťovat uživateli potřebnou zdravotní a ošetřovatelskou péči
• usilovat o zachování vazeb uživatelů s rodinou

Kapacita:

• 5 lůžek

Provozní doba:
• nepřetržitě

Úhrada za poskytování služby:

• uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách
• úhrada za ubytování v částce 160,- Kč denně
• úhrada za celodenní stravu v částce 140,- Kč denně
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Název organizace

MCT CZ, o.s.

Adresa

Nový Spálenec 25
344 01 Domažlice

Kontakt

Jaroslava Hlaváčková
Tel.: 737 111 649
E-mail: mct.cz@seznam.cz
Web: www.sweb.cz/mct.cz

Územní působnost:
• Plzeňský kraj

Poskytované služby:
•
•
•
•

Základní sociální poradenství
Osobní asistence
Raná péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Cílová skupina:

• Osoby s kombinovaným postižením
• Osoby s jiným zdravotním postižením
• Rodiny s dítětem/dětmi

Stručná charakteristika služeb:

• Raná péče - aktivizační programy, zajištění kontaktů se společenským prostředím, poskytování základního sociálního poradenství, zprostředkování
poradenství zdravotního, rekondičních pobytů, půjčování kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek, plavecký program s osobní asistencí a fyzioterapií, sportovní a zájmová činnost handicapovaných dětí raného věku.
Provozní doba: PO, ST, PÁ 14:00 - 18:00 hod.
		
plavání ČT 16:00 - 19:00 hod.
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - terénní programy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů, sociálně terapeutické
činnosti.

Provozní doba:

• Terénní služba probíhá v rodinách klientů dle domluvy.

Kapacita:

• Poradenství a raná péče cca 40 klientů ročně
• Osobní asistence cca 20 klientů ročně
• Terénní programy cca 36 klientů ročně

Úhrada za poskytování služby:

• Služby jsou poskytovány zdarma.
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Město Holýšov - pečovatelská služba

Adresa

Dům s pečovatelskou službou
MUDr. Šlejmara 235
345 62 Holýšov

Kontakt

Jana Žáková
Tel.: 379 412 631
E-mail: zakova@mestoholysov.cz
Web: http://www.mestoholysov.cz
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Název organizace

Územní působnost:

• Holýšov, Dolní Kamenice

Poskytované sociální služby:

• Základní sociální poradenství
• Pečovatelská služba

Cílová skupina:

• Senioři
• Osoby s jiným zdravotním postižením
• Rodiny s dítětem/dětmi

Stručná charakteristika služeb:

• Základní sociální poradenství pro osoby v nepříznivé sociální situaci.
• Pečovatelská služba - poskytována ve vymezeném čase v domácnostech
klientů a v Domě s pečovatelskou službou v Holýšově. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Zařízení je bezbariérové.

Kapacita:

• Pečovatelská služba 100 klientů, dům s pečovatelskou službou 15 bytů.

Provozní doba:

• Základní sociální poradenství (Městský úřad - úřední hodiny)
PO 07:30 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hod.
ST 07:30 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hod.
• Pečovatelská služba
PO - PÁ 07:00 - 16:00 hod.

Úhrada za poskytování služby:

• Pečovatelská služba - dovoz/donáška jídla 8,- Kč/úkon
- údržba domácnosti 80,- Kč/hod.
- velký úklid 80,- Kč/hod.
- praní a žehlení prádla 30,- Kč/kg
- běžný nákup/pochůzky 20,- Kč/hod.
- doprovod klienta 40,- Kč/hod.
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Název organizace

Město Horšovský Týn - pečovatelská služba

Adresa

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

Kontakt

Marie Buršíková
Tel.: 379 415 158
E-mail: m.bursikova@muht.cz
Web: http://www.muht.cz

Územní působnost:

• Základní sociální poradenství - správní obvod ORP Horšovský Týn
• Pečovatelská služba - Horšovský Týn, Borovice, Dolní Metelsko,
Horšov, Nová Ves, Valdorf

Poskytované sociální služby:

• Základní sociální poradenství
• Pečovatelská služba

Cílová skupina:
•
•
•
•
•
•

Osoby v nepříznivé sociální situaci
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zrakovým postižením
Senioři
Rodiny s dítětem/dětmi

Stručná charakteristika služeb:
• Základní sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální
situaci potřebné informace k řešení této situace a k jejímu předcházení.
• Pečovatelská služba - zajišťuje ve vymezeném čase péči o klienta a jeho
domácnost. Dále pomáhá klientovi začlenit se do společnosti a oddaluje
nebo vylučuje potřebu jejich umístění v ústavech sociální péče. Služba
je poskytována v domácnostech klientů a v Domě s pečovatelskou službou v Horšovském Týně. Příjemci pečovatelské služby jsou osoby se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejich situace potřebuje pomoc
druhé osoby. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Zařízení je bezbariérové.
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Kapacita:

• Pečovatelská služba 100 klientů, dovoz nebo donáška jídla 90 klientů,
dům s pečovatelskou službou 30 bytů, z nichž 5 je bezbariérových.

Provozní doba:

Základní sociální poradenství
		
PO a ST 07:30 - 11:30 hod. a 12:00 - 16:30 hod
		
ÚT a ČT 07:30 - 11:30 hod.
		

Pečovatelská služba
		

PO - PÁ 07:00 - 15:30 hod.

Úhrada za poskytování služby:

• Základní sociální poradenství - zdarma
• Pečovatelská služba - dovoz/donáška jídla 10,- Kč/úkon
- údržba domácnosti 80,- Kč/hod.
- velký úklid 85,- Kč/hod.
- praní a žehlení prádla 50,- Kč/kg
- běžný nákup/pochůzky 40,- Kč/hod.
- doprovod klienta 60,- Kč/hod.
Ve vymezených případech se pečovatelská služba poskytuje bezplatně.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Název organizace

Město Hostouň - pečovatelská služba

Adresa

Dobrohostova 110
345 25 Hostouň

Kontakt

Anna Matějková
Tel.: 379 496 566, úřad: 379 496 112
Fax: 379 496 179
E-mail: podatelna@hostoun.cz, info@hostoun.cz
Web: http://www.hostoun.cz

Územní působnost:
• Hostouň

Poskytované služby:

• Základní sociální poradenství
• Pečovatelská služba

Cílová skupina:

• Senioři
• Rodiny s dítětem/dětmi
• Osoby s jiným zdravotním postižením

Stručná charakteristika služeb:

• Pečovatelská služba - seniorům nebo osobám s tělesným postižením je
poskytována pomoc při běžných domácích úkonech a při zajišťování chodu domácnosti.

Kapacita:

• cca 23 klientů

Provozní doba: PO
		
		
		
		

ÚT
ST
ČT
PÁ

07:00 - 12:30 hod.
07:00 - 15:00 hod.
07:00 - 12:30 hod.
07:00 - 15:00 hod.
07:00 - 13:30 hod.

Úhrada za poskytování služby:

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 60 Kč/hod
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu: 60 Kč/hod
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 60 Kč/hod - úkon 5 Kč
• pomoc při zajištění chodu domácnosti: podle úkonu 40-70 Kč/hod
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 85 Kč/hod
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Město Poběžovice - pečovatelská služba

Adresa

náměstí Míru 47
345 22 Poběžovice

Kontakt

Dana Šlajsová
Tel.: 379 497 281
Fax: 379 497 211
E-mail: socialni@pobezovice.cz
Web: http://www.pobezovice.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Název organizace

Územní působnost:
• Poběžovice

Poskytované sociální služby:

• Základní sociální poradenství
• Pečovatelská služba

Cílová skupina:

• Senioři
• Rodiny s dítětem/dětmi
• Osoby s jiným zdravotním postižením

Stručná charakteristika služeb:

• Pečovatelská služba - v domě s pečovatelskou službou i v terénu:
pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při
podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík),
• pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, prevence
proleženin I. st.), poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid domácnosti denní, týdenní,
měsíční, čtvrtletní, pomoc při zajištění velkého - sezónního - úklidu, běžné
nákupy, pochůzky, velký nákup, praní a žehlení ložního i osobního prádla,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na orgány veřejné instituce poskytující veřejné služby a doprovod
zpět).
Další úkony pečovatelé služby lze poskytovat po dohodě s klientem.

Kapacita:

• 9 bytů v DPS v Poběžovicích, 20 klientů v terénu

Provozní doba:

• Dům s pečovatelskou službou
PO - PÁ od 7:30 do 13:30 hod.
• Terénní pečovatelská služba
PO - PÁ 7:00 do 13:00, případně dle dohody
15
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Úhrada za poskytování služby:

prováděna dle vnitřní vyhlášky Města Poběžovice (sazebníku), např.:
• donáška oběda 7,- Kč v DPS, 8,- Kč v terénu,
• denní úklid 15,- Kč za 15 min.
• týdenní úklid 30,- Kč za 30 min.
• měsíční úklid 70,- Kč za 50 min.
• čtvrtletní úklid včetně mytí oken 100,- Kč/70 min.
• běžné nákupy a pochůzky (lékař, pošta aj.) 12,- Kč za 15 min.
• praní a žehlení prádla 50,- Kč za 5 kg.
Vnitřní vyhláška o rozsahu úkonů poskytovaných v rámci pečovatelské služby a maximální výše úhrad za jejich poskytování je k nahlédnutí na odboru sociálním a dravotním MěÚ Poběžovice nebo u tajemníka MěÚ Poběžovice.
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Město Staňkov - pečovatelská služba

Adresa

Městský úřad Staňkov
náměstí T. G. Masaryka 35
345 61 Staňkov

Kontakt

MUDr. Dagmar Raunerová
Tel.: 379 492 411
Fax: 379 492 125
E-mail: raunerova@mestostankov.cz
Web: http://www.mestostankov.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Název organizace

Územní působnost:

Staňkov, Krchleby, Ohučov, Vránov

Poskytované sociální služby:

• Základní sociální poradenství
• Pečovatelská služba

Cílová skupina:
•
•
•
•
•
•
•
•

Osoby s tělesným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby se smyslovým postižením
Osoby s duševním onemocněním
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Senioři
Rodiny s dítětem/dětmi

Stručná charakteristika služeb:

• Pečovatelská služba - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při
zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.

Kapacita:

• Pečovatelská služba 100 klientů, dům s pečovatelskou službou 9 bytů.

Provozní doba:

• PO - PÁ 07:00 - 15:30 hod.

Úhrada za poskytování služby:

• Pečovatelská služba - dovoz/donáška jídla 8,- Kč/úkon
- údržba domácnosti 50,- Kč/hod.
- velký úklid 80,- Kč/hod.
- praní a žehlení prádla 30,- Kč/kg
- běžný nákup/pochůzky 20,- Kč/hod.
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Název organizace

Městské centrum sociálních
a rehabilitačních služeb - domov pro seniory

Adresa

Baldovská 638
344 01 Domažlice

Kontakt

Mgr. Venuše Klimentová
Baldovská 638
Tel.: 379 725 853
E-mail: KLIMENTOVAVPENZIONDO@seznam.cz
pracoviště: Břetislavova 84
Tel.: 379 724 325
pracoviště: Reha - centrum pro zdravotně postižené
Kozinova 236
Tel.: 379 720 242

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované sociální služby:

• Základní sociální poradenství
• Pečovatelská služba
• Denní stacionář

Cílová skupina:

• Osoby se zdravotním postižením
• Senioři

Stručná charakteristika služeb:

• Pečovatelská služba - donáška oběda a pomoc při obědě, dovoz oběda, nákupy, nutné pochůzky, úklid domácnosti (běžný, velký), doprovod
na vyšetření, dohled nad dospělým, praní prádla, osobní hygiena, jednoduché ošetřovatelské úkony, donáška uhlí atd.
• Denní stacionář - v rámci této služby poskytujeme:
▪ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
▪ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
▪ poskytnutí stravy,
▪ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
▪ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
▪ sociálně terapeutické činnosti,
▪ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
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• Činnosti spojené s regenerací a rekondicí:
- poskytnutí perličkové koupel
- pro celé tělo v koupelně (Městského centra),
- poskytnutí perličkové koupel
- pro ruce a nohy v koupelně (Městského centra), - podvodní masáže,
- biotronová lampa k léčebným účelům,
- magnety.
▪ jednoduché ošetřovatelské úkony - aplikace mastí, kapek, bandáže horních
a dolních končetin, aplikace injekcí a inzulínu, měření krevního tlaku a glykémie, odběr biologického materiálu atd.
▪ poradenství - v součinnosti se zákonem č. 108/2006 - Sb. o sociálních
službách,
▪ vyplňování různých žádostí, psaní úředních dopisů,
vyřizování úředních věcí,
▪ zapůjčení kompenzačních pomůcek - invalidní vozíky, francouzské hole,
chodítka atd. - pro obyvatele zařízení jsou poskytovány bezplatně,
▪ přeprava uživatel nebo majetku uživatele, podle jeho potřeb, osobním vozem provozovaným poskytovatelem.
▪ Organizace výletů pro seniory, seniorských odpolední, besed, společenských akcí, rehabilitačních cvičení a aktivizačních sezení, internetová kavárnička

Provozní doba:
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb
- domov pro seniory
Pracoviště - Baldovská 638, 6:30 - 18:30 hod
Pracoviště - Břetislavova 84, 7:00 - 15:30 hod
REHA Centrum pro zdravotně postižené
Pracoviště - Kozinova 236
PO - ST: 7:00 - 11:00 a 12:30 - 15:30 hod
PÁ: 7:00 - 11:00 hod

Kapacita:

• 65 míst v zařízeních v Baldovské a v Břetislavově ulici
• cca 230 klientů pečovatelské služby
• 2 místa Denní stacionář

Úhrada za poskytování pečovatelské služby:

Ceny jsou stanoveny dle vnitřní směrnice, která je k dispozici na všech
pracovištích Městského centra sociálních a rehabilitačních služeb.
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Dále poskytujeme fakultativní služby:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Název organizace

Městys Klenčí pod Čerchovem
- pečovatelská služba

Adresa

Dům s pečovatelskou službou
Klenčí pod Čerchovem 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

Kontakt

Karel Smutný - starosta obce
Tel.: 379 794 231 (511)
Fax: 379 795 026
E-mail: ouklenci@klencipc.cz
Web: http://www.klenci.cz

Územní působnost:

• Klenčí pod Čerchovem.

Poskytované služby:

• Základní sociální poradenství
• Pečovatelská služba

Cílová skupina:

• Senioři
• Osoby s tělesným postižením
• Rodiny s dítětem/dětmi

Stručná charakteristika služeb:

• Pečovatelská služba
nákupy, pochůzky, donáška obědů, praní, žehlení prádla, úklid, koupání,
ošetřovatelské úkony

Kapacita:

• 23 klientů v domě s pečovatelskou službou,

Provozní doba:

• PO - PÁ: 7:00 - 15:30 hod

Úhrada za poskytování služby:

- nákup, pochůzka - 6,- Kč
- donáška oběda - 4,- Kč
- praní, žehlení - 18,- Kč/kg
- běžný úklid - 20,- Kč/h
- velký úklid - 60,- Kč/h
- jednoduché ošetřovatelské úkony - 1,- Kč/úkon
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Obec Postřekov - pečovatelská služba

Adresa

Postřekov 270
345 35 Postřekov

Kontakt

František Friš - starosta obce
Tel.: 379 796 219

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Název organizace

Územní působnost:
• Postřekov

Poskytované sociální služby:

• Základní sociální poradenství
• Pečovatelská služba

Cílová skupina:
• Senioři

Stručná charakteristika služeb:

• Pečovatelská služba - Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při
zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Kapacita:

• 35 klientů

Provozní doba:

• PO - PÁ 9:00 - 13:00 hod

Úhrada za poskytování služby:

• Ceny jsou stanoveny dle vnitřní směrnice,
která je k dispozici na obecním úřadě Postřekov.
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Název organizace

Středisko rané péče SPRP Plzeň, o.s.

Adresa

Tomanova 5
301 00 Plzeň

Kontakt

Mgr. Miroslava Bartošová
Tel.: 377 420 035
Fax: 377 420 035
E-mail: plzen@ranapece.cz
Web: http://www.ranapece.cz

Územní působnost:

• Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

Poskytované služby:
• Raná péče

Cílová skupina:

• Rodiny s dítětem/dětmi
• Osoby se zrakovým postižením
• Osoby s kombinovaným postižením

Stručná charakteristika služeb:

• Služby rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým
a kombinovaným postižením.
• Terénní služby - pravidelné návštěvy klientských rodin, odborné konzultace pro rodiče, podpora a provázení rodiny v jejím přirozeném prostředí,
stimulace vývoje dítěte.
• Ambulantní služby - konzultace v prostorách střediska.
• Půjčování speciálních pomůcek, hraček, literatury.
• Týdenní rehabilitační kurzy pro rodiny s odborným programem.
• Zasílání interního časopisu Rolnička.
• Semináře pro klienty, veřejnost, odborníky a ostatní organizace.
Zařízení je bezbariérové.

Kapacita:

• Celkem 40 rodin, z toho pro 26 rodin z Plzeňského kraje.

Provozní doba:

• Terénní služby - po domluvě s klienty v době od 07:00 - 19:00 hod.
• Úřední hodiny ve středisku: PÁ 08:00 - 12:00 hod.

Úhrada za poskytování služby:

• Služby jsou poskytovány zdarma.
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Poradenskén centrum

Adresa

Poradenské centrum pro sluchově postižené
Jindřichova 214
344 01 Domažlice

Kontakt

Alois Štípek
Tel.: 379 722 917
Fax: 379 722 917
Mobil: 728 596 358
E-mail: snn.do@centrum.cz
Web: http://www.snndo.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Název organizace

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované služby:

• Základní sociální poradenství
• Odborné sociální poradenství

Cílová skupina:

• Osoby se sluchovým postižením a jejich rodinní příslušníci

Stručná charakteristika služeb:

• Poradenské služby pro sluchově postižené - poskytování informací
pro získání vhodného sluchadla, instruktáže pro správnou obsluhu, kontakty na foniatrická pracoviště. Poradenství týkající se kompenzačních
pomůcek, zprostředkování získání kompenzační pomůcky ve spolupráci
s specializovanými firmami včetně případné montáže v bytě klienta. Zprostředkování oprav sluchadel a kompenzačních pomůcek, poradenství
o možnosti získání příspěvků na kompenzační pomůcky.
• Zajišťování nezbytného drobného příslušenství ke sluchadlům - baterie,
zvukovodové koncovky, čisticí tablety na ušní tvarovky atd.
• Služby jsou poskytovány ambulantně nebo terénně na základě individuálních potřeb uživatele.
• Pořádání odborných přednášek, seminářů a kurzů odezírání.

Provozní doba:
PO
ÚT
ST
ČT

8:00 - 12:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.
8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.

Úhrada za poskytování služby:

• Poradenství je poskytováno zdarma.
• Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené
a jiný servis jsou zpoplatněny.
23

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Název organizace

Tyfloservis, o.p.s.

Adresa

Tomanova 5
301 00 Plzeň

Kontakt

Bc. Martina Hrdonková
Tel.: 377 423 596
Fax: 377 423 596
Mobil: 608 257 961
E-mail: plzen@tyfloservis.cz
Web: http://www.tyfloservis.cz

Územní působnost:
• Plzeňský kraj

Poskytované služby:

• Sociální rehabilitace

Cílová skupina:

• Osoby se zrakovým postižením starší 15-ti let
• Osoby s kombinovaným postižením, z nichž alespoň jedno je zrakové

Stručná charakteristika služeb:

• Rehabilitační kurzy nevidomých a slabozrakých osob
• Podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti prostřednictvím ntervencí zaměřených na samotné nevidomé a slabozraké.
• Nabídky rehabilitačních kurzů - prostorová orientace a samostatný pohyb; sebeobsluha (nácvik vaření, osobní hygieny, péče o dítě atd.); čtení a psaní Braillova bodového písma; nácvik vlastnoručního podpisu, reedukace zraku, zraková terapie; tyflografika; kurz psaní na kancelářském
stroji a počítačové klávesnici; nácvik sociálních dovedností (nácvik chování v různých společenských situacích).
Zařízení je částečně bezbariérové.

Provozní doba:

PO - ST 08:00 - 16:30 hod.
ČT
08:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 hod.
PÁ
08:00 - 14:00 hod

Úhrada za poskytování služby:

• Služby jsou poskytovány zdarma.
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1.2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY V KRIZI
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Adresa

Havířská 11
301 00 Plzeň

Kontakt

Tel.: 377 421 034
Fax: 377 421 034
E-mail: info@kcentrum.cz
Web: http://www.kcentrum.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PRO osoby v krizi

Název organizace

Územní působnost:
• Plzeňský kraj

Poskytované služby:

• Odborné sociální poradenství
• Kontaktní centrum
• Terénní programy

Cílová skupina:

• Aktivní uživatelé drog, rodiče a blízké osoby uživatelů drog, abstinující klienti s anamnézou závislosti na návykových látkách, odborná i laická veřejnost

Stručná charakteristika služeb:

• K-centrum - služby 1. kontaktu a včasné a krizové intervence, výměnný
program injekčního náčiní, bazální ošetření, zprostředkování léčby a další
péče včetně očkování proti VHB, VHA atd. Poradenství po internetu - na:
info@kcentrum.cz nebo dotazy@kcentrum.cz (Tel.: 377 421 374).
• Terénní programy - kontaktní a sociální práce s aktivními uživateli drog
(Tel.: 724 969 028)
• Drogové poradenství ve věznici Plzeň - Bory - odborné sociální a právní poradenství (Tel.: 377 421 374)
• Program následné péče - poskytuje sociální a psychoterapeutické služby klientům po léčbě při návratu do života bez drog (Tel.: 377 321 051)
• P - centrum - preventivní a vzdělávací programy pro děti, mládež, pedagogy, rodiče (Tel.: 377 220 325). Stáže, exkurze, vzdělávací programy,
výzkumy.

Úhrada za poskytování služby:

• Služby jsou poskytovány zdarma.
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Diecézní charita Plzeň - Domov pro matky s dětmi
v tísni Domažlice

Adresa

Domov pro matky s dětmi v tísni
Havlovice 5
344 01 Domažlice

Kontakt

Dagmar Řezáčová
Tel.: 379 776 388
E-mail: dmdhavlovice@volny.cz
Web: http://www.dchp.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PRO osoby v krizi

Název organizace

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované sociální služby:

• Základní sociální poradenství
• Azylový dům

Cílová skupina:

• Matky s dětmi a těhotné ženy v tísni
• Oběti domácího násilí
• Osoby v krizi

Stručná charakteristika služeb:

• Poskytnutí ubytování - azylové ubytování s podpůrným výchovným programem, naha najít řešení jejich momentální krize, poskytnutí psychické,
hmotné, popř. i duchovní podpory.
• Sociální poradenství - zprostředkování informací a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc
při vyjednávání s úřady (Městský úřad, Úřad práce, soudy apod.), pomoc
při vyřizování sociálních dávek, zprostředkování kontaktů (psycholog, lékař, rodinná poradna, MŠ, ZŠ).
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti - snaha dosáhnout samostatnosti a soběstačnosti matek, aby se dokázaly postarat o své děti, zvládaly
povinnosti spojené s vedením domácnosti (ruční práce, žehlení, praní,
úklid, vaření), naučily se hospodařit se svěřenými finančními prostředky.
• Aktivizační služby - na základě individuálních plánů rozvíjí osobnost
matky a dítěte v sociálních dovednostech, v kulturní i společenské oblasti
(zájmové kroužky, přednášky, besedy, výlety, společenské akce), posilují
citovou vazbu mezi matkou a dítětem, motivují matky k dokončení vzdělání či resocializaci, pomoc při školní přípravě dětí, nabídka volnočasových
aktivit (výtvarné, hudební a sportovní činnosti, práce s počítačem, ruční
práce).
• Zařízení průběžně během roku pořádá různé besedy, přednášky, společenské akce (mikulášská besídka, vánoční nadílka apod.) a společné výlety.
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Kapacita:

• lůžka pro 7 matek + 7 dětí
(lůžka pro další děti se na pokojích aktuálně přizpůsobují jejich počtu)

Provozní doba:

• Nepřetržitý provoz.

Úhrada za poskytování služby:
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PRO osoby v krizi

• Úhrada za poskytované sociální služby je stanovena dle Zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Těhotná matka hradí 90,- Kč/den,
matka s nezletilými dětmi 60,- Kč/den a každé dítě 30,- Kč/den.

Občanské sdružení NETWORK EAST WEST
- Centrum JANA, o.s.

Adresa

U Nemocnice 148
344 01 Domažlice

Kontakt

Mgr. Lucie Černá
Tel.: 379 778 222
Fax: 379 778 222
E-mail: centrum.jana@centrum.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PRO osoby v krizi

Název organizace

Územní působnost:

• okres Domažlice, okres Tachov, okres Klatovy

Poskytované služby:

• Základní sociální poradenství
• Odborné sociální poradenství
• Terénní programy

Cílová skupina:
•
•
•
•

Osoby HIV+ a nemocní AIDS
Cizinci nebo uprchlíci
Osoby ohrožené prostitucí
Oběti násilí

Stručná charakteristika služeb:

• Základní a odborné poradenství - poskytování rad, zprostředkování informací o právech, povinnostech, odkazování, aktivní pomoc při vyjednávání, doprovázení
• Terénní programy - totéž + distribuce hygienických pomůcek

Kapacita:

• poradenství cca 130 klientek ročně, v terénu cca 4500 kontaktů ročně.

Provozní doba:

PO a ČT terénní program
ÚT 10:00 - 17:00 hod.
ST 12:00 - 16:00 hod. (a po předchozí domluvě)

Úhrada za poskytování služby:

• Služby jsou poskytovány zdarma.
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Název organizace

Terénní sociální služba Domažlice
(odloučené pracoviště Diecézní charity Plzeň)

Adresa

náměstí Míru 136
344 01 Domažlice

Kontakt

PhDr. Ivana Havlíčková
Mobil: 731 433 020, 731 433 019 nebo 731 433 042
E-mail: havlickova@dchp.cz
Web: http://www.dchp.cz
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PRO osoby v krizi

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované služby:

• Sociální rehabilitace

Cílové skupiny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osoby v krizi
osoby s tělesným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s duševním onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s jiným zdrav. postižením
senioři
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny
děti a mládež ohrožené delikvencí
osoby ohrožené prostitucí
pachatele trestné činnosti
osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti
• osoby bez přístřeší
• osoby v krizi
• oběti násilí

Stručná charakteristika služeb:

1. Základní rady a informace ve složitých životních situacích - problémy spojené bydlením, nedostatkem financí, ztrátou zaměstnání, nemocí, handicapem
2. Pomoc při vyřizování dávek státní sociální podpory, důchodů atp.
3. Poskytování sociálně právního poradenství - aktuální informace o nárocích, službách a možnostech vyplývajících ze systému sociálního zabezpečení občana (zákon č. 108/2006 Sb.) a ze systému zabezpečujícího zaměstnanost
4. Poskytování doprovodu na úřady a instituce, pomoc s písemnostmi
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PRO osoby v krizi

5. Zastupování občana na základě plné moci
6. Pomoc při dojednávání splátkových kalendářů, pomoc s jejich dodržováním (situace, kdy se člověku nebo rodině nepodařilo reálně odhadnout svoje možnosti nebo se stali obětí různých komerčních nabídek
- „výhodných“ půjček a ocitli se v platební neschopnosti)
7. Spolupráce se sociálním kurátorem a s Probační a mediační službou ČR, pomoc při hledání bydlení a práce u propuštěných z trestu odnětí svobody - nabídka olnočasových aktivit a životních způsobů, které
nevedou ke konfliktu se společností, vedení k reálnému náhledu na svoje osobní možnosti a potřeby
8. Bezplatná konzultace složitých případů s odborníky - s právníky, lékaři, psychiatry, psychology
9. Poskytování informací o odborných pracovištích a zařízeních, zprostředkování těchto služeb - rehabilitace, ústavní péče, respitní péče,
chráněné dílny a bydlení
10. Poskytování materiální pomoci v odůvodněných případech, kdy vzniká určitá časová prodleva mezi přiznáním a výplatou různých sociálních
dávek a byly vyčerpány možnosti širší rodiny
11. Pomoc při vyhledávání vhodných zaměstnavatelů, doprovod na pracoviště a pomoc s uzavřením pracovní smlouvy, pomoc s řešením případných problémů ze strany zaměstnavatele i uživatele
12. Pomoc při řešení závislostí na drogách, alkoholu, automatech; konzultace i pro rodinné příslušníky závislých
13. Společnost, doprovázení a zprostředkování kontaktu se širším společenským prostředím handicapovaným, kteří žijí v rodinném prostředí.
14. Nepřetržitá pomoc po telefonu lidem v krizi
15. Konzultace následné péče v přirozeném prostředí zejména pro stabilizované uživatele s psychiatrickou dg. po propuštění z léčby.
O tuto službu mohou požádat sami uživatelé nebo jejich rodinní příslušníci, psychiatrická léčebna (oddělení), případně širší okolí - sousedé,
obecní úřady atp., kdy v rámci přirozené komunity buď vznikají problémy v soužití nebo se jedinec svým životním stylem opakovaně dostává
do lidsky nedůstojných podmínek. Službu je možné poskytovat přímo v místě bydliště, dle dohody doprovod a pomoc při zvládání nároků
běžného života - hospodaření, nákupy, údržba bytu, společnost atp. Dále
je možnost využití volnočasového klubu (viz samostatně registrovaná
služba Volnočasové kluby Duha - Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením).
Uživatelé bez rodinného zázemí a možnosti bydlení mohou využít zprostředkovaného bydlení - viz. bod 16

30

Pro uživatele schopné podporovaného zaměstnání se snažíme zprostředkovat pracovní příležitosti s doprovodem asistenta.
V objektu je v době od 8,00 do 18,00 trvale přítomen sociální pracovník a pracovník sociální péče, v noci jsou pracovníci na pohotovosti na telefonu.
Případné zájemce o prohlídku objektu upozorňujeme, že je potřeba minimálně den předem kontaktovat pracovníky na tel.731 433 020,731 433 092,731 433
042 v pracovní dny od 8,00 do 18,00 hod.
Pravidelně jednou týdně probíhá skupinové sezení (interakční skupina),
kde každý má možnost vyjádřit se k předcházejícímu týdnu - co se mně líbilo,
co se mně nelíbilo, co mně rozzlobilo, mrzelo, udělalo radost ve vztahu k ostatním, dále probíhá jednou týdně komunita , kde společně s obyvateli probíráme
organizační záležitosti a stanovujeme individuální plány. Pokud má obyvatel problémy s hospodařením s penězi, má možnost využít pomoci pracovníků.
Dle vlastního zájmu se mohou obyvatelé pod vedením pracovnice věnovat výtvarným a jiným rukodělným činnostem, dále mohou navštěvovat
jedenkrát týdně volnočasový klub Duha v Domažlicích (viz samostatně registrovaná služba Volnočasové kluby Duha), kam docházejí i další lidé žijící v rodinném prostředí a kteří z důvodu psych.dg. těžko navazují plnohodnotné přátelské vztahy v přirozené komunitě.

Provozní doba:

V terénu:
PO - PÁ: 8.00-18.00 hod
SO, NE: dle individuální dohody
V poradně Nám. Míru 136:
PO: 13:00 -16:00 hod
ÚT: 11:30 -14:30 hod
ST: 13:00 -16:00 hod
ČT: 11:30 -14:30 hod

Úhrada za poskytnutí služby:

Služby jsou poskytovány zdarma.
31

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PRO osoby v krizi

16. Sociální rehabilitace pro uživatele Ubytovacího zařízení Diecézní
charity Plzeň v Meclově (Meclov 1, okres Domažlice.)
Muži i ženy s psychickým handicapem tzn. s psychiatrickou diagnózou,
nebo s lehkým mentálním postižením kombinovaným s psychiatrickou
diagnózou, dále pro uživatele opakovaně léčené pro závislosti a pro uživatele, kde psychiatrická problematika souvisí s postupem primárního
onemocnění (zejména demence vzniklé na podkladě závislostí).
Služba je určena uživatelům, kteří nemají vhodné rodinné zázemí
(případně vůbec žádné) do kterého by se mohli po propuštění z léčby (léčebny) vrátit.

2. SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY
Název organizace

Agentura podporovaného zaměstnávání
- středisko Radost Diakonie ČCE

Adresa

Msgre. B. Staška 71
344 01 Domažlice

Kontakt

Ondřej Bouda
Mobil: 739 217 804, 739 217 826
E-mail: bouda.radost@diakoniecce.cz,
apz.radost@diakoniecce.cz
Web: http://radost.diakoniecce.cz/sluzby/pz

Územní působnost:

• okres Domažlice, okres Klatovy, okres Plzeň-jih
SOuvisející služby

Poskytované služby:

• Podporované zaměstnávání

Cílová skupina:

• Lidé se zdravotním postižením
• Lidé se sociálním znevýhodněním

Stručná charakteristika služeb:

• Pomoc při hledání zaměstnání, kariérové a pracovně právní poradenství,
doprovázení, zprostředkování jednání, asistence na pracovišti.
• Služba je časově omezená - nejvýše na 2 roky.

Kapacita:

• 3-5 uživatelů v každém okrese

Provozní doba:

• kontaktní kancelář: ÚT 14:00 - 16:00
• telefon: PO - PÁ 8:00 - 17:00

Úhrada za poskytování služby:
• 50 Kč za celou službu
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Název organizace

Arteterapie - Heroldová

Adresa

Libosváry 26346 01 Horšovský Týn

Kontakt

Mgr. Bohdana Heroldová
Mobil: 605 275 136
E-mail: Heroldova.B@seznam.cz

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované služby:
•
•
•
•

arteterapie skupinová, individuální,
skupinové rozhovory
sebezkušenostní zážitkové programy
relaxační techniky

Cílová skupina:

Související služby

• osoby pracující v pomáhajících profesích
(a ostaní ohrožení syndromem vyhoření)
• osoby v těžkých životních situacích s psychickými potížemi
osoby s mentálním postižením
• osoby se zájmem o další osobní růst a zkvalitnění života

Stručná charakteristika služeb:

• Individuální či skupinová setkání pracující i s neverbálními psychoterapeutickými technikami (barvy, hlína, pohyb, hudba, …) zaměřená na zvládání emocí a sebezkušeností prožitky. Možnost sestavení speciálního
programu podle potřeb nahodilé či profesní skupiny.

Kapacita:

• dle dohody

Provozní doba:
• dle dohody

Úhrada za poskytování služby:
• dle dohody
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Název organizace

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR - Klub PAVUČINKA

Adresa

Msgre. B. Staška 265
344 01 Domažlice

Kontakt

Vendula Zajacová
Mobil: 724 675 314

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované služby - v rámci péče o rodinného příslušníka:
• Sociálně aktivizační programy

Cílová skupina:
SOuvisející služby

•
•
•
•
•

Osoby s tělesným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby se zrakovým postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby s kombinovaným postižením

Stručná charakteristika služeb:

• Sdružení se podílí na organizaci různých společenských akcí (výlety,
sportovní a kulturní aktivity, nabídky táborů, semináře, školení, tiskoviny
se sociální tématikou).
• Poradenství je poskytováno individuálně při členských schůzích a společenských akcích.

Kapacita:

• cca 35 členů sdružení.

Provozní doba:

• Dle domluvy.

Úhrada za poskytování služby:

• Služby jsou poskytovány zdarma.
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Název organizace

Centrum pro zdravotně postižené
Plzeňského kraje (CZP PK) - pracoviště Domažlice

Adresa

Centrum pro zdravotně postižené
Plzeňského kraje - pracoviště Domažlice
Msgre. B. Staška 265
344 01 Domažlice

Kontakt

Bc. Michaela Blahutová
Tel.: 379 724 387
Fax: 379 724 387
Mobil: 775 786 002
E-mail: domazlice@czppk.cz
Web: http://www.czppk.cz

Územní působnost:

Související služby

• okres Domažlice

Poskytované služby:

• Odborné sociální poradenství
• Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

Cílová skupina:
•
•
•
•
•
•
•
•

Osoby s tělesným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby se zrakovým postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby s duševním onemocněním
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s jiným zdravotním postižením
Senioři

Stručná charakteristika služeb:

• Základní a odborné sociální poradenství - poskytování informací a poradenství, možnosti řešení obtížné životní situace, specifické poradenství
pro zdravotně postižené.
• Konzultace o bezbariérovosti, přednášky, zájezdy, výstavy, zprostředkování rekondičních pobytů.
• Zprostředkovatel pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu. Obhájce práv zdravotně postižených.

Kapacita:

• 1800 klientů ročně
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Provozní doba:
Domažlice
- PO a ST 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod.
			 ÚT a PÁ 8:00 - 12:00 hod.
detašovaná pracoviště - Poběžovice, Horšovský Týn, Kdyně
- vždy jeden ČT v měsíci

Úhrada za poskytování služby:

SOuvisející služby

• Služby jsou poskytovány zdarma

Název organizace

Český svaz diabetiků
- územní DIA organizace Domažlice

Adresa

Msgre. B. Staška 265
344 01 Domažlice

Kontakt

Jiří Jakeš
Tel.: 379 496 559
Jaroslava Lehmannová
Tel.: 379 724 197
Mobil: 731 445 696

Územní působnost:

• okres Domažlicke

Poskytované služby:

• Sociálně aktivizační programy

Cílová skupina:

• Osoby se zdravotním postižením
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Název organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Horšovský Týn

Adresa

Nová Ves 1
346 01 Horšovský Týn

Kontakt

Mgr. Petr Plášil
Tel.: 379 422 361
Fax: 379 422 371
E-mail: ddhtyn@arcom.cz
Web: http://www.dd-horsovskytyn.cz

Územní působnost:

• Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

Stručná charakteristika:

• zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Kapacita:

Související služby

• dětský domov 36 dětí

Organizační jednotky:

• 5 rodinných skupin (3 skupiny po 8 a 2 skupiny po 6 dětech)

Název organizace

Dětský domov, Staňkov

Adresa

Mathauserova 117
345 61 Staňkov

Kontakt

PaedDr. Jana Koubová
Tel.: 379 492 103
E-mail: dd_stankov@seznam.cz

Územní působnost:
• Plzeňský kraj

Stručná charakteristika:

• Školské zařízení pro výkon ústavní výchovy - činnost dle zákona
č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kapacita:

• 5 rodinných skupin, 38 dětí.
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Název organizace

Domácí ošetřovatelská péče - Miroslava Lukášková

Adresa

U Nemocnice 148
344 01 Domažlice

Kontakt

Miroslava Lukášková
Tel.: 379 725 085
Fax: 379 725 085
Mobil: 731506860, 602 147 339
E-mai: mirka.lukaskova@centrum.cz

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované služby:

• Domácí ošetřovatelská služba

Cílová skupina:
SOuvisející služby

• Osoby s tělesným postižením
• Osoby s kombinovaným postižením
• Senioři

Stručná charakteristika služeb:

• Terénní služba poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí klienta (hygiena, stravování, pomoc s chodem domácnosti, ošetřovatelské úkony).
Dále pak poskytování rad a zprostředkování informací a doporučení dalších možností pomoci.

Kapacita:

• cca 160 klientů ročně.

Provozní doba:
• Nepřetržitá.

Úhrada za poskytování služby:

• Služby jsou poskytovány na základě smluvních cen.
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Název organizace

Dům dětí a mládeže DOMINO Domažlice

Adresa

Hradská 94
344 01 Domažlice

Kontakt

Mgr. Ivana Kubová
Tel.: 379 722 811
E-mail: ddm.domazlice@seznam.cz
Web: http://www.ddmdomazlice.cz

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované služby:

• Činnosti v různých oblastech zájmového vzdělávání, výchovně vzdělávací činnost zaměřená na děti a mládež, hlavně v době mimo vyučování,
volných dnech a o prázdninách.
Související služby

Cílová skupina:

• důraz na kategorii děti a mládež 6-18 let
• další služby i pro ostatní věkové kategorie

Stručná charakteristika služeb:

• pravidelná výchovně vzdělávací a zájmová činnost,
kroužky, kluby, soubory
• metodická a odborná činnost, dílny dětské tvořivosti, práce s talenty,
okresní kola soutěží a přehlídek MŠMT ČR , poradenství
• osvětová a informační činnost, besedy, přednášky, exkurze, zájezdy, výlety příležitostná a spontánní činnost / diskotéky, karnevaly, zábavné soutěže, kulturní, rekreační a sportovní aktivity
• zapojení do různých projektů primární a protidrogové prevence
• letní pobytové tábory, příměstská činnost

Kapacita:

• 1000 dětí

Provozní doba:

PO - PÁ: 7:30 - 16:00 hod
(v závislosti na jednotlivých zájmových útvarech až do 19:30,
provoz upraven podle letních aktivit)

Úhrada za poskytování služby:

• Pravidelná zájmová činnost - podle směrnice pro příslušný školní rok ceník v nabídce ZÚ pro školní rok - i na www stránkách kategorie od 6 - 18
let 300,- až 800,- Kč ročně podle nákladů na jednotlivý kroužek

Ostatní akce:

• podle náročnosti a nákladů na akci /od 50,- Kč /
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Název organizace

Chráněná dílna Horšovský Týn

Adresa

Chráněná dílna Horšovský Týn
5. května 49
346 01 Horšovský Týn

Kontakt

Jana Macánová
Tel.: 379 422 418
Mobil: 739 577 703
E-mail: chd@muht.cz
Web: http://www.horsovskytyn.cz/chranena-dilna/

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované služby:

• Zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností
SOuvisející služby

Cílová skupina:

• Osoby s kombinovaným postižením

Stručná charakteristika služeb:

• Zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností
- příspěvková organizace zřízená Městem Horšovský Týn, za účelem
umožnění dlouhodobého pracovního výkonu občanů se změněnou pracovní schopností a občanů se změněnou pracovní schopností s těžším
zdravotním postižením. Chráněná dílna zaměstnává více jak 50 % osob
se změněnou pracovní schopností, a tudíž může poskytovat tzv. „Náhradní plnění“ podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Hlavní pracovní
náplní je kompletace součástek pro kovovýrobu, příprava obalových materiálů a příprava součástek pro elektrovýrobu, které se dále kompletují
v jiných podnicích.
Zařízení je bezbariérové.

Kapacita:

• Celkem je zaměstnáno 18 občanů, z toho 2 plně a 13 částečně invalidní,
1 se změněnou pracovní schopností a 2 pracovnice jsou bez omezení.

Pracovní doba:

• 4 hodiny nebo 6 hodin, PO - PÁ 7:30 - 13:30 hod
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Název organizace

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

Adresa

Msgre. B. Staška 71
344 01 Domažlice

Kontakt

Simona Váchalová
Mobil: 720 575 011

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované služby:

Cílová skupina:

• Rodiče na mateřské dovolené

Stručná charakteristika služeb:

• Sociální začleňování rodičů na mateřské dovolené a po jejím ukončení.
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Související služby

• Hlídání dětí v době, kdy rodič musí navštívit lékaře, úřady, potřebuje si obstarat nákupy.
• Zájmové činnosti, volnočasové aktivity pro děti od šesti let.
• Pořádání zábavných odpolední: dětské maškarní bály, diskotéky, oslava
Dne dětí, vítání jara.
• Dle zájmů a potřeb provoz školičky zaměřené na rozvoj schopností a dovedností dětí předškolního věku, se zaměřením na dyslexii a jiné poruchy
učení - ve spolupráci se Střediskem výchovné péče pro děti a mládež
v Domažlicích.
• Dvakrát týdně odpolední schůzky rodičů, při nichž si mohou sdělit vzájemné poznatky, zkušenosti nejen z oblasti „mateřské“.
• Nabídka vzdělávacích kurzů práce s PC, přednášek z oblasti zdravé výživy, kultury, kineziologie, kde se nabízí aktivní účast rodičů.
• Spolupráce s jinými organizacemi a občanskými sdruženími.
• K dispozici jsou zde letáčky s informacemi o dění v Domažlicích, mapka města s označením důležitých míst, jako jsou ordinace lékařů, krizová
centra, úřady, … včetně jejich provozní doby.
• Dle zájmu pořádání dětských letních táborů společně s MC z jiných koutů
republiky.
• Nabídka pro studenty se zaměřením na sociální sféru či zdravotní problematiku: možnost povinné praxe, smysluplné trávení volného
času.

Název organizace

Město Bělá nad Radbuzou
- dům s pečovatelskou službou

Adresa

Dům s pečovatelskou službou
Školní 306
345 26 Bělá nad Radbuzou

Kontakt

Martina Blažková
Tel.: 379 495 379
Web: http://www.sumava.net/bela/

Územní působnost:

• Bělá nad Radbuzou, Smolov, Železná, Doubravka, Újezd Svatého Kříže,
Svržno, Čečín, Černá Hora, Pavlíkov, Třemešné, Dubec

Poskytované služby:
SOuvisející služby

• Informační servis
• Pečovatelská služba (neregistrováno jako sociální služba)

Cílová skupina:

• Osoby v nepříznivé sociální situaci
• Senioři a osoby se zdravotním postižením

Stručná charakteristika služeb:

• Informační servis pro osoby v nepříznivé sociální situaci.
• Úkony pečovatelské služby - poskytována v domě s pečovatelskou službou. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při zajištění stravy, chodu domácnosti, popř. zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím (ambulantní i terénní).
• Rozvážka teplých obědů - poskytováno v rámci služeb domu s pečovatelskou službou. Rozvážení teplých obědů do bytů osob vyžadujících tuto
službu.

Kapacita:

• Pečovatelská služba 17 klientů, Dům s pečovatelskou službou 16 klientů,
rozvážka teplých obědů 84 klientů.

Provozní doba:

Úkony pečovatelské služby
PO - PÁ 7:30 - 16:00 hod.

Úhrada za poskytování služby:

Rozvážka teplých obědů
PO - PÁ 10:00 - 13:00 hod.

Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - 15,23,- Kč/m2
Rozvážka teplých obědů
- oběd 43,- Kč + rozvážka 5,- Kč
Úkony pečovatelské služby - údržba domácnosti 50,- Kč/hod
		
- velký úklid 60,- Kč/h
		
- praní prádla 30,- Kč/kg
		
- obstarání nákupu 7,- Kč/úkon
		
- doprovod klienta 5,- Kč/úkon
42

Název organizace

Oblastní spolek Českého červeného kříže
Mládež Českého červeného kříže

Adresa

Fügnerova 647
344 01 Domažlice

Kontakt

Tel.: 379 722 514
Fax: 379 722 514
E-mail: cck.domazlice@volny.cz
Web: http://www.sweb.cz/mcck

Územní působnost:

• okres Domažlice

Stručná charakteristika služeb:

Provozní doba:

PO - PÁ od 7:00 do 15:30 hod.
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Související služby

• spolupráce s transfúzní stanicí klatovské nemocnice
(dárcovství krve)
• provoz ošacovacího střediska pro sociálně slabé spoluobčany
• školení a výuka první pomoci (pořádání nejrůznějších kurzů v PP, výuka
zdravotníků, dobrovolných sester)
• pořádání nejrůznějších akcí pro členy M-ČČK, ale i pro širokou veřejnost
(soustředění, sportovní aktivity, výlety, různé druhy kurzů a školení, besedy)
• zabezpečování zdravotnických dozorů při mnoha akcích (koncerty, podnikové večírky, sportovní a kulturní akce, Chodské slavnosti, tábory a pobyty s větším počtem osob, dětské dny)
• vedení kroužků mladých zdravotníků a organizace soutěží hlídek mladých zdravotníků
• účast na nejrůznějších akcích soutěžích, seminářích, školeních, besedách
• spolupráce s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému
ČR
• šíření prevence mezi mladými lidmi formou diskusí a besed s tématy jako
například: HIV/AIDS, STD, antikoncepce, drogová prevence, mezilidské
vztahy
• organizace a zabezpečení Okresních studijních středisek ČČK (tábory
zaměřené na výukou první pomoci, orientaci v přírodě a mnoho dalších
tábornických aktivit a her)
• zabezpečení kvalifikovaných odborných lektorů pro nejrůznější akce i mimo
M-ČČK a ČČK
• školení záchranných týmů, jednotek a družstev první pomoci

Název organizace

Občanské sdružení Aktiv sport

Adresa

Česká Kubice 105
345 32 Česká Kubice

Kontakt

Bc. Jaroslav Říha
Tel.: 974 331 202
Mobil: 602 107 398
E-mail: aktiv.sport@seznam.cz

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované služby:

SOuvisející služby

• kondiční cvičení
• bojová umění
• volnočasové aktivity neorganizované mládeže a dětí
Název organizace

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň
- pracoviště Domažlice

Adresa

Pivovarská 323
344 01 Domažlice

Kontakt

Tel.: 379 724 276
E-mail: ppp.domazlice@seznam.cz
Web: http://www.pppdom.wz.cz

Územní působnost:
• Plzeňský kraj

Poskytované služby:

• Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika vzdělávacích a výchovných obtíží, krizová intervence, speciálně pedagogická nápravná
péče, psychoterapeutická péče, prevence sociálně patologických jevů.

Cílová skupina:

• Děti od 3 let do ukončení vzdělávání na střední škole, nebo VOŠ

Stručná charakteristika služeb:

• Odborná vyšetření i následná péče se zaměřují na děti, žáky a studenty
s poruchami učení, hyperaktivity, úzkostnými projevy, poruchami chování
a disharmonickým vývojem osobnosti. Provádíme i vyšetření zaměřená
na profesní orientaci a výběr povolání.
Realizujeme programy minimální prevence pro předcházení a řešení sociopatologických jevů (rizikového užívání návykových látek, řešení šikany
ve školách apod.). Pomáháme řešit problémovou komunikaci a narušené
vztahy v rodině i mezi vrstevníky.
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Kapacita:

• neomezená

Provozní doba:

• denně od 8:00 hod. do 15:30 hod.
termíny návštěv jsou domluveny individuálně

Úhrada za poskytování služby:

• Diagnostická vyšetření a základní nápravná péče jsou bezplatné,
nadstandardní péče je hrazena dle ceníku služeb.
Poradna D-kontakt

Adresa

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
územní pracoviště Domažlice
poradna D-KONTAKT
Školní 111
344 01 Domažlice

Kontakt

Jiřina Kozová, DiS.
Tel.: 379 723 421
Fax: 379 723 421
E-mail: d-kontakt@seznam.cz
Web: http://www.sweb.cz/d-kontakt

Související služby

Název organizace

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované služby:

• Programy primární prevence
• Informační a poradenský servis
• Organizace přednášek, besed a informačních akcí

Cílová skupina:

• Děti a mládež

Stručná charakteristika služeb:

• Realizace programů primární prevence sociálně patalogockch jevů.
Organizace přednášek na různá témata (sexuální výchova, problematika
HIV / AIDS, drogová zavislost apod.)
• Distrubuce informačních materiálů, kondomů
• Poradenská činnost
• Možnost zprostředkování HIV-testů

Provozní doba:
•

PO - PÁ: 13:00 - 17:00 hod.

Úhrada za poskytování služby:

• Služby jsou poskytovány zdarma.
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Název organizace

Probační a mediační služba ČR - středisko Domažlice

Adresa

Paroubkova 228
344 01 Domažlice

Kontakt

Mgr. Kamila Glajchová, Mgr. Miroslav Vokáč
Tel.: 379 712 153, 379 712 152
E-mail: kglajchova@pms.justice.cz,
mvokac@pms.justice.cz
Web: http://www.pmscr.cz

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované služby:
SOuvisející služby

• alternativní řešení trestních věcí
(úkony probace a mediace v trestním řízení)

Cílová skupina:

• pachatelé a oběti trestných činů

Stručná charakteristika služeb:

• Probace - organizace a výkon alternativních trestů a opatření
• Mediace - mimosoudní urovnání trestního sporu mezi obviněným
a poškozeným

Základní cíle:

1. začlenění pachatelů zpět do společnosti
2. podpora a pomoc obětem trestných činů
3. prevence kriminality a ochrana společnosti

Kapacita:

• neomezená, individuální posouzení případů

Provozní doba:

• denně od 8:00 - 16:30 hod.

Úhrada za poskytování služby:

• Služba je poskytována zdarma.
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Název organizace

SONS - Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR

Adresa

Kozinova 236
344 01 Domažlice

Kontakt

Olga Selnarová
Tel.: 379 491 283
Mobil: 723 448 048

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované služby:

• Sociálně právní poradenství
• Rekondiční a ozdravné pobyty

Cílová skupina:

Související služby

• Osoby se zrakovým postižením
• Osoby s kombinovaným postižením

Stručná charakteristika služeb:

• Sociálně právní poradenství - sociálně právní poradenství pro zrakově
i jinak postižené občany, ale i pro širokou veřejnost.
• Rekondiční pobyty pro zrakově postižené.
• Ozdravné pobyty pro zdravotně postižené.

Kapacita:

• cca 6 klientů (45 kontaktů) ročně.

Provozní doba:

• poradenství ČT 9:00 - 14:00 hod. v REHA centru Domažlice
• rekondiční pobyty 3-4x ročně na 7-10 dnů
• ozdravné pobyty 2x ročně na 20 dnů

Úhrada za poskytování služby:

• Služba je poskytována zdarma.
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Název organizace

Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné
péče v Plzni - odloučené pracoviště Domažlice

Adresa

Kozinova 101
344 01 Domažlice

Kontakt

Tel.: 379 492 890, 379 778 144
E-mail: svp.stankov@quick.cz,
svp-domazlice@quick.cz
Web: http://svp-domazlice.czweb.org

Územní působnost:

• okres Domažlice, okres Tachov, okres Klatovy

Poskytované služby:

• Individuální a skupinové terapie, konzultace pro rodiče a učitele, psychologické vyšetření a poradenství
SOuvisející služby

Cílová skupina:

• Klienti s výchovnými a osobními problémy (plnící povinnou školní docházku do ukončení středního vzdělání)

Stručná charakteristika služeb:

• Ambulantní oddělení poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči
dětem a mládeži s negativními projevy chování, dále poskytuje poradenskou podporu klientům, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, výchovné poradenství zaměřené na pomoc rodičům, zákonným zástupcům,
případně osobám podílejícím se na výchově, pedagogům
• Internátní oddělení: jedna max. osmičlenná výchovná skupina (nedělí se
podle pohlaví klientů), v rámci této skupiny jsou zajišťovány společné výchovně vzdělávací, terapeutické a sociálně rehabilitační činnosti. Pobyt
trvá 8 týdnů.

Kapacita:

• Ambulantní oddělení: neurčeno, dle časových možností
• Internátní oddělení: dvouměsíční internátní pobyty klientů

Provozní doba:

• Oddělení ambulantní: PO - PÁ: 7:00 - 17:00 hod.
• Oddělení internátní: dvouměsíční internátní pobyty klientů

Úhrada za poskytování služby:

• Služby jsou poskytovány bezplatně,
internátní pobyt hradí zákonní zástupci
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Název organizace

Svaz postižených civilizačními chorobami
- oblastní výbor Domažlice, organizace ROSKA

Adresa

Msgre. B. Staška 265
344 01 Domažlice

Kontakt

SPCCH - Jaroslav Štefl
Tel.: 379 494 415
Mobil: 728 929 159
ROSKA - Pavel Ticháček
Tel.: 379 722 028

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované služby:

Související služby

• Poradenství
• Rekondiční pobyty
• Sociálně aktivizační programy

Cílová skupina:

• Osoby se zdravotním postižením

Úhrada za poskytování služby:

• poradenství je poskytováno zdarma, rekondiční pobyty za úhradu
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Název organizace

Svaz tělesně postižených, okresní výbor Domažlice

Adresa

Svaz tělesně postižených
okresní výbor Domažlice
Msgre. B. Staška 265
344 01 Domažlice

Kontakt

Anna Váchalová
Tel.: 379 724 387
Mobil: 732 338 561

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované služby:

• Poradenství
• Rekondiční a rehabilitační pobyty
SOuvisející služby

Cílová skupina:
•
•
•
•

Osoby s tělesným postižením (primární cílová skupina)
Osoby s kombinovaným postižením
Senioři (se zdravotním postižením)
Rodiny s dítětem/dětmi (se zdravotním postižením)

Stručná charakteristika služeb:

• Poradenství - poskytuje centrum denních služeb při okresním výboru
Svazu tělesně postižených Domažlice - rady na základě platných zákonů
týkajících se zdravotně postižených, informace o právech a povinnostech
zdravotně postižených, pomoc ve změněných životních situacích, pomoc
při zajišťování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Zařízení je
bezbariérové.

Provozní doba:

ÚT: 8:00 - 12:00 hod.
ČT: 8:00 - 12:00 hod.
PÁ: 8:00 - 12:00 hod.
• Rehabilitační pobyty - v Kašperských horách ve středisku Holeček - nácvik dovedností a soběstačnosti s cílem integrace do společnosti.
Doba pobytu: 2 týdny v roce.
• Rehabilitační plavání - krytý bazén v Domažlicích - zajištění rehabilitačního plavání celoročně.
• Využití služeb zařízení REHA centrum Domažlice, Klub zdravotně postižených žen při OV STP Domažlice - poradenství, masáže, pravidelná
kontrola krevního tlaku.
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Další aktivity:

• Zařízení dále pořádá seniorská odpoledne spojená s muzikoterapií a zaměřená vždy na určitá témata, dále pak okresní semináře s odbornou tématikou zaměřenou na problematiku zdravotních postižení. V neposlední
řadě pořádá různé výstavy.

Kapacita:

• cca 340 kontaktů uživatelů ročně.

Úhrada za poskytování služby:

• Služby jsou poskytovány zdarma. Hrazeny jsou pouze rehabilitační pobyty (jednorázově 2000,- Kč).

Související služby
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Název organizace

Volnočasové kluby DUHA
(odloučené pracoviště Diecézní charity Plzeň)

Adresa

náměstí Míru 136
344 01 Domažlice

Kontakt

PhDr. Ivana Havlíčková
Mobil: 731 433 020, 731 433 042
E-mail: havlickova@dchp.cz
Web: http://www.dchp.cz

Územní působnost:

• okres Domažlice

Poskytované služby:

• Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
SOuvisející služby

Cílová skupina:
•
•
•
•
•
•
•

Osoby s tělesným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby se zrakovým postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby s duševním onemocněním
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s jiným zdravotním postižením

Stručná charakteristika služeb:

• Základní ideou programů ve volnočasových klubech je prevence sociálního vyloučení výše uvedených kategorií osob, vytvoření podmínek pro
uspokojení potřeby seberealizace a nabídka možnosti trávit volný čas podobně jako vrstevníci a ostatní lidé.
• Volnočasový klub pro mentálně postižené probíhá každé úterý od
15:00 do 17:00 hodin v Domažlicích nebo v klubovně v Klenčí pod
Čerchovem (doprava je společná). Obsahem volnočasového klubu jsou
skupinové činnosti z oblasti výtvarné výchovy, hudební, pohybové a dramatické výchovy a práce s přírodním materiálem. Hlavním cílem skupinového setkávání je podporovat sociální dovednosti uživatelů a vytvořit alternativu trávení volného času jako u zdravých jedinců. Výsledky
činnosti klubu jsou prezentovány na příležitostných výstavách.
• Volnočasový klub pro dospívající a dospělé s psychickými problémy nebo psychickým handicapem probíhá vždy ve čtvrtek od 15:00
- 17:00 hod. Obsahem volnočasového klubu jsou tématická setkávání kluby. Uživatelé jsou převážně v plném nebo částečném invalidním důchodu, a přestože jsou z hlediska lékařského plně kompenzováni, těžko navazují plnohodnotné přátelské vztahy v komunitě. Kluby mají tedy
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Provozní doba:

ÚT: 15:00 - 17:00 hod
ČT: 14:00 - 17:00 hod
Setkání se realizují buď v prostorách fary Domažlice, nebo v klubovně
v Klenčí pod Čechovem, proto je lépe předem kontaktovat pracovníky.

Kapacita:

• kapacita každého klubu je max. 15 klientů.

Úhrada za poskytované služby:

• Služby jsou poskytovány zdarma.
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Související služby

uspokojovat zejména společenské a kulturní potřeby uživatelů. Témata
jsou tvořena ve spolupráci s uživateli, týkají se životních cílů, plánů, možností seberealizace, dále se jedná o návštěvy kina, divadla, plesů atd.
Součástí programů je i společenská příprava na tyto akce. Klub funguje
i během prázdnin, kdy jsou realizovány celodenní výlety, pobyty v přírodě,
návštěvy kulturních akcí a památek.
• Kromě skupinových činností nabízíme možnost individuální práce s uživateli. U mentálně postižených je to zejména podpora v soběstačnosti
a orientaci v širší společnosti (nákupy, doprava…), trénink paměti, u lidí
s psychickým handicapem a jinými handicapy je zájem o práci s počítačem, artefiletiku a zpěv. V první polovině července je realizován souvislý
10denní prázdninový program pro členy klubu pro mentálně postižené, kterého se kromě stálých členů mohou účastnit i uživatelé z jiných regionů, kteří během roku nedocházejí do klubů. Program má charakter příměstského tábora, ale je možnost využít i ubytování po celou dobu programu. Program se realizuje v objektu fary v Klenčí pod Čerchovem - po
dohodě na výše zmíněných tel. číslech je možno prostory shlédnout.

Název organizace

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní
škola, střední škola Hostouň

Adresa

Chodské náměstí 131
345 25 Hostouň

Kontakt

Tel.: 379 410 151
Fax: 379 410 117

Územní působnost:

• Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Českobudějovický kraj,
Cílová skupina:
• Děti a mládež

Poskytované služby:
SOuvisející služby

• Výchovný ústav poskytuje základní vzdělání žákům v základní škole praktické, střední vzdělávání studentům v praktické škole a odborném učilišti
a poskytuje stravování žákům a studentům ve školní jídelně včetně internátního ubytování.
• VÚ, DDŠ zajišťuje výkon předběžného opatření , nařízené ústavní výchovy ,uložené ochranné výchovy , vzdělávání a výchovu dětí s poruchami
učení a chování, dětí sociálně handicapovaných, jejich integraci a přípravu na budoucí povolání.
• Cílem je výchova mravně narušených dětí a mládeže, jejich integrace
a příprava na budoucí povolání. Do ústavu jsou zařazovány děti a mladiství ve věku 10 až 18 let.

Kapacita:
•

140 klientů

Provozní doba:

• celoroční nepřetržitý provoz, pro veřejnost PO - PÁ: 8:00 - 15:00 hod.

Úhrada za poskytování služby:

• pouze tzv. ošetřovné, dle platného zákona o sociální péči
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Název organizace

Základní škola a Odborná škola Horšovský Týn

Adresa

Nádražní 89
346 01 Horšovský Týn

Kontakt

Mgr. Zdeňka Paterová
Tel.: 379 422 310
Fax: 379 422 310
E-mail: reditelstvi@zs-oshtyn.cz

Součásti organizace:

Související služby

• Základní škola (ZŠ) - Horšovský Týn, Nádražní 89
▪ Základní škola praktická (ZŠp) - Horšovský Týn;
Poběžovice, Masarykova 287
▪ Základní škola speciální (ZŠs) - Horšovský Týn, B. Němcové 7
• Odborná škola (OŠ) - Horšovský Týn, K Terénu 64
▪ Odborné učiliště (OU)
▪ Praktická škola (PrŠ)
• Školská účelová zařízení
▪ Speciálně pedagogické centrum (SPC) - Nádražní 89
▪ Školní družina ZŠ (ŠD) - Nádražní 89
▪ Přípravný stupeň ZŠ speciální - B. Němcové 7
▪ Školní jídelna - výdejna

Územní působnost:

• okres Domažlice, okres Tachov, okres Plzeň-jih

Cílová skupina:

• děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami - ZŠ, OŠ 6 - 26 let
• Přípravný stupeň ZŠ speciální 5 - 9 let
• Speciálně pedagogické centrum 3 - 26 let

Poskytované služby:

• výchova a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
(MR, kombinované vady, autismus)
a) povinná školní docházka (ZŠp, ZŠs)
b) kurz k získání základů vzdělání (ZŠp)
c) příprava na budoucí povolání (OŠ, PrŠ)
d) depistáž a následná péče o děti a mládež
se speciálními vzdělávacími potřebami (SPC)
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Stručná charakteristika služeb:

SOuvisející služby

• ZŠ (praktická, speciální) - vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami, zdravotním postižením, kombinovanými vadami, autismem
• OU, PrŠ - vzdělávání dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami připravujícími se na budoucí povolání v učebních oborech
• OU
• zednické práce - 3 letý - výuční list
• tesařské práce - 3 letý - výuční list
• malířské práce - 3 letý - výuční list
• zahradnické práce - 3 letý - výuční list
• cukrářské výrobky - 3 letý - výuční list
• práce ve zdrav. a soc. zařízeních - 3 letý - výuční list
• šití oděvů - 3 letý - výuční list
• PrŠ jednoletá
• péče o domácnost, keramika - 1 letý - závěrečné vysvědčení
• PrŠ dvouletá
• péče o rodinu a vedení domácnosti - 2 letý - závěrečné vysvědčení

Kapacita:
•
•
•
•
•
•
•
•

Základní škola praktická
130 žáků
Základní škola speciální
30 žáků
Odborné učiliště
74 žáků
Praktická škola
28 žáků
Přípravná stupeň Základní školy speciální10 žáků
Speciálně pedagogické centrum
287 žáků
Školní družina
12 žáků
Kurz k získání základů vzdělání
2 žáci

Zařízení je částečně bezbariérové:
• ZŠp - schodolez (lze převézt a použít v OU, PrŠ)
• ZŠs - schodišťová sedačka

Provozní doba:

• PO - PÁ 7:30 - 15:30 hod.

Úhrada za poskytované služby:

• úhrada dopravy školními vozidly 1 den = 30,- Kč, stravování

Další aktivity:

• pro ZŠ speciální - rehabilitační cvičení, kondiční jízdy na koni,
canisterapie
• pro ZŠ praktickou - zdravotní tělesná výchova
• PrŠ jednoletá - keramické práce - litá keramika
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Název organizace

Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín

Adresa

Husova 346
334 52 Merklín

Kontakt

Ivana Kováčová
Tel.: 377 912 030
Fax: 377 912 030
E-mail: spec.skola.merklin@seznam.cz
Web: http://www.specialniskolamerklin.cz

Stručná charakteristika:

Kapacita školy:
• 32 žáků

Kroužky:

• Plavání, Šikulka, Kamarádi přírody, Počítače, Sportovní hry,
Prima vařečka, Muzicírování, Kouzelné malování

Další aktivity školy:

• Hipoterapie, fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, školy v přírodě, víkendové akce pro celou rodinu, zapůjčení odborné literatury, školní časopis
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Související služby

• Zajišťujeme vzdělávání dětem, které nemohou být pro svůj zdravotní handicap vzdělávány v základní nebo praktické škole
• Posláním školy je zajistit vzdělávání zejména dětí s více vadami
• Vzdělávání dětí s diagnózou autismus
• Součásti školy:
a) pomocná škola
b) přípravný stupeň pomocné školy
c) výdejna jídelna
d) družina
e) kurz pro doplnění základů vzdělání

městské úřady

3. MĚSTSKÉ ÚŘADY
Městský úřad Domažlice

odbor sociálních věcí a zdravotnictví
nám. Míru 1,
pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
vedoucí Bc. Jana Váchalová
Tel.: 379 719 281
E-mail:
Jana.Vachalova@mesto-domazlice.cz
Web: http://www.domazlice.info

Městský úřad Horšovský Týn
odbor sociálních věcí
nám. Republiky 59
346 01 Horšovský Týn
vedoucí Lidmila Kracíková
Tel.: 379415261
E-mail: l.kracikova@muht.cz
Web: http://www.muht.cz

Městský úřad Staňkov

odbor sociálních věcí
náměstí T. G. Masaryka 35
345 61 Staňkov
vedoucí MUDr. Dagmar Raunerová
Tel.: 379 492 411 (ústředna)
E-mail: raunerova@mestostankov.cz
Web: http://www.mestostankov.cz

Městský úřad Holýšov

sociální odbor
nám. 5. května 32
345 62 Holýšov
vedoucí Jana Žáková
Tel.: 379412631
E-mail: zakova@mestoholysov.cz
Web: http://www.mestoholysov.cz

Městský úřad Poběžovice

odbor sociální a zdravotní
náměstí Míru 47
345 22 Poběžovice
vedoucí Dana Šlajsová
Telefon: 379 497 281, linka 35
E-mail: socialni@pobezovice.cz
Web: http://www.pobezovice.cz

související úřady

4. SOUVISEJÍCÍ ÚŘADY
Okresní správa sociálního zabezpečení

Msgre. B. Staška 265, Hořejší Předměstí
344 74 Domažlice
Tel.: 379 772 111, Fax: 379 724 853
Web: http://www.cssz.cz
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Úřad práce v Domažlicích
Msgre. B. Staška č.p. 265
Hořejší Předměstí
344 01 Domažlice
Web: http://www.mpsv.cz

5. KRIZOVÉ LINKY

•
•
•
•

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

Krizové linky, linky bezpečí, linky důvěry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrum krizové intervence .................................................. 284 016 110
Dětské krizové centrum ........................................................ 241 480 511
DONA – linka pomoci obětem domácího násilí .................... 251 511 313
Gay – linka pomoci ............................................................... 222 514 040
Help Line AIDS ..................................................................... 224 915 564
Krizové centrum Linky bezpečí . ........................................... 266 727 953
Krizové centrum pro studenty ............................................... 283 880 816
Krizové centrum RIAPS ........................................................ 222 586 768
Linka „vzkaz domů“ . ........................................800 111 113, 724 727 777
Linka bezpečí . ...................................................................... 800 155 555
Linka C (hepatitida C) ........................................................... 800 331 122
Linka dětské pomoci ....................................... 377 260 221, 603 444 192
Linka důvěry a psychologické pomoci ............ 377 462 312, 605 965 822
Linka důvěry Centra krizové intervence . .............................. 284 016 666
Linka důvěry dětského krizového centra .............................. 241 484 149

59

krizové linky

Tísňová volání

6. TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

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

Odborné sociální poradenství

Typologie sociálních služeb

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských
a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu
se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních
pomůcek. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Služby sociální péče
Osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje
bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech,
které osoba potřebuje. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při
zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech
osoba a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Služba obsahuje
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hy60

gieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím.

Tísňová péče
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního
stavu nebo schopností. Služba obsahuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Průvodcovské a předčitatelské služby
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby
poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást
jiných služeb. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
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Podpora samostatného bydlení

Centra denních služeb
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
i při obstarávání osobních záležitostí.

Denní stacionáře

Typologie sociálních služeb

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Týdenní stacionáře
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje
poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí atd.
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Domovy pro seniory
V domovech pro seniory zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při
obstarávání osobních záležitostí.

Domovy se zvláštním režimem

Chráněné bydlení
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního
bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
i při obstarávání osobních záležitostí.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální
služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do
doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb
anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo
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V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění
nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou
demencí a ostatními typy těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Služby sociální prevence
Raná péče
Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je
ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu
rodin a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
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Telefonická krizová pomoc
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života
nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Služba obsahuje telefonickou krizovou pomoc, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované
osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.
Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Azylové domy

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Domy na půl cesty

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let
věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti
a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody
nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních
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je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje poskytnutí
ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Kontaktní centra

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním
návykových látek. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní centra

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby
pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání
osobních záležitostí.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let a ohroženým společensky
nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo
snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života,
umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky
k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání
osobních záležitostí.
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Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou
dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Na
základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj
vydaného podle zvláštního právního předpisu, je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto
rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované
orgány veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí přenocování.

Služby následné péče
Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které
absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní
léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen
v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží
sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením
ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám
se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem
je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní
osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

66

Terapeutické komunity
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro
osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje
poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Terénní programy
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných
psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám
poskytována anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.

Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných,
pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím
zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Služba poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje nácvik dovedností
pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích
k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Služba poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje navíc poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
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