Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

Realizační plán na rok 2019

Popis priorit a opatření pro oblast služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
PRIORITA 1

Rozvoj terénních sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením a rozvoj služeb pro pečující osoby

Opatření 1.1

Informační kampaň o terénních sociálních službách pro seniory, osoby se
zdravotním postižením a pro pečující osoby

Popis
opatření

S ohledem na stárnutí populace bude v regionu narůstat počet seniorů se
sníženou soběstačností, přičemž senioři chtějí stárnout především doma, ve
svém prostředí, a služeb pobytových zařízení využít až v případě, kdy péče o ně
v domácím prostředí není již možná či dostačující.
Na Domažlicku působí několik poskytovatelů pečovatelské služby. Zkušenosti
některých organizací ukazují, že o využití služeb z řad občanů žijících
v menších obcích je malý zájem. Bariérami pro využívání služby jsou:
 nevyužívání příspěvků na péči na zajištění pomoci formou sociálních služeb
 nízká informovanost obcí a jejich zástupců a veřejnosti, vč. potencionálních
potřebných občanů o službě a jejích možnostech pomoci
 v neposlední řadě nízká finanční spoluúčast na zajištění služby ze strany
obcí
Jednou z možností, jak zvýšit zájem o terénní služby sociální péče, je více
informovat občany (zejm. menších obcí) a představitele obcí o možnostech
daných služeb a možnostech jejich financování z příspěvku na péči. Běžným
zdrojem informací pro seniory jsou zejm. lékaři a obecní úřady, pro pečující
osoby také poskytovatelé služeb a internet. Zároveň je žádoucí řešit v případě
potřeby navýšení kapacit terénních služeb, zejm. prostřednictvím krajské sítě
sociálních služeb.

Aktivity
naplňující
opatření

Pro zvýšení informovanosti občanů je možné využít např. následující možnosti:
 letáček o službách vč. vysvětlujících informací o příspěvku na péči a jeho
distribuce lékařům, na obecní úřady, poskytovatelům služeb, organizacím
sdružujícím seniory a zdravotně postižené, umístění na webové stránky obcí
a měst, distribuce na vhodných akcích
 propagace ze strany jednotlivých poskytovatelů služeb
 články o službách a příspěvku na péči do zpravodajů obcí a měst či místních
akčních skupin (MAS)
 prezentace služeb na setkání obvodních lékařů, na setkání starostů (březen
či duben 2019), na akcích organizací sdružujících seniory či zdravotně
postižené, na Dni sociálních služeb a další
Termín realizace: 2019
Zodpovědnost: 3. etapa kpss
Finance: 3. etapa kpss a další zdroje

Opatření 1.2
Popis
opatření

Zajištění dostupných terénních služeb v celém regionu
Na Domažlicku zajišťují pečovatelskou službu města Bělá nad Radbuzou,
Hostouň, Poběžovice a městys Koloveč, dále Městské centrum sociálně
rehabilitačních služeb – domov pro seniory a Domácí péče Domažlice, a to na
celém území bývalého okresu Domažlice vyjma Kdyňska. Pro občany bydlící
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ve větší vzdálenosti od Domažlic, kde má služba sídlo, mohou být její služby již
finančně náročné či nedostupné. Pro lepší dostupnost terénních asistenčních
služeb na celém území Domažlicka je žádoucí rozvíjet jejich časovou a územní
působnost, ve spolupráci se starosty obcí zjišťovat potřebnost služeb
v jednotlivých obcích a hledat možnosti jejich zajištění, vč. zajištění
financování.


Aktivity
naplňující
opatření

Uskutečnit setkání pečovatelských služeb za účasti KÚ PK a projednat
možnosti časového a územního rozšíření pečovatelských služeb v regionu.
 Zjišťovat potřebnost pečovatelské služby v obcích, informovat starosty o
službách a projednat podmínky a možnosti zajištění služeb, vč. finanční
spoluúčasti obcí – individuálně, při setkání starostů pod ORP či v rámci
setkání zástupců obcí a poskytovatelů služeb dle regionů.
Termín realizace: 2019
Zodpovědnost: 3. etapa kpss
Finance: 3. etapa kpss

PRIORITA 2

Rozšíření bytových kapacit a kapacit pobytových služeb pro seniory a
občany s omezenou soběstačností a specifickými potřebami

Opatření 2.1

Zajištění dostatečných kapacit pobytové služby domov se zvláštním
režimem

Popis
opatření

V regionu je nově od února 2018 provozován domov se zvláštním režimem
s kapacitou 24 lůžek ve 12 pokojích. Jedná se o pobytovou službu určenou
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního
onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou,
Alzheimerovou a dalšími typy demencí. Již nyní je ale patrné, že stávající
kapacita domova není dostatečná. Domov je z 80 % vyžíván klienty z ORP
Domažlice, zbylých 20% klientů je z Plzeňského kraje. Dalším nejbližším
zařízením je Domov Černovice s kapacitou 32 lůžek, i toto zařízení se však
dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou.
Je proto žádoucí hledat další možnosti rozšíření kapacit služby domov se
zvláštním režimem na Domažlicku. Záměr vybudovat takové zařízení projevilo
město Bělá nad Radbuzou, v předpokládané kapacitě cca 20 bytů.


Aktivity
naplňující
opatření

Opatření 2.2
Popis
opatření

Jednání o možnosti zajistit službu domov se zvláštním režimem v Bělé nad
Radbuzou či hledání dalších možností rozšíření kapacit této služby na
Domažlicku (využití budovy v sousedství stávajícího DZR v Domažlicích).
Termín realizace: 2019
Zodpovědnost: Město Domažlice, Bělá nad Radbuzou
Finance:

Rozšíření bytových kapacit pro seniory a zdravotně postižené v
Domažlicích
Od 1. 1. 2018 je v majetku města objekt v Břetislavově ulici 209, bývalý domov
pro seniory. Po rekonstrukci bude v objektu vybudováno nájemní bydlení pro
seniory a osoby se zdravotním postižením se zajištěním pečovatelské služby. A
zároveň budou v objektu provozovány sociální byty pro osoby v bytové nouzi.
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V roce 2019 by měla být zahájena rekonstrukce objektu, která potrvá cca 2 – 3
roky. Celková kapacita objektu by měla být zhruba 40 bytů.
Aktivity
naplňující
opatření



Rekonstrukce objektu v Břetislavově ulici 209.
Termín realizace: 2019
Zodpovědnost: Město Domažlice
Finance:

Opatření 2.3

Zmapování potřeb zařízení pro seniory (či zdravotně postižené) v regionu

Popis
opatření

V regionu bude přibývat seniorů se sníženou soběstačností. V případě, že péče
o ně v domácím prostředí již není dostačující či možná, uvítali by senioři služby
pobytového zařízení v co největší blízkosti domova. Své služby v regionu
nabízí domovy pro seniory v Domažlicích a ve Kdyni. Kapacity zařízení
v Domažlicích jsou plné, čekací lhůty na přijetí do zařízení pro seniory jsou
obecně dlouhé.
Jednu z možností zajištění péče o nesoběstačné seniory (či zdravotně postižené)
představuje denní stacionář nabízející zajištění péče během dne, kdy je rodina
v práci. Denní stacionář je v regionu dlouhodobě provozován v Domažlicích,
jeho služby dosud využili 4 klienti. Dle zkušeností mimo region je zájem o tuto
službu zejm. ve venkovských oblastech či tam, kde není provozován domov pro
seniory. Potřebnou součástí služby je možnost zajištění dovozu klientů
z okolních obcí.

Aktivity
naplňující
opatření

 Jednání s obcemi o potřebnosti zařízení pro seniory (či zdravotně postižené)
 V případě potřeby hledání možností jejich zajištění
Termín realizace: 2019
Zodpovědnost: 3. etapa kpss
Finance: 3. etapa kpss

Popis priorit a opatření pro oblast služeb pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením, děti a mládež a rodiny
PRIORITA 3

Podpora řešení problematiky osob v bytové nouzi na Domažlicku

Opatření 3.1

Rozvoj služeb pro osoby bez přístřeší a osoby nacházející se akutně
v bytové nouzi

Popis
opatření 3.1

V Domažlicích jsou provozovány dva azylové domy (z toho jeden
v Havlovicích). V případě potřeby okamžitého ubytování klienta spadajícího do
cílové skupiny jsou azylové domy povětšinou plné. Klienti jsou pak odkazováni
na plzeňská zařízení, která jsou pro ně ovšem často z důvodu vzdálenosti
nedostupná. Zároveň v regionu chybí možnost zajištění krizového bydlení pro
osoby nacházející se akutně v bytové nouzi, např. ženy s dětmi odcházející
z domácího násilí, osoby bez bydlení propuštěné ze zdravotní péče a další. Proto
by bylo žádoucí zajistit v regionu krizové lůžko umožňující překonat akutní
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krizovou situaci ztráty bydlení. Krizová lůžka poskytují ubytování na časově
omezenou dobu (několika dní či týdnů) a poskytují tak prostor pro nalezení
dlouhodobějšího řešení pro člověka v akutní situaci ztráty bydlení. Krizové
lůžko je možné provozovat v rámci azylových domů či v podobě krizového
bytu pod městským úřadem. Azylový dům v Domažlicích však pro provozování
krizového lůžka není vhodný z kapacitních a prostorových důvodů (pokoje po
2-3 lůžkách). Jednou z možností zajištění krizového bytu je v objektu
v Břetislavově ulici 209, který bude procházet rekonstrukcí.

Aktivity
naplňující
opatření

Jednání o možnostech provozování krizového lůžka/bytu pro krátkodobý
krizový pobyt.
 Provozování krizového lůžka.
Termín realizace: 2019
Zodpovědnost: Město Domažlice
Finance:

Opatření 3.2

Zmapování potřeb v oblasti sociálního a dostupného bydlení na
Domažlicku a zajištění sociálních bytů pro osoby s psychiatrickým
onemocněním a další osoby v bytové nouzi

Popis
opatření 3.2

a) V regionu je problematické pro lidi v bytové nouzi získat bydlení. Komerční
nájmy v Domažlicích jsou drahé, běžné bydlení je tak nedostupné pro
nízkopříjmové občany, rodiny s dětmi, pro lidi s psychiatrickým onemocněním
a také pro některé skupiny osob z důvodu diskriminace. Lidé se tak točí v kruhu
krizového bydlení i mezi různými městy či žijí v nevyhovujících bytových
podmínkách. Narůstá také počet seniorů s exekucemi či s minimálními příjmy.
Bez možnosti dostupného bydlení pro lidi v bytové nouzi a zajištění případných
potřebných služeb napomáhajících udržení bydlení situace nemá řešení.
b) V současné době nejsou v regionu provozovány sociální byty pro osoby
v bytové nouzi vyjma bytů pro osoby s psychiatrickým onemocněným.
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu v Břetislavově ulici č. 209 se
předpokládá vznik několika sociálních bytů určených např. pro matky s dětmi
v bytové tísni.
c) Pro psychiatricky nemocné je Diecézní charitou Plzeň v Meclově
provozován Domov sv. Vavřince, pobytová forma sociální rehabilitace
s kapacitou 15 lůžek. Posláním domova je dlouhodobé poskytování pobytové
služby lidem s psychickým handicapem, pomoci jim obnovit nebo získat
sociální schopnosti a dovednosti, které v důsledku nemoci ztratili, a připravit je
k začlenění do běžné společnosti. Dle zkušeností pracovníků domova by cca
jedna třetina klientů zvládla s podporou žít ve vlastním bydlení. Ve spolupráci
s obcí Chodov se již podařilo získat pro 2 klienty z domova v Meclově
samostatné bydlení. Pro zajištění co nejkvalitnějšího způsobu života by bylo
žádoucí zajištění dalších (sociálních) bytů pro klienty sociální rehabilitace, kteří
by s terénní podporou zvládli samostatné bydlení. Předpokladem pro to, aby
služba byla efektivní a podporovala klienta v samostatném životě, jsou
možnosti pracovního uplatnění v místě bydliště klientů. Terénní služby jsou
v území poskytovány Diecézní charitou Plzeň, v případě rozšíření počtu
sociálních bytů pro tuto cílovou skupinu, bylo by třeba navýšení kapacity
terénní služby.
5

Aktivity
naplňující
opatření

PRIORITA 4

a) Zmapování potřeb v oblasti sociálního a dostupného bydlení na Domažlicku
se zaměřením na následující oblasti: obyvatelstvo, byty a bydlení, ekonomické
ukazatele, sociální oblast.
b) Rekonstrukce objektu v Břetislavově ulici 209 pro vybudování sociálních
bytů.
c) Jednání o možnostech bydlení pro osoby s psychiatrickým onemocněním
v obcích na Domažlicku.
Termín realizace: 2019
Zodpovědnost: a) 3. etapa kpss
b) město Domažlice
c) Diecézní charita Plzeň
Finance: a) 3. etapa kpss

Rozvoj služeb pro osoby ohrožené závislostí či závislé

Opatření 4.1

Zajištění poradenství v problematice užívání nelegálních návykových látek

Popis
opatření 4.1

Organizace Network East-West realizuje od roku 2016 v Domažlicích terénní
program pro uživatele drog a od 1. 7. 2018 také odborné sociální poradenství za
účelem zajištění poradenské podpory a poskytování informací vedoucí k
aktivnímu řešení závislostí a problémů s nimi spojených. Služba odborného
poradenství je aktuálně realizována mimo krajskou síť sociálních služeb a je
provozována v minimální míře (klienti jsou přijímáni pouze ve spolupráci
s OSVZ). Nejbližší služby pro tuto cílovou skupinu fungují až v Plzni a tím jsou
pro osoby z cílové skupiny na Domažlicku nedostupné.

 Je žádoucí podpořit zajištění těchto dvou služeb v regionu. Dále podpořit
Aktivity
naplňující
opatření

vstup odborného poradenství do krajské sítě sociálních služeb a po roce
fungování zhodnotit realizaci služby a v případě potřeby hledat možnosti
jejího rozšíření.
Termín realizace: 2019
Zodpovědnost: Network East-West, město Domažlice
Finance: Plzeňský kraj, město Domažlice

Opatření 4.2

Zajištění kvalitních terapeutických, psychologických a psychiatrických
služeb

Popis
opatření 4.2

V regionu chybí odborníci na závislosti – chybí zde specializovaní odborníci
(terapeuti) na léčbu závislosti na alkoholu, hráčství, chybí zde možnosti
realizovat svépomocné skupiny. Závislosti se u klientů z řad sociálně
vyloučených osob objevují poměrně často a díky chybějícím místním
odborníkům s nimi nelze nijak pracovat. Klienti jsou odkazováni na služby
v Plzni. V regionu je také nedostatek odborníků na poruchy příjmů potravy a
chybí zde kvalitní psychiatrické a psychologické služby, klienti za těmito
službami dojíždějí např. do Klatov.
Dle jednání s pojišťovnou je počet lékařů na počet obyvatel na Domažlicku
dostatečný. Jedinou možností posílení psychologických a psychiatrických
služeb, které by dojely za klientem domů, je prostřednictvím reformy
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psychiatrické péče a Center duševního zdraví, která by měla být vybudována
v Klatovech a Plzni. V rámci těchto center by měl fungovat mobilní terénní tým
zahrnující také psychologa či psychiatra. Služby mobilního týmu by měly být
dostupné pro celý Plzeňský kraj.


Aktivity
naplňující
opatření

Zajištění psychologických a psychiatrických služeb prostřednictvím
mobilních týmů Center duševního zdraví
Termín realizace:
Zodpovědnost:
Finance:

Popis priorit a opatření společné oběma prioritním oblastem
PRIORITA 5

Popis priority

Aktivity
naplňující
opatření

PRIORITA 6

Popis priority

Rozšíření infrastruktury pro sociální aktivity, vč. prostor pro poskytování
odborného sociálního poradenství na úrovni občanských poraden
Rekonstrukcí části bývalého pivovaru na Komunitní centrum Domažlice
vznikne nový prostor, který bude ve spolupráci s Diakonií ČCE – středisko
Západní Čechy a Diecézní charitou Plzeň využíván pro sociální účely
následujícími sociálními službami: sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a terapeutické dílny, a těmito
souvisejícími službami: pěstounská a náhradní rodinná péče. Nové prostory
budou využívány pro práci s klienty služeb (např. případové konference), pro
prezentaci služeb, integrační kluby, volnočasové a jiné aktivity klientů služeb
pro širokou veřejnost (např. tvořivé dílny), workshopy, semináře, přednášky a
další. Prostory budou využívány také pro pořádání akcí se sociální tématikou,
jako např. Den sociálních služeb apod.
V neposlední řadě bude v prostorách komunitního centra poskytováno odborné
sociální poradenství v komplexním rozsahu na úrovni občanských poraden,
které ve městě chybí.
V současné době probíhá přestavba objektu, jejíž konec se předpokládá v dubnu
či květnu 2019. Kolaudace by měla proběhnout do srpna 2019.
 Rekonstrukce části objektu na Komunitní centrum Domažlice
Termín realizace: 2019
Zodpovědnost: město Domažlice
Finance: rekonstrukce objektu – IROP

Podpora financování sociálních služeb
Zdrojem financování sociálních služeb na Domažlicku jsou v současné době
zejm. tzv. individuální projekty Plzeňského kraje (aktuálně projekt „Podpora
sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019“), dotační program Plzeňského
kraje „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017 - Plzeňský
kraj“, dotační program města Domažlice na sociální oblast, podpora ze strany
některých obcí a další zdroje. Podpora ze strany obcí není úplně systematická,
vyjma Domažlic. Obce mající na svém území herny či kasina získávají příjmy
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z těchto zařízení a mohly by tyto zdroje využít pro podporu sociálních služeb
působících na jejich území.
Síť sociálních služeb Plzeňského kraje je v současné době rozdělena na základní
síť a rozvojovou síť. V základní síti jsou zařazeny sociální služby a jejich
kapacity, které mohou získat nárok na finanční podporu od Plzeňského kraje.
Do rozvojové sítě jsou zařazeny nové sociální služby a navýšené kapacity u
služeb zařazených do základní sítě, u služeb v této síti se nepředpokládá
finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje. Nemožnost získat krajské dotace
způsobuje problematické situace zejm. u služeb určených seniorům, které
nejsou podporovány z peněz EU. Ale i pro nově vznikající potřebné sociální
služby je situace komplikovaná – zdroje EU jsou poskytovány povětšinou na 2
roky a možnosti další podpory jsou nejisté. Poskytovatelé služeb se tak
vystavují riziku a velké nejistotě, obzvlášť v případě provozování zařízení.


Aktivity
naplňující
opatření

PRIORITA 7
Popis priority

Aktivity
naplňující
opatření

Jednání s Plzeňským krajem o možném zařazení nových služeb či
rozšířených kapacit do základní krajské sítě služeb. Jedná se o následující
služby: domov se zvláštním režimem Vital Life, sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdrav. postižením UCHO, z.s., tlumočnické služby
Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR a další v budoucnu potřebné
služby či kapacity.
Termín realizace: 2019
Zodpovědnost: město Domažlice, poskytovatelé služeb
Finance: aktivita bez přímých finančních nákladů
 Jednání s obcemi na Domažlicku o možné systematické finanční podpoře
sociálních služeb, např. prostřednictvím schůze Svazku obcí Domažlicka,
kde bude možné projednat možnosti spolufinancování sociálních služeb ze
strany obcí.
Termín realizace: 2019
Zodpovědnost: 3. etapa kpss
Finance: aktivita bez přímých finančních nákladů

Podpora informovanosti o sociálních službách
Priorita je zaměřena na zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti a
starostů obcí v regionu.
Pro zvýšení informovanosti je možné využít následujících aktivit:
 aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb v rámci 3. etapy
realizace komunitního plánování sociálních služeb
 rozšíření sekce o sociálních službách na webové stránce města Domažlice a
jednoduchý přístup do sekce v rámci 3. etapy realizace komunitního
plánování sociálních služeb, sekce bude obsahovat např.: pomoc s orientací
v těžkých životních situacích, jak postupovat při vyřizování věcí na úřadech,
informace o službách, novinkách a další
 propagace služeb realizovaná jednotlivými poskytovateli
 pravidelné „okénko“ o sociálních službách v Domažlickém zpravodaji a ve
zpravodajích obcích
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prezentace služeb na setkání starostů v rámci ORP či dobrovolných svazků
obcí (např. Svazek Domažlicko, Mikroregion Dobrohost), každoroční
setkávání s představiteli města Domažlice za účelem informování o
službách, prezentace služeb na setkání okresní lékařské komory
 pořádání Dne sociálních služeb a dalších aktivit pro odbornou či laickou
veřejnost v podobě např. besed, prezentací
Termín realizace: 2019
Zodpovědnost: 3. etapa kpss
Finance: dle zvolených aktivit

PRIORITA 8

Popis priority

Zachování stávajících sociálních služeb poskytovaných místními
poskytovateli
Cílem je zachovat pro občany Domažlicka nacházející se v sociálně
nepříznivých situacích následující služby místních poskytovatelů
v následujících kapacitách:
 Centrum pro dětský sluch Tamtam
- raná péče: okamžitá kapacita 2 kl. ambulantní forma a 140 kl. terénní
forma (pro všechna území působnosti služby)
 Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje – Domažlice
- odborné sociální poradenství: okamžitá kapacita 4 kl. (v Plz. kraji)
 Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o.
- domovy pro seniory: 133 lůžek
- odborné sociální poradenství: okamžitá kapacita 2 kl.
 Člověk v tísni, o.p.s.
- odborné sociální poradenství: okamžitá kapacita 10 kl. ambulantní forma,
10 kl. terénní forma (v Plz. kraji)
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: ambulantní a terénní forma
- okamžitá kapacita 5 kl (v Plz. kraji).
- terénní programy: okamžitá kapacita 16 kl. (v Plz. kraji)
 Diakonie ČCE – středisko Praha
- raná péče: okamžitá kapacita 2 kl. (v Plz. kraji)
 Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
- nízkoprahový klub pro děti a mládež (Fontána a Uličník): ambulantní
forma okamžitá kapacita 105 kl., terénní forma okamžitá kapacita 20 kl. (v
Plz. kraji)
- krizová pomoc: terénní forma okamžitá kapacita 5 kl. (v Plz. kraji)
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: ambulantní forma okamžitá
kapacita 13 kl., terénní forma okamžitá kapacita 13 kl. (v Plz. kraji)
 Diecézní charita Plzeň
- azylové domy: 50 lůžek
- sociálně terapeutické dílny: okamžitá kapacita 12 kl.
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením:
okamžitá kapacita 15 kl.
- sociální rehabilitace: terénní a ambulantní forma - okamžitá kapacita 2 kl.
 Domácí péče Domažlice s.r.o.
- pečovatelská služba: okamžitá kapacita 12 kl.
 MCT CT o.s.
- raná péče: okamžitá kapacita ambulantní formy 1 kl., okamžitá kapacita
terénní formy 1 kl. (max. kapacita 30 kl.)
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 Město Bělá nad Radbuzou
- pečovatelská služba: okamžitá kapacita 2 kl., denní kapacita 80 kl.
 Město Hostouň
- pečovatelská služba: okamžitá kapacita 1 kl., denní kapacita 24 kl.
 Město Poběžovice
- pečovatelská služba: okamžitá kapacita 2 kl., měsíční kapacita 55 kl.
 Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb v Domažlicích
- pečovatelská služba: okamžitá kapacita terénní formy 5 kl., okamžitá
kapacita ambulantní formy 5 kl. (denní kapacita 230 kl.)
- denní stacionář: okamžitá kapacita 2 kl.
- domov pro seniory: 60 lůžek
- domov se zvláštním režimem: 24 lůžek
- odlehčovací služba (pobytová): 10 lůžek
 Městys Koloveč
- pečovatelská služba: okamžitá kapacita 1 kl.
 Network East-West
- terénní program: okamžitá kapacita 10 kl.
- odborné sociální poradenství: okamžitá kapacita 1 kl.
 Raná péče Kuk
- raná péče: okamžitá kapacita 5 kl. (v Plz. kraji)
 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR
- odborné sociální poradenství: ambulantní forma 2 kl./1 hod., terénní forma
1 kl./1 hod.
 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
- odborné sociální poradenství: okamžitá kapacita 1 kl.
- tlumočnické služby: okamžitá kapacita 1 kl.
 UCHO, z.s.
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením:
okamžitá kapacita 1 kl. (týdenní kapacita 15 kl.)
 Vital Life
- domovy se zvláštním režimem: 12 lůžek
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