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REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BLOVICKU

1. Úvod
Tento dokument vznikl v rámci 1. etapy projektu „Realizace komunitního plánování sociálních služeb
na Blovicku“ (dále jen KPSS). Pojmem Blovicko se zde rozumí území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Blovice (dále jen SO ORP Blovice) zahrnující 2 města a 17 obcí.
V minulosti zde KPSS neprobíhalo, pouze v roce 2010 byl zpracován Plán rozvoje sociálních služeb na
Spálenopoříčsku na období 2011-2014 (dále jen plán), týkající se správního obvodu obce s pověřenou
působností Spálené Poříčí. Tehdy vzniklý plán však nebyl systematicky vyhodnocován a nevznikly ani
žádné realizační roční plány či jiné materiály, které by na tento plán navazovaly. Vzhledem ke
skutečnosti, že zpracovaný plán pokrýval pouze část nyní řešeného území a také vzhledem k časovému
odstupu, přistoupil realizátor ke stávajícímu KPSS bez ohledu na plánem stanovené výstupy.
Dokument „Analýza poskytovaných sociálních služeb na Blovicku“ je součástí souboru dalších analýz
(základního socio-demografického popisu území, analýzy zdrojů systému sociálních služeb), které
dohromady tvoří celek a jsou výchozí základnou celého procesu KPSS.
Analýza poskytovaných sociálních služeb se zaměřuje na identifikaci jednotlivých poskytovatelů
sociálních služeb (dále jen poskytovatelé), jimi poskytovaných služeb a současně se snaží reflektovat
základní problematická místa stávajícího systému sociálních služeb.

2. Cíle analýzy
Hlavním cílem analytické činnosti bylo kvalitativní zhodnocení aktuálního stavu sociálních služeb na
území SO ORP Blovice, a to prostřednictvím identifikace již poskytovaných sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jejich poskytovatelů a také organizací poskytujících související
a návazné služby.
Dalším cílem analýzy bylo vytvoření přehledu, který bude obsahovat:
(1) základní údaje o poskytovatelích (sídlo, kontaktní údaje, právní formu);
(2) zaměření jejich činnosti (typy poskytovaných služeb a jejich popis);
(3) cílovou skupinu uživatelů služeb;
(4) údaje o kapacitě a počtech uživatelů sociálních služeb;
(5) identifikaci problematických oblastí při poskytování služeb;
(6) nedostatky stávajícího systému sociálních služeb

3. Sběr a zpracování dat
Sběr dat pro analýzu poskytovaných služeb byl proveden prostřednictvím dotazníkového šetření
a rozhovorů se starosty všech obcí v SO ORP Blovice a s poskytovateli sociálních služeb, kteří mají
v daném území sídlo nebo pracoviště. Výchozí informace o poskytovatelích sociálních služeb byly
získány z Registru poskytovatelů sociálních služeb zveřejněném na stránkách MPSV a upřesněny
v rozhovorech s vedoucími pracovníky těchto služeb, případně z webových stránek jednotlivých služeb.
Vzory dotazníků pro obce i pro poskytovatele jsou uvedeny v příloze 1 a v příloze 2. V příloze 3 je
uveden stručný popis všech sociálních služeb, které uvádí zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Dotazníky byly rozeslány v elektronické podobě v průběhu července 2020, a to 19 starostům
jednotlivých obcí a 3 poskytovatelům sociálních služeb, kteří mají sídlo nebo pracoviště v SO ORP
Blovice (v textu dále také jako místní poskytovatelé nebo místní sociální služby). Dotazníky byly
posílány spolu s průvodním dopisem, který obsahoval základní informace o zahájeném projektu.
Dotazníky pro poskytovatele měly první část předvyplněnou realizátorem na základě údajů z Registru
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poskytovatelů sociálních služeb zveřejněném na webových stránkách MPSV. Návratnost dotazníků byla
100 %. Výstupy z dotazníkového šetření jsou předmětem popisné statistiky uváděné dále.
V návaznosti na dotazníky byly v průběhu července až října 2020 zrealizovány rozhovory
s předem připravenými tematickými okruhy. Celkem se uskutečnilo 29 rozhovorů, z nichž 19 bylo
provedeno se starostou/starostkou (ve dvou případech se jednalo o místostarostu), 3 s místními
poskytovateli sociálních služeb (jeden formou písemného zpracování odpovědí vzhledem ke zvláštním
opatřením souvisejícím s druhou vlnou pandemie) a 2 rozhovory se sociálními pracovníky měst Blovice
a Spálené Poříčí. Dále byl 1 rozhovor uskutečněn s pracovnicí Domu s pečovatelskou službou a 4
rozhovory se zástupci z řad veřejnosti, kteří reagovali na zveřejněnou výzvu k zapojení do projektu.
Přepisy rozhovorů byly následně zpracovány metodou tematické analýzy.
Do této tematické analýzy byly zahrnuty též poznatky z rozhovorů s poskytovateli, kteří sociální služby
poskytují na území Plzeňského kraje, případně celé ČR. Rozhovory vedli různí pracovníci CpKP ZČ, nejen
realizátoři KPSS na Blovicku, a to z důvodu využitelnosti informací pro všechna v současné době
probíhající KPSS v Plzeňském kraji.
Počátkem února 2021 se realizátoři projektu rozhodli zjistit dostupné údaje za rok 2020, které by mohly
být ovlivněny dlouhodobou pandemií v souvislosti s onemocněním Covid 19. Byly proto
poskytovatelům rozeslány části dotazníků k doplnění údajů za rok 2020 a na všechny obce SO ORP
Blovice byl zaslán dotaz týkající se finanční podpory sociálních služeb ze strany obcí.
Výsledky pak byly zahrnuty do této analýzy.

4. Přehled místních sociálních služeb na Blovicku
Přehled poskytovatelů, kteří byli k 31. 12. 2020 registrováni v Registru poskytovatelů sociálních služeb
a mají na území SO ORP Blovice sídlo, kancelář či pobočku, je uveden v Tabulka 1.
Na území SO ORP Blovice mají sídlo 3 poskytovatelé sociálních služeb. Z pohledu právní formy jsou
odlišní: 1 poskytovatel je církevní organizací, 1 poskytovatel je příspěvkovou organizací Plzeňského
kraje a 1 poskytovatel je společnost s ručením omezeným.

Tabulka 1. Poskytovatelé sociálních služeb působící v SO ORP Blovice
Poskytovatel

Právní forma

Diecézní charita Plzeň

721 – Církevní organizace a náboženské společnosti

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková
organizace

331 – Příspěvková organizace

Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o

112 – Společnost s ručením omezeným

Zdroj: Dotazníkové šetření 2020; Číselník právních forem MPMR ČR

Následující tabulka prezentuje místní sociální služby poskytované v řešeném území, které jsou zde
řazeny podle svého druhu, formy, typu, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Dále je v tabulce uveden poskytovatel služby včetně adresy jeho místního zastoupení.

Tabulka 2. Místní sociální služby poskytované v SO ORP Blovice
Druh sociální
Forma sociální služby
služby

Typ sociální
služby

Poskytovatel

Služby
sociální péče

pečovatelská
služba

Diecézní charita
Plzeň

terénní, ambulantní
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Zařízení, adresa poskytovatele
v území
Charitní pečovatelská služba
Blovice, Spálené poříčí,
5. května 663, 336 01 Blovice
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Domov pro
seniory Vlčice,
pobytová
příspěvková
organizace
Sociální a
domovy se
zdravotní
pobytová
zvláštním
centrum Letiny
režimem
s.r.o.
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb; Dotazníkové šetření 2020
domovy pro
seniory

Domov pro seniory Vlčice,
Vlčice 66, 336 01 Blovice

Domov se zvláštním režimem
Letiny, Letiny 70, 336 01 Blovice

4.1 Druhy místních sociálních služeb
Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách rozlišujeme služby sociálního poradenství, služby
sociální péče a služby sociální prevence, přičemž základní sociální poradenství poskytuje zdarma každý
poskytovatel na rozdíl od odborného poradenství, což je sociální služba podléhající samostatné
registraci.
Ve sledovaném území jsou poskytovány pouze služby sociální péče, a to zaměřené především na
seniory a osoby se sníženou soběstačností. Jedná se o pečovatelskou službu, domov pro seniory
a domov se zvláštním režimem. Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí má ve svém
registru sice uvedeny jako cílovou skupinu i rodiny s dětmi, ale dle sdělení vedoucí pečovatelské služby
byla služba využita rodinou s postiženým dítětem pouze jednou. Domov se zvláštním režimem Letiny
je vedle seniorů určen i osobám s chronickým onemocněním, a to od 50 let výše. Odborné sociální
poradenství a služby z oblasti sociální prevence v SO ORP Blovice neposkytují žádní místní
poskytovatelé.

4.2 Formy místních sociálních služeb
Dle výše zmíněného zákona o sociálních službách se formy poskytování sociálních služeb dělí na
ambulantní, terénní a pobytové. V některých případech může být forma kombinovaná.
V řešeném území jsou prostřednictvím místních poskytovatelů poskytovány všechny formy sociálních
služeb. Občanům Blovicka jsou nejčastěji poskytovány služby terénní, a to v rámci pečovatelské služby.
V roce 2020 využívalo tuto službu 109 klientů SO ORP Blovice. Druhá nejčastější je pobytová forma
sociální služby, která je na území zastoupena ve dvou zařízeních, a to v Domově pro seniory Vlčice
a v Domově se zvláštním režimem Letiny. Tyto služby v roce 2020 využívalo cca 60 obyvatel Blovicka.
Ambulantní formou je poskytována pouze osobní hygiena, a to v rámci pečovatelské služby ve
Středisku osobní hygieny v Blovicích a ve Vlčicích. Využívána je hůře pohyblivými obyvateli bytů
v domech s pečovatelskou službou, které mají v bytě vanu, ale i klienty z terénu, kteří mají nevhodné
bytové podmínky pro osobní hygienu. Celkem tuto službu využívá cca 5 % všech klientů.

4.3 Typy sociálních služeb
Na území SO ORP Blovice jsou občanům poskytovány 3 různé typy sociální služby, což představuje 9 %
zastoupení všech 33 sociálních služeb, které definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Konkrétně se jedná o sociální službu:
• Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba určená osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, ale také
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.
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•

•

Pečovatelská služba je v řešeném území poskytována 1 poskytovatelem (Charitní pečovatelská
služba Blovice, Spálené Poříčí) terénní formou v domácnostech uživatelů. Ambulantní formou
pak poskytují osobní hygienu ve střediscích osobní hygieny v Blovicích a Vlčicích.
Domovy pro seniory jsou pobytová služba určená osobám, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Obsahem této služby je poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
V řešeném území je tato služba poskytována Domovem pro seniory Vlčice.
Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových
látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při
poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Obsahem
jsou tytéž základní činnosti jako u domova pro seniory.
V řešeném území je tato služba poskytována Domovem se zvláštním režimem Letiny.

4.4 Cílové skupiny sociálních služeb
Zaměření poskytovatelů sociálních služeb dle cílových skupin vychází z typologie Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR určené pro registraci sociálních služeb. Tabulka 3 nabízí přehled cílových skupin,
na které jsou cíleny sociální služby místních poskytovatelů v řešeném území, a to včetně jejich věkových
kategorií.

Tabulka 3. Cílové skupiny sociálních služeb nabízených v SO ORP Blovice
Cílová skupina

Věková kategorie

Název zařízení

Osoby s chronickým duševním
onemocněním

50-64 let
65 +

Domov se zvláštním režimem
Letiny

senioři od 65 let

Domov pro seniory Vlčice

Osoby se zdravotním
postižením

bez omezení

Charitní pečovatelská služba
Blovice, Spálené Poříčí

pečovatelská
služba

Rodiny s dětmi

bez omezení

Charitní pečovatelská služba
Blovice, Spálené Poříčí

pečovatelská
služba

bez omezení

Charitní pečovatelská služba
Blovice, Spálené Poříčí

pečovatelská
služba

senioři od 65 let

Domov pro seniory Vlčice

domovy pro
seniory

Senioři

Senioři

Typ služby
domovy se
zvláštním
režimem
domovy pro
seniory

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb; Dotazníkové šetření 2020

Na území SO ORP Blovice jsou sociální služby poskytovány pouze 5 cílovým skupinám.
Poskytovatelé v SO ORP Blovice ve dvou případech zaměřují své služby na cílovou skupinu senioři, 1 na
osoby s chronickým duševním onemocněním, 1 poskytovatel cílí na osoby s tělesným postižením, 1 na
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osoby se zdravotním postižením a pečovatelská služba má v registru uvedenou též cílovou skupinu
rodiny s dětmi (v minulosti měli jednu rodinu).
Co se týká věkové struktury, jsou veškeré služby primárně zaměřené na seniorský věk, pouze Domov
se zvláštním režimem Letiny je zacílen i na dospělé jedince s chronickým duševním onemocněním od
50 do 64 let.
Ostatní cílové skupiny nejsou v SO ORP Blovice pokryty žádnou službou, která by na tomto území měla
sídlo, pobočku nebo pracoviště. Tuto skutečnost ilustruje graf č. 1.

Graf 1. Sociální služby dle cílových skupin
Senioři
Rodiny s dětmi
Pachatelé trestné činnosti
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou…
Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Osoby v krizi
Osoby se zrakovým postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s jiným zdravotním postižením
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na…
Osoby komerčně zneužívané
Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro…
Osoby bez přístřeší
Oběti trestné činnosti
Oběti obchodu s lidmi
Oběti domácího násilí
Imigranti a azylanti
Etnické menšiny
Děti a mládež ve věku 6-26 let ohrožené společensky…

z toho pobytových služeb

0

1

2

Počet služeb

Počet poskytovatelů

3

Zdroj: Dotazníkové šetření 2020

Z rozhovorů se sociální pracovnicí MěÚ Blovice a MěÚ Spálené Poříčí vyplynulo, že v případě potřeby
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi spolupracují s Člověkem v tísni, s organizací Domus –
Centrum pro rodinu, případně s Archou pro rodiny s dětmi (Diakonie ČCE). Také kurátor pro mládež
spolupracuje ohledně výchovných problémů s Člověkem v tísni, případně se spolkem Arteda, který
realizuje projekty primární prevence. Má-li klient problémy finančního rázu, jsou mu zprostředkovány
ambulantní služby odborného (i dluhového) poradenství v Plzni (Člověk v tísni, Diakonie ČCE). Tam však
dle zkušeností dojede pouze malá část klientů. Do Plzně odkazuje sociální pracovnice také klienty
s problémy v oblasti závislostí (K centrum a Spolek Ulice).
Možnosti využití sociálních služeb, jejichž sídla i pobočky jsou mimo SO ORP Blovice je věnována
kapitola 7.
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4.5 Kapacita a dostupnost místních sociálních služeb
Informace o kapacitě místních sociálních služeb poskytovaných na území Blovicka vycházejí z dat, která
v rámci dotazníkového šetření uvedli poskytovatelé sociálních služeb působící v území. Informace jsou
uvedeny podle jednotlivých organizací a typu jejich služby.
Charitní pečovatelská služba uvádí, že žádosti zájemců řeší ihned a nemají žádné pořadníky žádostí
o pečovatelskou službu. Zatím dokázali uspokojit všechny žadatele o jejich služby a kapacitně mají ještě
rezervu cca 20 klientů.
Pobytová zařízení v SO ORP vykazují 100 % naplnění lůžkové kapacity. Neuspokojení žadatelé
v řešeném území jsou vykazováni po celé sledované období v Domově pro seniory Vlčice. Zde v roce
2020 dochází k prudkému nárůstu žadatelů, kdy k 31. 12. 2020 evidují 98 neuspokojených žadatelů.
Domov se zvláštním režimem Letiny zaznamenal také nárůst žádostí. V roce 2020 poprvé ve
sledovaném období evidovali k 31. 12. 2020 převis 21 žádostí.
Níže uvedená tabulka prezentuje kapacitu poskytovaných služeb a jejich naplněnost v období let 20182020.

Tabulka 4. Kapacita místních sociálních služeb poskytovaných na území SO ORP Blovice
2018
Název zařízení

2019

2020

Počet
uživatelů/
lůžek1

Neuspokojení
žadatelé

Počet
uživatelů/
lůžek

Neuspokojení
žadatelé

Počet
uživatelů/
lůžek

Neuspokojení
žadatelé

109

0

116

0

109

0

58

92

58

64

58

98

260

0

260

0

260

21

Charitní pečovatelská
služba Blovice, Spálené
Poříčí
Domov pro seniory Vlčice
Domov se zvláštním
režimem Letiny

Zdroj: Dotazníkové šetření 2020

Místní a časová dostupnost sociálních služeb je přehledně uvedena v tabulce 5. Pečovatelská služba je
poskytována každý pracovní den až do podvečerních hodin a v dopoledních hodinách v sobotu
a v neděli. Dle vedoucí pečovatelské služby se snaží přizpůsobit provozní dobu individuálním potřebám
klientů na základě domluvy. Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí je připravena na další
rozšiřování terénní formy pečovatelské služby po celém SO ORP Blovice, podmínkou je uzavření
smlouvy s příslušnou obcí. Podle dosavadních zkušeností nemají obce s uzavřením smlouvy s Charitní
pečovatelskou službou žádné problémy.
Zbylé dvě pobytové služby jsou poskytovány nepřetržitě. Jsou určeny především pro klienty Plzeňského
kraje. V rozhovoru paní ředitelka Domova pro seniory ve Vlčicích uvedla, že 80 % klientů je z SO ORP
Blovice, zbytek i z jiných částí Plzeňského kraje, ale většinou mají klienti nebo jejich rodiny k Blovicím
nějakou vazbu (děti zde bydlí, pracují atp.).
Ředitel Sociálního a zdravotního centra Letiny uvedl, že z SO ORP Blovice je cca do 5 % celkového počtu
klientů. Asi 40 % tvoří obyvatelé Plzeňského kraje. Pokud jsou v zařízení ale volné kapacity, není trvalé
bydliště mimo Plzeňský kraj překážkou v přijetí klienta.

1

U pobytových služeb se kapacita vykazuje počtem lůžek.
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Tabulka 5. Místní a časová dostupnost sociálních služeb poskytovaných v SO ORP Blovice
Název zařízení

Časová dostupnost
služby

Působnost služby

Diecézní charita Plzeň

Charitní pečovatelská služba Blovice,
Spálené Poříčí
(Blovice, Seč, Letiny, Spálené Poříčí
Vlčtejn, Zdemyslice, Ždírec)2

Po-Pá
7:00-15:00
(7:00 – 13:00 ve
Spáleném Poříčí)
a
18:00-20:00
So-Ne
8:00-13:00

SO ORP Blovice

Domov pro seniory Vlčice,
příspěvková organizace

Domov pro seniory Vlčice

Nepřetržitě

Plzeňský kraj

Sociální a zdravotní centrum
Letiny s.r.o.

Domov se zvláštním režimem

Nepřetržitě

Plzeňský kraj,
v případě volných
kapacit i jiné kraje

Poskytovatel

Zdroj: Dotazníkové šetření 2020

K dostupnosti nabízených služeb a k jejich kapacitě, vč. úvazků svých pracovníků, se dále vyjadřovali
zástupci místních zařízení sociálních služeb v rámci rozhovorů.
Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí:
Pečovatelská služba (dále jen PS) je poskytována ve 4 domech s pečovatelskou službou v Blovicích (1),
Vlčicích (1) a ve Spáleném Poříčí (2). Dále v terénu pro občany města Blovice, Spálené Poříčí a okolních
obcí – Letiny, Seč, Vlčtejn, Zdemyslice a Ždírec a od roku 2021 i Chocenice. Obec uzavře s pečovatelskou
službou smlouvu, platby mohou být paušální nebo podle počtu klientů.
Vedoucí služby je ve funkci od ledna 2016, ale v pečovatelské službě pracuje již od roku 2011. Snaží se
zvýšit informovanost o pečovatelské službě – osobně navštěvuje starosty, rozdává letáky, požádala
o zveřejnění informací o pečovatelské službě na webových stránkách obcí. Spolupracuje se sociálními
pracovnicemi MěÚ Blovice i Spálené Poříčí. Také spolupracuje s Domovem pro seniory Vlčice, z kterého
odebírá obědy pro rozvoz. Kapacita stávající pečovatelské služby, kterou tvoří 6 pečovatelek, je
dostačující, rezerva je ještě tak na 20 klientů. Nemají žádné odmítnuté klienty. Na základě požadavků
upravili provozní dobu, takže mohou poskytovat úkony v podvečer, dokonce i v sobotu a v neděli.
Důležitou součástí rozvozů obědů je osobní styk s klientem, při kterém pečovatelka zjistí, zda je vše
v pořádku a nemá-li klient nějaké další potřeby, případně je i nápomocna při podání stravy. Starostové
však někdy podceňují tento důležitý moment služby a volí pro obec levnější komerční rozvoz obědů.
Problém měla Charitní PS s vozovým parkem, ale v prosinci 2020 získala nový vůz, takže nyní mají 4
auta, což je zatím zcela dostačující. Někdy dochází k nedorozumění v komunikaci s lékaři, kteří ne vždy
chápou, že pečovatelská služba nemůže podávat léky. Na Blovicko dojíždí Home Care z Chlumčan,
s nimiž PS spolupracuje.
Klienti čím dál častěji žádají dopravu k lékaři, což také nemůže PS vykonávat. PS spolupracuje hodně
i s rodinami klientů, často bývá nápomocna při šetření pro účel přiznání příspěvku na péči (dále jen
PnP).
PS je důležitá pro seniory i jiné klienty zejména proto, že jim umožňuje zůstávat co nejdéle v domácím
prostředí. Přesto vedoucí PS uvádí, že na Blovicku je nedostatečná kapacita pobytových zařízení a také
krizových či sociálních bytů. V doplnění údajů za rok 2020 vedoucí PS uvedla, že omezení způsobená
pandemií Covid 19 má negativní dopad na psychiku jejich klientů. Rodiny z obav před nákazou omezují
2

Služba je aktuálně poskytována v uvedených obcích.
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své návštěvy, případně je zcela ukončí. Pečovatelky poskytovaly v roce 2020 své služby i pozitivně
testovaným klientům. Veškeré úkony se tak stávaly náročnější. I když počet klientů zůstal na úrovni
předchozích let, počet návštěvních hodin pečovatelské služby má výrazně stoupající tendenci.

Tabulka 6. Údaje o činnosti Charitní pečovatelské služby Blovice, Spálené Poříčí
Rok

2018

2019

2020

Počet klientů

109

116

109

3 492

4 287

4 489

Počet HODIN SETKÁNÍ
Zdroj: Dotazníkové šetření 2020

Domov pro seniory Vlčice:
Služba je určena pro seniory a pro osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku seniorském.
Zařízení je bezbariérové, je zde 42 jednolůžkových a 8 dvoulůžkových pokojů. Všichni klienti by měli
pobírat PnP, pokud jej nemají, jsou pracovnice DpS při jeho získání nápomocny. Cca 40 % klientů pobírá
PnP ve čtvrtém stupni. Mají pořadník žádostí (k 31. 12. 2020 evidovali 98 žádostí). Někteří zájemci
o službu mají žádost podanou, i když službu akutně nepotřebují. Pokud se lůžko uvolní, řeší se
především akutní případy. Zhruba 80 % klientů je z SO ORP Blovice. Ředitelka zařízení je ve funkci 2
roky, personálně má provoz DpS zajištěn dostatečně a eviduje i dostatek zájemců o práci v jejich
zařízení. V současné době ředitelka zařízení řeší přestavbu kuchyně, do budoucna by chtěla lůžkovou
kapacitu navýšit o 10 lůžek. Finanční pomoc od obcí dosud nežádali, ale uvažují o tom. Spolupracují
s Charitní pečovatelskou službou (vaří zde 350 obědů pro klienty, zaměstnance i pro PS), dále se
sociální pracovnicí z MěÚ Blovice (výkon opatrovnictví klientů DpS) a se 3 praktickými lékaři z Blovic.
Výborná je i spolupráce s lékárnou Devětsil v Plzni. Prádelna je na kapacitu zařízení malá, lůžkoviny vozí
prát do Plzně.
Svým klientům jsou schopni zprostředkovat také nákup a další fakultativní služby (kadeřnice
a pedikérky). Prezentace služeb je pouze na webových stránkách zařízení, z dostatečného počtu žádostí
o službu paní ředitelka usuzuje o dobrém povědomí DpS Vlčice.
Dle sdělení paní ředitelky byl DpS od poloviny prosince 2020 do 24. ledna 2021 zcela uzavřen z důvodu
epidemie v zařízení. V tomto období využili i výpomoc armády, neboť onemocněla značná část
personálu v přímé ošetřovatelské péči. Izolace uživatelů služby přinesla pro jednotlivé klienty psychické
strádání a stesk, u některých se zhoršila i mobilita. Počátkem února byli klienti očkováni první dávkou
vakcíny.
Domov se zvláštním režimem Letiny:
Zařízení Domov se zvláštním režimem Letiny disponuje kapacitou 260 lůžek a je určen pro osoby
s chronickým duševním onemocněním ve věkových kategoriích 50-64 let, 65-79 let a 80 a více. Klientů
z SO ORP Blovice je cca do 5 %, z Plzeňského kraje cca 40-50 % a zbytek z celé republiky. Zařízení je
z velké části bezbariérové, v prvním patře jsou ubytováni klienti, kteří nemají pohybové problémy. Mají
pořadník žádostí, k 31. 12. 2020 evidovali 21 žádostí. Své služby prezentují na webových stránkách,
veřejnost o nich v dostatečné míře ví. Není tedy potřeba zvláštní informační strategie. Největším
problémem je personální zajištění zařízení. Vedení zařízení též plánuje dostavbu dvou pavilonů, ale bez
navýšení kapacity, spíše půjde o zkvalitnění stávajících služeb. Největším problémem klientů je jejich
nedostatečný příjem. Po úhradě ubytování a stravy jim zbývá 15 % z jejich příjmu, což je pro většinu
málo na pokrytí nákladů na léky a ostatní potřeby (bohužel často cigarety a káva).
V SO ORP Blovice ale obecně chybí především terénní služby a také chráněné bydlení, které by pro své
klienty DZR určitě využil.
DZR spolupracuje především se službami poskytujícími chráněné bydlení (je jich tristní nedostatek)
a s některými pobytovými zařízeními.
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SZC Letiny provozuje kromě domova se zvláštním režimem též výhradně zdravotní péči na 30 lůžkách
následné péče. V tomto případě se nejedná o žádnou sociální službu.
V roce 2020 bylo zařízení v souvislosti s vládními omezeními dlouhodobě uzavřeno návštěvám. Tato
omezení trvají i počátkem roku 2021. Situace kladla na personál značné nároky související s ochranou
klientů i všech zúčastněných. Na zvýšené náklady i na mimořádné odměny pro pracovníky získal
poskytovatel mimořádné dotace.

4.6 Návazné služby poskytované zařízeními sociálních služeb
na území Blovicka
Někteří poskytovatelé sociálních služeb v rámci své činnosti poskytují na území Blovicka i návazné či
jiné fakultativní služby. Informace o těchto službách vychází z dotazníkového šetření nebo z rozhovorů.
Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí na území SO ORP Blovice zajišťuje mimo sociální
služby tyto služby:
• Zapůjčení kompenzačních pomůcek zdarma
Domov pro seniory Vlčice zprostředkovává svým klientům fakultativní služby:
• Doprava vozidlem DpS
Klienti pobytových služeb (DpS Vlčice, DZR Letiny) mohou dále využívat služby kadeřnice a pedikérky.

5. Problémy v sociální oblasti a chybějící sociální služby na
Blovicku
5.1 Problémy v sociální oblasti
V rámci mapování stávající sociální situace na Blovicku realizátoři projektu také zjišťovali, s jakými
problémy v sociální oblasti se aktuálně obce potýkají, a jaké služby v území dle zástupců obcí chybí.
V dotazníkovém šetření 10 obcí z 19 uvedlo, že v jejich obci žádné z níže uvedených problémů nemají.
Zbylých 9 obcí uvedlo četnost problémů v následujícím pořadí:
• Nedostatek aktivit pro soběstačné seniory – 5 obcí
• Problémy nesoběstačných či osamělých seniorů – 4 obce
• Nedostatek volnočasových aktivit pro děti a mládež – 4 obce
• Zadlužení občané – 2 obce
• Místa v obci s nezajištěným bezbariérovým přístupem – 2 obce
• Občané bez bydlení či v nevyhovujícím bydlení (např. krátkodobě u příbuzných, nebytové
prostory, ubytovny, předražené nájmy atd.) – 1 obec
• Problémy rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením – 1 obec
• Dlouhodobě nezaměstnaní občané – 1 obec
• Kriminalita – 1 obec
• Rizikové chování (drogy a jiné závislosti, prostituce atd.) – 1 obec
• Problémy rodin pečujících o zdravotně postiženého či nemohoucího člena rodiny – 0 obcí
• Osoby ohrožené chudobou – 0 obcí
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Graf 2. Počet nejčastějších problémů v obcích
Osoby ohrožené chudobou
Problémy rodin pečujících o zdravotně postiženého…
Rizikové chování (drogy a jiné závislosti, prostituce atd.)
Kriminalita
Dlouhodobě nezaměstnaní občané
Problémy rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením
Občané bez bydlení či v nevyhovujícím bydlení

Místa v obci s nezajištěným bezbariérovým přístupem
Zadlužení občané
Nedostatek volnočasových aktivit pro děti a mládež
Problémy nesoběstačných či osamělých seniorů
Nedostatek aktivit pro soběstačné seniory
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Zdroj: Dotazníkové šetření 2020

Z rozhovorů se starosty bylo zjištěno, že nejčastěji zmiňovaný „nedostatek aktivit pro seniory“ se týká
ve třech případech malých obcí, ale ve dvou případech i větších. V menších obcích převážně zajišťují
různé společenské akce Sbory dobrovolných hasičů, případně Svazy žen nebo jiné místní aktivní
skupiny, a to většinou za podpory obce. Tyto akce jsou převážně cílené na veškeré obyvatele obcí bez
rozdílu věku, tedy i na seniory. Některé obce cíleně pro seniory dělají jedenkrát ročně setkání seniorů,
ve většině případů chodí starosta či jiný pověřený pracovník obce přát seniorům k významným výročím.
V obou městech sledovaného území jsou aktivity pro seniory zaměřeny výhradně pro obyvatele domů
s pečovatelskou službou. Ostatní senioři nemají žádnou „svoji“ organizaci, ale mohou se dle svých
zájmů zapojovat do různých zájmových organizací a spolků (TJ Sokol, Český svaz žen, Svaz myslivců,
Svaz rybářů atp.) ZČU má ve Spáleném Poříčí pobočku Univerzity 3. věku a umožňuje tak místním
seniorům aktivně trávit volný čas a rozšiřovat své znalosti a zájmy.
Z rozhovorů dále vyplynulo, že „problémy nesoběstačných a osamělých seniorů“ obce v případě
potřeby řeší s místními poskytovateli sociálních služeb nebo se sociálními pracovnicemi pověřených
úřadů. V drtivé většině obcí je problém nesoběstačnosti seniorů řešen v rodině či formou sousedské
výpomoci. Dle zjištěných informací se ani v jedné obci momentálně nenachází osamělý nesoběstačný
senior či osoba se zdravotním postižením, která by byla nezajištěna.
V uvedených dvou případech „míst v obci s nezajištěným bezbariérovým přístupem“ se jednalo
o budovy obecního úřadu. V obou případech se obec pokusí tento nedostatek odstranit z vlastních
zdrojů. Pokud je to nezbytné, starostové jsou schopni za takovým člověkem zajít a řešit s ním jeho
problémy i mimo úřad.
V souvislosti s dětmi, mládeží a rodinami s dětmi vybraly 4 obce odpověď, že na svém území vnímají
jako problém „nedostatek volnočasových aktivit pro děti a mládež“. Jednalo se především o malé obce,
kdy tuto situaci chtějí řešit výstavbou dětských hřišť. Dále 1 obec uvedla „problémy rodin s dětmi
ohrožených sociálním vyloučením“, kdy situaci rodiny řeší příslušné úřady. Dvě obce chtějí v blízké
budoucnosti za pomoci místních akčních skupin rekonstruovat objekty na komunitní centra pro
setkávání dětí, ale i seniorů a jiných zájemců. Ve Spáleném Poříčí byla rekonstrukce knihovny spojena
s vybudováním Komunitního centra – je využíváno i dětmi pro volný čas a doučování prostřednictvím
pracovníků Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku.
Problémy související se sociálním vyloučením uvedlo celkem 6 obcí. Dvě obce označily za problém
zadlužení občanů a dále vždy jedna obec uvedla následující problémy:
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- dlouhodobě nezaměstnaní občané
- občané bez bydlení či v nevyhovujícím bydlení
- kriminalita
- rizikové chování (drogy a závislosti)
V rozhovorech ještě další tři starostové připustili, že drogy v jejich obci nějakým způsobem řešila PČR,
ale pro obec tato skutečnost neměla žádný dopad. Také o nezaměstnanosti se zmínili další dva
starostové s tím, že se spíše jedná o jednotlivce. Obdobně připouští určitou míru zadluženosti, ale opět
je to problematika, která je řešena mimo obecní úřady. Starostové tyto problémy v dotazníkách zmínili
tehdy, jestliže řešili např. nepořádek nebo stížnosti v souvislosti s obyvateli ohroženými sociálním
vyloučením. Tři starostové uvedli, že se snažili ve spolupráci s úřadem práce nabídnout těmto osobám
práci formou veřejně prospěšných prací, ale nesetkalo se to, až na výjimky, s přílišnou odezvou. Ve
dvou obcích pak uvedli, že obdobné problémy řešili v minulosti ve spojitosti s bydlením v nebytových
prostorách. V obou případech již tyto osoby obec opustily.
Sociální pracovnice MěÚ v Blovicích v rozhovoru označila za nejčastěji řešené právě osoby ohrožené
sociálním vyloučením. Pomáhá jim s vyřizováním dávek hmotné nouze, s potravinovou pomocí, kterou
poskytuje Diecézní charita v Plzni, a pro kterou si musí klienti dojet, což není úplně dobré řešení.
Největší nárůst problematiky je spojen s řešením bydlení či ubytování, a v některých případech také
s exekucemi. Dluhové a finanční poradenství je však rovněž poskytováno pouze v Plzni, což opět není
příliš vhodné.
Sociální pracovnice ve Spáleném Poříčí uvedla, že nejvíce řeší žádosti o PnP. Osoby ohrožené sociálním
vyloučením a jiné problémy řeší spíš okrajově. Připustila však, že pokud jdou lidé žádat na pobočku
úřadu práce v Blovicích o dávku hmotné nouze, vyhledají s žádostí o pomoc raději sociální pracovnici
na MěÚ v Blovicích, protože je to v místě a je to pro ně snazší. Děje se to i v případech, kdy jsou tito
lidé místně příslušní do SO POÚ Spálené Poříčí.
Poskytovatelům sociálních služeb byl dotaz ohledně problémů, které řeší jejich klienti, položen v rámci
rozhovorů. Pečovatelská služba uvedla, že počet klientů PS narůstá, lidé chtějí co nejdéle zůstávat
doma, a tím se mění nároky na pečovatelskou službu – přibývají tzv. péčové úkony, došlo k rozšíření
a k časovému přizpůsobení poskytování PS klientům. Obdobný trend se dá předpokládat i do
budoucna. Pečovatelská služba by uvítala navýšení vozového parku. Jako problém uvedla spolupráci
s nemocnicemi spojenou s návratem klientů z hospitalizace do DPS. Pečovatelská služba není včas
informována. Klienti jsou sanitkou dopraveni před DPS i ve večerních hodinách nebo v noci, kdy není
žádná z pečovatelek přítomna. Nejedná se o ojedinělé případy, vedoucí PS již v tomto ohledu
nemocnice několikrát oslovila, vcelku bez výsledků. Lékaři obecně nejsou příliš dobře informováni
o možnostech pečovatelské služby, vedoucí PS na zlepšení informovanosti pracuje.
Dle vyjádření ředitelky Domova pro seniory Vlčice klientela stárne a tomu odpovídá i její zdravotní stav.
To přináší potřebu větší aktivizace jak tělesné, tak i sociální. Kapacita domova není dostačující, paní
ředitelka má záměr kapacitu navýšit o 10 lůžek.
Ředitel SZC Letiny uvedl, že klienti mají největší problém s tím, jak vyjít s penězi. Dle zákona jim náleží
15 % z jejich příjmů, což je mnohdy nedostačující pro nákup léků, ale bohužel též cigaret a kávy. Jako
služba se nejvíce potýká s nedostatkem personálu.
Dva zástupci veřejnosti v rozhovorech uvedli, že velké problémy mají rodiny s postiženým členem
rodiny (ať se jedná o autismus nebo jiné postižení), zejména pak s dětmi po ukončení základní školy.
Problém je se zajištěním jeho sociálních kontaktů, aktivit, ideálně pracovních možností. Také je potřeba
vzít v úvahu celoživotní náročnost péče rodiny a minimální možnosti odlehčení. Občas se vyskytne
problém s neinformovanou veřejností, která není o různých druzích postižení dostatečně informovaná
13
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a její chování při střetu s postiženým člověkem je necitlivé. Někteří spoluobčané vnímají postiženého
jako obtěžujícího, nevychovaného, zkrátka jako někoho, kdo má být od ostatních izolován. Někdy vše
vede až k negativnímu postoji k celé rodině.
Dva zástupci veřejnosti spatřovali zejména problémy v nedostatku aktivit pro rodiny s dětmi, případně
i pro děti samotné. Nabídka některých kroužků DDM, a hlavně jejich realizace se jeví některým matkám
jako rigidní, stejně jako třeba přístup v MŠ. Některé matky (většinou ty, co se přistěhovaly) se snaží
nabídku rozšířit hlavně vlastní aktivitou. Váží si podpory města, ale vidí mnohé rezervy. Problém je pro
děti i doprava, která je dostatečně zajištěna hlavně směrem na Plzeň, jiné směry už tak dobře pokryté
nejsou. Omezuje to rodiny i děti v možnosti využití aktivit v Blovicích, ale i starší děti v možnosti využití
kroužků či sportovišť v Blovicích.
S tím v obecné rovině souvisí i problematika městských částí. Města či obce složené z více částí se často
zaměřují pouze na své centrum a obyvatelé odlehlejších částí mají pocit opomíjení jejich potřeb
a názorů. Ve většině případů chybí transparentnost v komunikaci centra města s těmito částmi.
Určitý problém je i v nedostatečné informovanosti veřejnosti o aktivitách či různých akcích, webové
stránky některých obcí jsou nevhodně řešeny, aktuality se posouvají směrem dolů a vypadávají z hlavní
stránky dříve, než jsou třeba realizovány. Také obecní zpravodaje nemusí vyhovovat všem, jsou určeny
spíš starší generaci.

5.2 Chybějící sociální služby
V rámci dotazníkového šetření se 13 obcí vyjádřilo tak, že na svém území nepostrádají žádné sociální
služby, 2 obce uvedly, že postrádají terénní služby (dluhové poradenství, právní poradenství), 2 vidí
problém v nedostatku aktivit pro děti a mládež, 1 obec se domnívá, že chybí aktivity pro seniory a 1
obec postrádá dopravu pro seniory.
Z pohledu pracovnic odboru zdravotnictví a sociálních věcí MěÚ v Blovicích chybí:
• Terénní služby (vzrůstá zejména počet osob s dluhy a exekucemi)
• Sociální bydlení (byty bez kauce)
• Krizový byt
• Dostatečná kapacita domovů pro seniory, která souvisí s nedostatkem
sociálních lůžek v nemocnicích
• Dostatečná dostupnost potravinové pomoci (vydává Diecézní charita v Plzni)
• Prezentace sociálních služeb, informovanost
Sociální pracovnice MěÚ Spálené Poříčí se domnívá, že ve městě nejvíce chybí aktivity pro seniory, kteří
nežijí v DPS. Určitě by bylo dobré, pokud by fungovala terénní služba odborného poradenství (např.
dluhová).
Z pohledu poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků sociálního odboru města chybí na území
Blovicka zejména:
• Více bytů určených seniorům (domy s pečovatelskou službou)
• Dostatečná kapacita pobytových zařízení pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
• Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním, mentálním či duševním postižením
• Terénní služby
Veřejnost pak postrádá:
• Denní stacionáře pro osoby s mentálním či duševním postižením, ideálně včetně svozu
• Chráněné dílny pro tyto osoby, případně sociální podniky, které by osoby s mentálním,
duševním nebo kombinovaným postižením zaměstnávaly
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•
•
•
•
•
•

Odlehčovací služby pro pečující rodiny
Odborné sociální poradenství (pro osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným
postižením)
Vzdělávací aktivity pro seniory, prostory pro jejich setkávání (možná komunitní
centrum)
Týdenní stacionář pro osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením
Dostatečnou nabídku volnočasových aktivit kvůli špatné dopravní obsluze (mimo
hlavní trasy) i jejich dostupnost
Dostatečnou informovanost o možnostech využití sociálních služeb, a to jak u laické
veřejnosti, tak i u odborné veřejnosti (např. lékaři)

Další z oblastí, na kterou jsme se při mapování stávající situace sociálních služeb zaměřili, byla
spolupráce poskytovatelů sociálních služeb, obcí a dalších aktérů. K této oblasti také zaznělo několik
připomínek:
• Nedostatečná informovanost veřejnosti, a to i odborné, o sociálních službách, jejich
činnostech a možnostech, ale i o sociálních pracovnících na obcích.
• Ne vždy dobře nastavená spolupráce mezi úřady ve smyslu vymezení kompetencí.
• Váznoucí spolupráce a komunikace mezi zdravotnickými subjekty a sociálními
službami, někdy i mezi jednotlivými sociálními službami.
• Nezájem veřejnosti o sociální služby, dokud je nepotřebují, okrajový zájem většiny
starostů o sociální tématiku, přílišné spoléhání na rodinnou, sousedskou a podobnou
výpomoc.
• Nízká finanční podpora sociálních služeb ze strany obcí.

6. Plány obcí v sociální oblasti a poskytovatelů sociálních
služeb
V rámci dotazníků a rozhovorů byly též zjišťovány plány rozvoje obcí i poskytovatelů sociálních služeb.
8 obcí uvedlo, že má zpracovaný strategický rozvojový plán. Sociální oblast v těchto plánech byla
zahrnuta zcela minimálně. Zbylé obce mají zpracovaný územní plán.
Záměr rozvoje v oblasti bydlení uvedlo město Blovice, které plánuje rekonstrukci nebytových prostor
na 3 malometrážní byty pro mladé rodiny. Stejný záměr výstavby bytů pro mladé rodiny má i obec
Žákava. Ostatní obce v SO ORP Blovice žádné byty nevlastní a ani neplánují začít s výstavbou.
Dvě obce chtějí v blízké budoucnosti za pomoci místních akčních skupin rekonstruovat objekty na
komunitní centra pro setkávání dětí, ale i seniorů. Ve Spáleném Poříčí byla rekonstrukce knihovny
spojena s vybudováním Komunitního centra – je využíváno i dětmi pro volný čas a doučování.
Poskytovatelé pobytových sociálních služeb na Blovicku plánují rekonstrukci objektů. DpS Vlčice má
v plánu rozšíření kapacity o 10 lůžek, DZR Letiny chtějí zkvalitnit poskytované služby při zachování
stávající kapacity. U pečovatelské služby dojde pravděpodobně k rozšíření počtu klientů i obcí, v nichž
bude své služby poskytovat.

7. Další sociální služby poskytované na Blovicku
Z rozhovorů se všemi zúčastněnými bylo zjištěno, že na území SO ORP Blovice jsou využívány i další
služby, i když zde nemají sídlo, pobočku či pracoviště. Jedná se o služby, které byly zmíněny
v rozhovorech se zástupci obcí, poskytovateli sociálních služeb, městskými úřady nebo veřejností. Tyto
služby jsou uvedeny v následující tabulce 7.
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Tabulka 7. Sociální služby využívané občany SO ORP Blovice
Sociální služba
Cílová skupina

Název a adresa zařízení nebo
středisek poskytovatele, kontakt

Centrum Hájek z.ú.
Křimická 756, 330 27
Vejprnice

Centrum Hájek z.ú.
Šťáhlavice 158, 332 04 Šťáhlavy
okr. Plzeň-město
Telefon: 602 692 763
E-mail: info@centrumhajek.eu
Web: www.centrumhajek.eu

osoby s kombinovaným
postižením,
osoby s mentálním
postižením,
osoby s tělesným postižením

osoby s kombinovaným
postižením,
osoby s mentálním
postižením,
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním
postižením

rodiny s dítětem/dětmi

osoby s kombinovaným
postižením,
osoby s mentálním
postižením

chráněné bydlení

domovy pro osoby se
zdravotním
postižením

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

odlehčovací služby,
sociální rehabilitace

denní stacionáře

Typ

osoby s kombinovaným
postižením,
osoby s mentálním
postižením,
osoby s tělesným postižením

odborné sociální poradenství

ambulantní
ambulantní, terénní
pobytová
ambulantní, terénní

Služby sociálního poradenství

Služby sociální péče

Služby sociální péče

Forma

Služby sociální
prevence

Druh

Poskytovatel
Název a sídlo
poskytovatele, právní
forma

děti a mládež ve věku od 6
do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími
jevy,
imigranti a azylanti,
oběti domácího násilí.
oběti trestné činnosti,
osoby bez přístřeší,
osoby do 26 let věku
opouštějící školská zařízení
pro výkon ústavní péče,
osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách

Centrum sociálních služeb
Stod, příspěvková
organizace
Hradecká 907, 333 01 Stod

Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24, Praha
2-Vinohrady, 120 00 Praha
2
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Domov (Dnešice, Stod, Holýšov,
Nýřany, Domažlice, Chotěšov,
Tlučná, Staňkov, Kvíčovice)
Telefon: 770 174 926
E-mail: info@cssstod.eu
Web: www.cssstod.eu
Chráněné bydlení (Stod, Staňkov,
Nýřany, Holýšov)
Komenského nám. 856, 33301
Stod, okr. Plzeň-jih
Telefon: 770 174 926
E-mail: info@cssstod.eu
Web: www.cssstod.eu

Člověk v tísni, o.p.s.
Mikulášské náměstí 552/17,
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň,
okr. Plzeň-město
Telefon: 777 367 889
E-mail:
jakub.palecek@clovekvtisni.cz
Web: www.clovekvtisni.cz/plzen
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odborné sociální poradenství

ambulantní

Služby sociálního poradenství

Služby sociální prevence

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

nebo osoby sociálním
vyloučením ohrožené,
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou
tímto způsobem života
ohroženy,
pachatelé trestné činnosti,
etnické menšiny
děti a mládež ve věku od 6
do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími
jevy,
osoby bez přístřeší,
osoby do 26 let věku
opouštějící školská zařízení
pro výkon ústavní péče,
osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách,
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou
tímto způsobem života
ohroženy,
rodiny s dítětem/dětmi,
etnické menšiny
děti a mládež ve věku od 6
do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími
jevy,
imigranti a azylanti,
oběti domácího násilí,
oběti obchodu s lidmi,
oběti trestné činnosti,
osoby bez přístřeší,
osoby do 26 let věku
opouštějící školská zařízení
pro výkon ústavní péče,
osoby komerčně zneužívané,
osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových
látkách,
osoby s chronickým
duševním onemocněním,
osoby s chronickým
onemocněním,
osoby s jiným zdravotním
postižením,
osoby s kombinovaným
postižením,
osoby s mentálním
postižením,
osoby s tělesným
postižením,
osoby se sluchovým
postižením,
osoby se zdravotním
postižením,
osoby se zrakovým
postižením,
osoby v krizi,
osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách,

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi – Plzeňský kraj
(Klatovy Rokycany, Domažlice,
Tachov, Nýřany)
Telefon: 777 367 889
Email:
jakub.palecek@clovekvtisni.cz
Web: www.clovekvtisni.cz/plzen

Diakonie ČCE – středisko
Západní Čechy
Prokopova 207/25
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
okr. Plzeň-město
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Poradna pro občany v nesnázích
Prokopova 207/25, Plzeň 3-Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň
Telefon: 775 720 493
Email: poradna@diakoniezapad.cz
Web: www.diakoniezapad.cz
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sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
domovy pro seniory

odlehčovací služba

ambulantní, terénní
pobytová

děti a mládež ve věku od 6
do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími
jevy,
oběti domácího násilí,
oběti trestné činnosti,
osoby bez přístřeší,
rodiny s dítětem/dětmi,
etnické menšiny

domovy se zvláštním
režimem
domovy pro seniory

Archa pro rodiny s dětmi
Resslova 332/12, Jižní Předměstí,
301 00 Plzeň, okr. Plzeň-město
Telefon: 733 614 645
E-mail: archa@diakoniezapad.cz
Web: www.diakoniezapad.cz

Pírko pro osoby s postižením
č.p. 194, 334 52 Merklín, okr.
Plzeň-jih
Telefon: 773 683 190
E-mail: pirko@diakoniezapad.cz
Web: www.diakoniezapad.cz

osoby s kombinovaným
postižením,
osoby s mentálním
postižením,
osoby se zdravotním
postižením

senioři

pobytová
pobytová

Služby sociální péče

Služby sociální péče

Služby sociální péče

Služby sociální prevence

osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou
tímto způsobem života
ohroženy,
pachatelé trestné činnosti,
rodiny s dítětem/dětmi,
senioři,
etnické menšiny

osoby s chronickým
duševním onemocněním,
osoby s chronickým
onemocněním

senioři

Domov Harmonie,
centrum sociálních služeb
Mirošov, příspěvková
organizace
Skořická 314
33843 Mirošov
okr. Rokycany

Domov klidného stáří
v Žinkovech, příspěvková
organizace
č.p. 89
335 54 Žinkovy
okr. Plzeň-jih
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Domov Harmonie, centrum
sociálních služeb Mirošov,
příspěvková organizace
Skořická 314
338 43 Mirošov
okr. Rokycany
Telefon: 371 511 200
E-mail: sekretariat@dhmirosov.cz
Web: www.dhmirosov.cz

Domov klidného stáří v Žinkovech,
příspěvková organizace
č.p. 89, 335 54 Žinkovy, okr.
Plzeň-jih
Telefon: 371 593 121
Telefon: 371 593 196
E-mail: dks@dkszinkovy.cz
Web: www.dkszinkovy.cz

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
osobní asistence
raná péče
sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby
pro osoby se zdravotním
postižením

ambulantní, terénní
terénní
terénní
ambulantní, terénní
ambulantní

Služby sociální prevence

Služby sociální prevence

Služby sociální prevence

Služby sociální péče

Služby sociální prevence
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děti a mládež ve věku od
6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími
jevy,
rodiny s dítětem/dětmi,
etnické menšiny

osoby s kombinovaným
postižením,
osoby s mentálním
postižením,
osoby s tělesným
postižením,
osoby se sluchovým
postižením,
osoby se zdravotním
postižením,
osoby se zrakovým
postižením,
senioři

osoby s kombinovaným
postižením,
osoby se zrakovým
postižením,
rodiny s dítětem/dětmi

osoby se zdravotním
postižením, rodiny
s dítětem/dětmi
s handicapem,
s poruchami autistického
spektra

osoby se zdravotním
postižením,
senioři

DOMUS – Centrum pro
rodinu, z.s.
Černická 617/7
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
okr. Plzeň-město

HEWER, z.s.
Černokostelecká
2020/20
Strašnice
100 00 Praha 10
okr. Hlavní město Praha

Raná péče Kuk, z.ú.
Tomanova 2645/5
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
okr. Plzeň-město

Občanské sdružení ProCit,
z.s.
Kaznějovská 1517/51
Bolevec
323 00 Plzeň
okr. Plzeň-město

Mezigenerační a
dobrovolnické centrum
TOTEM, z.s.
Kaznějovská 1517/51
Bolevec
323 00 Plzeň
okr. Plzeň-město
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DOMUS – Centrum pro rodinu
Nádražní 201, Klatovy III, 339 01
Klatovy, okr. Klatovy
Telefon: 733 733 061
E-mail: domus@domus-cpr.cz
Web: www.domus-cpr.cz

HEWER – osobní asistence pro
Plzeňský kraj
Guldenerova 485/3, Plzeň 2Slovany, Východní Předměstí,
326 00 Plzeň 26
Telefon: 736 505 558
E-mail: plzensko@hewer.cz
Web: www.osobniasistent.cz

Raná péče Kuk, z.ú.
Tomanova 2645/5, Jižní
Předměstí, 30100 Plzeň, okr.
Plzeň-město
Telefon: 724 400 815
Telefon: 377 420 035
E-mail: plzen@ranapece.eu
Web: www.ranapecekuk.eu

Občanské sdružení ProCit
Smetanovy sady 114/15
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
okr. Plzeň-město
Telefon: 777 700 766
E-mail: procit@centrum.cz
Web: www.autismusprocit.cz

Mezigenerační a dobrovolnické
centrum TOTEM, z.s.
Kaznějovská 1517/51
Bolevec
323 00 Plzeň
okr. Plzeň-město
Telefon: 377 260 425
E-mail: totem@totemplzen.cz
Web: www.totemplzen.cz

odborné sociální
poradenství

ambulantní, terénní

sociální rehabilitace

osoby s tělesným
postižením,
osoby se sluchovým
postižením,
osoby se zdravotním
postižením,
osoby se zrakovým
postižením,
osoby v krizi,
senioři
(nemocní s roztroušenou
sklerózou a jejich osoby
blízké)

paliativní (hospicová) péče

ambulantní, terénní

osoby s postižením,
rodiny, formální a
neformální pečující

pobytová

Služby sociální prevence

Služby sociálního
poradenství
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osoby v terminálním
stadiu nemoci, senioři,
umírající

Společnost pro podporu
lidí s mentálním
postižením v České
republice, z.s.
Karlínské náměstí
59/12, Praha 8-Karlín,
186 00 Praha 86

Unie ROSKAreg.org.ROSKA PRAHA,
z.p.s.
Tusarova 1438/10
Holešovice
170 00 Praha 7
okr. Hlavní město Praha

Hospic svatého Lazara, z.s.
Sladkovského 2472/66a
326 00 Plzeň

SPMP ČR pobočný spolek
Plzeň-město (není sociální službou)
volnočasové aktivity, podpůrná
činnost
Tichá 715/8, Skvrňany, 318 00
Plzeň
Telefon: 775 296 028
E-mail:
happyhandicap@seznam.cz
Web: www.happyhandicap.cz

Unie ROSKA-reg.org.ROSKA PLZEŇ,
z.p.s.
Rabštejnská 1590/2
323 00 Plzeň
Telefon: 736 688 405
E-mail: roska.plzen@seznam.cz
Web: roskaplzen.webmium.com

Hospic svatého Lazara, z.s.
Sladkovského 2472/66a
326 00 Plzeň
Telefon: 377 431 381
E-mail: hospic@hsl.cz
Web: www.hsl.cz

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb

Občané obcí využívají ke své realizaci také řadu spolků se sociálním nebo volnočasovým zaměřením.
Jedná se např. o spolek Doupě v Blovicích zaměřený na volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, Český
červený kříž, Český svaz žen, Klub Korálky, Klub důchodců, Klubíčko, SONS ČR, z.s či Spolek zdravotně
postižených v Nezvěsticích a další. Většina starostů v rozhovorech uváděla, že podporují spíše
jednotlivé akce, na kterých se podílí např. Sdružení dobrovolných hasičů spolu s jinými místními spolky.
Obyvatelé SO ORP Blovice mohou využívat i další služby s celokrajskou působností. Jejich celkový
přehled je uveden v příloze 4.

8. Přílohy
Příloha 1. Dotazník pro obce

Průzkum stávající situace v sociální oblasti na Blovicku

DOTAZNÍK PRO OBCE
Vítáme Vás v dotazníku k sociální oblasti v regionu Blovicka, jehož cílem je zmapovat sociální
situaci v ORP Blovice z pohledu jednotlivých obcí a pomoci tím rozvíjet sociální služby tak, aby
odpovídaly potřebám občanů v regionu.
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Sociální služby pomáhají lidem v nejrůznějších krizových situacích, od ztráty bydlení či
zadlužení, přes problémy v rodině, až po ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, nemoci či
zdravotního postižení a v mnoha dalších. Služby se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, který můžete nalézt na adrese https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#cast3.
Popis jednotlivých služeb je uveden v § 37 - § 70. Na konci dotazníku je případně uveden
stručný výčet všech služeb dle zákona.
Dotazníkové šetření realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerství
s městem Blovice. V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či problémů s vyplněním dotazníku
se neváhejte kdykoliv obrátit na Blanku Kohoutovou blanka.kohoutova@cpkp.cz telefon:
+420 607 158 192
Děkujeme za Váš čas!
Název obce:
1. Máte dostatek informací o tom, jaké sociální služby jsou Vašim občanům dostupné?
Ano /
Ne
Prostor pro komentář:
2. Má Vaše obec uzavřenu smlouvu s některým z poskytovatelů sociálních služeb, který na
území obce působí?
Ano /
Ne
Pokud ano, uveďte, prosím, název poskytovatele nebo poskytovatelů:

3. Jste spokojeni se stávajícím rozsahem poskytovaných služeb ve Vaší obci?
Ano / Ne
Prostor pro komentář:
4. Pro jaké skupiny občanů sociální služby postrádáte? Případně uveďte konkrétní službu.

5. Jaké sociální služby a v jaké výši obec finančně podpořila?
Poskytovatel a sociální služba

2018

21

2019

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BLOVICKU

6. Získala obec finanční prostředky (dotaci) od Plzeňského kraje na zajištění pečovatelské
služby v rámci dotačních programů Plzeňského kraje? Uvedeny jsou každoročně vypisované
dotační tituly pro obce, doplňte prosím výši získaných prostředků krajské podpory, u titulu č. 2
také poskytovatele služby, kterého jste uvedli v žádosti, a jiné zdroje z Plzeňského kraje na
pečovatelskou službu.
Dotační titul (Uveďte dotační titul, příp. název poskytovatele u
titulu č. 2)
1. Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji
v daném roce – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi

2018

2019

2. Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu
s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na
zajišťování pečovatelské služby (uveďte název poskytovatele
služby):
Jiný dotační program/titul (název):
Jiný dotační program/titul (název):
7. Z níže uvedených jevů prosím vyberte ty, které ve Vaší obci v současné době považujete za
problémové.
Zadlužení občanů
Problémy nesoběstačných či osamělých seniorů
Nedostatek aktivit pro soběstačné seniory
Občané bez bydlení či v nevyhovujícím bydlení (např. krátkodobě u příbuzných, nebytové
prostory, ubytovny, předražené nájmy atd.)
Nedostatek volnočasových aktivit pro děti a mládež
Problémy rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením
Problémy rodin pečujících o zdravotně postiženého či nemohoucího člena rodiny
Dlouhodobě nezaměstnaní občané
Místa v obci s nezajištěným bezbariérovým přístupem
Kriminalita
Rizikové chování (drogy a jiné závislosti, prostituce atd.)
Osoby ohrožené chudobou
Jiné:
8. Má Vaše obec aktuálně potřebu a zájem zajistit sociální bydlení pro občany nacházející se
v bytové nouzi?
Ano /
Ne
Prostor pro komentář (proč ano / ne; možná úskalí a překážky pro zajištění soc. bydlení atd.):

9. Uveďte, prosím, počet opatrovanců (tj. osob, kterým je obec veřejným opatrovníkem) k datu
vyplnění dotazníku:
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10. Nachází se ve Vaší obci sociálně vyloučená lokalita/lokality 3 , nebo domy/skupiny domů,
které byste mohli označit za „bydlení na špatné adrese“? Pokud ano, kde – uveďte, prosím,
konkrétní adresu.

11. Řešíte nějakým způsobem existenci takové lokality? Pokud ano, jak? Pokud ne, proč?

12. Bydlení – základní charakteristika bytového fondu obce k datu vyplnění dotazníku:
Byty ve vlastnictví obce

Počet bytů

Z toho
bezbariérov
ých

Počet
žádostí
o byty

Běžné byty
Byty v domech s pečovatelskou službou
Byty pro nízko-příjmové
sociálního bydlení atp.

obyvatele,

typu

Další, prosím uveďte:
CELKEM BYTŮ:
Prostor pro komentář, doplňující informace:

13. Připravují se na území obce nějaké významné sociální projekty (investiční a neinvestiční)?
Např. provozování komunitního centra, výstavba komunitního bydlení pro seniory,
sociálních bytů, zajištění pečovatelské služby, nízkoprahového centra pro děti, domova pro
seniory, zahájení spolupráce s jinou sociální službou atd.

14. Působí ve Vaší obci spolky či organizace sdružující občany, jako např. kluby důchodců,
mateřská centra, organizace sdružující zdravotně postižené apod.? Pokud ano, uveďte,
prosím, jejich název.

15. Vydává Vaše obec nějaký obecní zpravodaj? Pokud ano, doplňte prosím údaje níže:
Název zpravodaje:
Způsob distribuce (tištěná, elektronická apod.):
3

Termínem „sociálně vyloučená lokalita“ se rozumí dům, shluk domů či ulic, kde žijí občané, kteří mají ztížený
přístup k institucím a službám, jsou vyloučeni ze společenských sítí a nemají dostatek kontaktů mimo tuto
sociálně vyloučenou lokalitu. Nemusí se však jednat o prostorové vyloučení.
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Jak často vychází a termín uzávěrky:
Kontaktní osoba (jméno, telefon, e-mail):
16. Doplňující informace:

Osoba, která dotazník vyplnila
Titul, jméno, příjmení,
funkce v obci
Telefon, e-mail
Dne:

Děkujeme za Váš čas a spolupráci!
Příloha dotazníku pro obce:
o Odborné sociální poradenství
o Osobní asistence
o Pečovatelská služba
o Tísňová péče
o Průvodcovské a předčitatelské služby
o Podpora samostatného bydlení
o Odlehčovací služby
o Centra denních služeb
o Denní stacionáře
o Týdenní stacionáře
o Domovy pro osoby se zdravotním postižením
o Domovy pro seniory
o Domovy se zvláštním režimem
o Chránění bydlení
o Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
o Raná péče
o Telefonická krizová pomoc
o Tlumočnické služby
o Azylové domy
o Domy na půl cesty
o Kontaktní centra
o Krizová pomoc
o Intervenční centra
o Nízkoprahová denní centra
24
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o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
o Noclehárny
o Služby následné péče
o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
o Sociálně terapeutické dílny
o Terapeutické komunity
o Terénní program
o Sociální rehabilitace

Příloha 2. Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb

Průzkum sociálních služeb poskytovaných na Blovicku
DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Dotazník je částečně předvyplněný dle Registru poskytovatelů sociálních služeb. Prosíme o
kontrolu již vyplněných údajů. Část I. dotazníku se týká samotné organizace, část II. pak
jednotlivých sociálních služeb. Pokud poskytujete více sociálních služeb, vyplňte, prosím, část II.
pro každou sociální službu zvlášť. Děkujeme Vám za vyplnění.

I. ORGANIZACE
Název
a
adresa
poskytovatele
Právní
poskytovatele

forma

Zřizovatel
poskytovatele
Kontakt na organizaci
Uveďte aktuální tel.
kontakty a e-maily na
organizaci.
Poskytujete současně i návazné/související služby? Jaké a v jakém rozsahu?
Uveďte, prosím, jaké návazné/související služby poskytujete, v jakém rozsahu a pro jakou
cílovou skupinu. Jedná se nám o propojenost sociální oblasti a oblastí souvisejících.
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Osoba, která dotazník vyplnila:
Titul, jméno, příjmení,
funkce v organizaci
Telefon, e-mail
Datum vyplnění dotazníku:

II. POSKYTOVANÉ SLUŽBY – 1. služba
Název zařízení
poskytovatele
a adresa

Druh
služby

Specifikace cílové skupiny

Cílová skupina služby

Kontaktní osoba za
službu (jméno, telefon,
e-mail)
Základní
sociální poradenství
druh
služby sociální péče
služby
služby sociální prevence

Forma poskytování
služby

terénní
ambulantní
pobytová

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
etnické menšiny
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školské zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
26
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Věk klientů

děti kojeneckého věku (do 1 roku)
děti předškolního věku (1–6 let)
mladší děti (7–10 let)
starší děti (11–15 let)
dorost (16–18 let)
mladí dospělí (19–26 let)
dospělí (27–64 let)
mladší senioři (65–80 let)
starší senioři (nad 80 let)
bez omezení věku
Doplňující / upřesňující informace o cílové skupině:

Jaká je působnost Vaší služby? Na jakém konkrétním území/v jakých obcích na Blovicku
aktuálně (k datu vyplnění dotazníku) službu poskytujete?

Kapacita a využití služby v SO ORP Blovice (Pro daný rok vyplňte kapacitu služby dle registrace v
základní a rozvojové síti a uveďte využití služby v počtu klientů).
Počet lůžek

Kapacita
základní síť
Rok 2017

Kapacita
rozvojová síť
Využití
Kapacita
základní síť

Rok 2018

Kapacita
rozvojová síť
Využití
Kapacita
základní síť

Rok 2019
Kapacita
rozvojová síť
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Využití
Kapacita
základní síť
Rok 2020

Kapacita
rozvojová síť
Využití k

Počet neuspokojených žadatelů o službu
Počet žadatelů o službu z ORP Blovice, které
jste nemohli uspokojit z kapacitních důvodů.

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Pokud máte pořadník zájemců o službu, kolik je v něm žádostí?
K datu vyplnění dotazníku.
Doplňující informace ke kapacitě, počtu neuspokojených žadatelů a pořadníkům zájemců o
službu:

Časová dostupnost služby
Provozní doba pro klienty – hodiny, dny a měsíce, ve kterých je služba v SO ORP Blovice
poskytována.

Finanční zdroje pro zajištění služby v SO ORP Blovice

Veřejné zdroje
(v rámci služeb VP
SOHZ)

Uveďte zdroj financování

Rok 2018

MPSV ČR

Ministerstva Úřady práce:

Plzeňský
kraj

Uveďte částku (v Kč)

Jiný zdroj (jaký):
Podpora sociálních služeb dle § 101a
zákona o sociálních službách, Plzeňský
kraj (zdroj MPSV)
28

Rok 2019

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BLOVICKU

Program podpory sociálních služeb v PK
Program podpory
v rámci IP

sociálních

Jiný (jaký):
Jiný (jaký):
Příspěvek
zřizovatele
Uveďte
název:

Obce
Uveďte
názvy
jednotlivých
obcí v ORP
(možno
vepsat více
obcí
do
jednoho
řádku)

Fondy EU
Uveďte
názvy fondů
a operačních
programů.
Jiné veřejné zdroje (jaké):
Úhrady od klientů:

Jiné zdroje

Dary, sbírky:
Jiné zdroje
Uveďte
názvy jiných
zdrojů.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ CELKEM
Děkujeme za Váš čas a spolupráci!
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Příloha 3. Přehled sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
Typ sociální služby

Obsah sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

Odborné sociální
poradenství

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 a ve speciálních lůžkových
zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

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.

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 osob a v zařízeních sociálních služeb
vyjmenované úkony.

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.

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.

Podpora samostatného
bydlení

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.

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.

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.

Denní stacionáře

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.

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.

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

Domovy pro seniory

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.

Domovy se zvláštním
režimem

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na
návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

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.
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Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou
schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové 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.

Raná péče

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož
vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

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.

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.

Azylové domy

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

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 je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

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.

Krizová pomoc

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 sociální situaci vlastními silami.

Intervenční centra

Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu26) je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48
hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené
násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným
chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby
Nízkoprahová zařízení pro
je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich
děti a mládež
sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.
Noclehárny

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Služby následné péče

Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které
absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

Sociálně aktivizační služby 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
pro rodiny s dětmi
dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Sociálně aktivizační služby
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním
pro seniory a osoby se
vyloučením.
zdravotním postižením
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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.

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.

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.

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.

Zdroj: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Příloha 4. Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji
Poskytovatel

AUDIOHELP z.s.

Bílý kruh
bezpečí, z.s.

Centrum Hájek,
z.ú.

Název sociální služby

Specializace cílové skupiny

Středisko služeb pro osoby
se sluchovým postižením v sluchové postižení
Plzni

Typ

Služba
Druh

Sociální
rehabilitace

prevence

Odborné sociální
poradenství

poradenství

Odborné sociální
poradenství

poradenství

Poradna Bílého kruhu
bezpečí, z.s., Plzeň

oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti

Centrum Hájek

Denní stacionáře
0-15, děti s tělesným,
Odlehčovací
mentálním nebo kombinovaným služby
postižením
Sociální
rehabilitace
0-80, rodiny s dětmi s tělesným,
SAS pro rodiny s
mentálním nebo kombinovaným
dětmi
postižením
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Forma*

Webová stránka

Adresa, kontakt
Tomanova 2645/5, Plzeň 3-Jižní Předměstí,
301 00 Plzeň 1

A, T

www.audiohelp.cz
E-mail: audiohelp@volny.cz
Telefon: 377 420 933
Jungmannova 1, 301 00 Plzeň

A, T

https://www.bkb.cz/ko
ntakt/ceskaE-mail: bkb.plzen@bkb.cz,
republika/plzen/
ksp.plzen@bkb.cz
Telefon: 773 551 311

péče
A

Šťáhlavice 158, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice
www.centrumhajek.eu

prevence
A, T

E-mail: info@centrumhajek.eu
Telefon: 602 692 763
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Centrum pro
dětský sluch
Tamtam, o.p.s.

Centrum pro
zdravotně
postižené
Plzeňského kraje

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

sluch. kombinace postižení 0-18
let

SAS pro rodiny s
dětmi

Raná péče Čechy

děti se sluch. postižením 0-7 let

Raná péče

Centrum pro zdravotně
osoby se zdravotním postižením, Odborné sociální
postižené Plzeňského kraje senioři
poradenství

A, T
prevence
T

poradenství

A, T

Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 Stodůlky
https://www.tamtam.c
E-mail: detskysluch@tamtam.cz,
z
reditelka@tamtam.cz
Telefon: 603 710 748

www.czppk.cz

Koterovská 2061/134, 326 00 Plzeň
Pobočky: Plzeň, Rokycany, Domažlice,
Tachov
E-mail: plzen@czppk.cz
Telefon: 377 440 854
CPPT, o.p.s, Tylova 20, 301 00 Plzeň

Ambulance pro nelátkové
závislosti, CPPT, o.p.s.

nelátkové závislosti – hazard,
sázení aj.
Odborné sociální
poradenství

prevence

E-mail: management@cppt.cz,
g.ambulance@cppt.cz
Telefon: 377 421 034

A

Plachého 6, 301 00 Plzeň

Adiktologická a preventivní osoby 7-26 let ohrožené nebo
ambulance - 21
závislé
Centrum
protidrogové
prevence a
terapie, o.p.s.

Program následné péče

Program pro osoby
v konfliktu se zákonem

18-64 let, osoby ohrožené
závislostí nebo závislé na
návykových látkách i rodinní
příslušníci a blízcí závislých

15-64 let, osoby ohrožené
závislostí nebo osoby závislé na
návykových látkách

E-mail: 21ambulance@cppt.cz
Telefon: 602 686 893
www.cppt.cz
Služby následné
péče

péče

A, P

Doudlevecká 71, 301 00 Plzeň
E-mail: dolecovani@cppt.cz
Telefon: 377 321 051

Tylova 20, 301 00 Plzeň
Terénní
programy

prevence
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E-mail: konfliktsezakonem@cppt.cz
Telefon: 724 890 073
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Terénní program

Člověk v tísni,
o.p.s.

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi –
Plzeňský kraj

Poradenství – dluhové,
kariérní, rodinné, obětem
trestných činů,
resocializační programy

děti a mládež ve věku od 6 do 26
let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící
školská zařízení pro výkon
Terénní
ústavní péče
programy
osoby komerčně zneužívané
osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
etnické menšiny
děti a mládež ve věku od 6 do 26
let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící
školská zařízení pro výkon
ústavní péče
osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny

T

Plzeň
Pobočky: Plzeň, Domažlice, Rokycany,
www.clovekvtisni.cz/te Horšovský Týn, Klatovy, Stříbro, Nýřany
renni-programy-vplzenskem-krajiE-mail: jakub.palecek@clovekvtisni.cz
4676gp
Telefon: 377 240 090

prevence

SAS pro rodiny s
dětmi

Odborné sociální
poradenství

34

A, T

Vídeňská 9, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
Pobočky: Klatovy, Horšovský Týn,
Domažlice, Rokycany, Stříbro, Nýřany,
Rokycany
E-mail: jakub.palecek@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz/pl Telefon: 777 367 889
zen
Plzeň
Pobočky: Plzeň, Rokycany, Domažlice,
Horšovský Týn, Stříbro, Tachov, Nýřany

poradenství

A, T
E-mail: jitka.kylisova@clovekvtisni.cz ,
vlastimila.feistingerova@clovekvtisni.cz
Telefon: 377 240 090

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BLOVICKU

Diakonie ČCE –
středisko Praha

Raná péče – detašované
pracoviště Plzeňský kraj

Jdeme dál pro osoby s
postižením

Terén pro ohrožené osoby

Diakonie ČCE –
středisko
Západní Čechy
Archa pro rodiny s dětmi

Adite pro náhradní rodiny

0-7 let, osoby s kombinovaným
postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
rodiny s dítětem/dětmi

18-64 let, osoby se zdravotním
postižením

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby komerčně zneužívané

Mírové náměstí 19, 341 01 Horažďovice
Raná péče

T

Sociální
rehabilitace

A, T

Perlová 60/14, Plzeň 3-Vnitřní Město, 301
00 Plzeň 1
Pobočky: Plzeň, Klatovy

T
E-mail: teren@diakoniezapad.cz
Telefon: 737 651 641

děti a mládež ve věku od 6 do 26
let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
oběti domácího násilí
SAS pro rodiny s
oběti trestné činnosti
dětmi
osoby bez přístřeší
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny

rodiny s dítětem/dětmi

E-mail: info@rana-pece.cz
Telefon: 235 518 392

E-mail: jdemedal@diakoniezapad.cz
Telefon: 730 544 244
Denisovo nábřeží 2568/6, Plzeň 3 –
Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

prevence
Terénní
programy

rana-pece.cz

SAS pro rodiny s
dětmi

35

A, T

Archa pro rodiny s dětmi
Resslova 332/12, Plzeň
www.diakoniezapad.cz Vídeňská 161, Klatovy
Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany
Sadová 363, Domažlice
Telefon: 733 614 645
E-mail: archa@diakoniezapad.cz
Web: www.diakoniezapad.cz,
www.rozvodsrespektem.cz

Denisovo nábřeží 2568/6, Plzeň 3-Východní
Předměstí, 301 00 Plzeň 1
prevence

A, T
E-mail: adite@diakoniezapad.cz
Telefon: 731 125 429

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BLOVICKU

Diakonie ČCE –
středisko
Západní Čechy

Poradna pro občany v
nesnázích

děti a mládež ve věku od 6 do 26
let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící
školská zařízení pro výkon
ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním
onemocněním
osoby s chronickým
onemocněním
osoby s jiným zdravotním
Odborné sociální
postižením
poradenství
osoby s kombinovaným
postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
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poradenství

A

www.diakoniezapad.cz

Prokopova 207/25, Plzeň 3-Jižní Předměstí,
301 00 Plzeň 1
Pobočky: Rokycany, Klatovy, Plzeň
E-mail: poradna@diakoniezapad.cz
Telefon: 775 720 493

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BLOVICKU

Kluby pro děti a mládež
(Atom, Echo, Akcent,
Fontána, Magnet, Uličník)

Diakonie ČCE –
středisko
Západní Čechy

Plus pro lidi v krizové
situaci

děti a mládež ve věku od 6 do 26
let ohrožené společensky
Nízkoprahová
nežádoucími jevy
zařízení pro děti
oběti domácího násilí
a mládež
oběti trestné činnosti
etnické menšiny

oběti domácího násilí, trestných
činů a v krizi

E-mail: kluby@diakoniezapad.cz
Telefon: 731 517 377
prevence

A, T
Prokopova 25, 301 00 Plzeň (sídlo
ambulance a korespondenční Adresa pro
www.diakoniezapad.cz
Terénní formu)

Krizová pomoc

E-mail: plus.kraj@diakoniezapad.cz
Telefon: 605 232 116
Stacionář Korálek pro
osoby s postižením (pro
PK)

Diakonie Západ

Point 14, z.ú.

Soběkury 63, 334 01 Přeštice
poruchy autistického spektra,
mentální postižení

Stacionář Človíček pro
osoby s postižením (pro
PK)

poruchy autist. spektra,
mentální postižení

Terénní program Point 14

18-64 let, osoby ohrožené
závislostí nebo závislé na
návykových látkách

Středisko následné péče

Kontaktní centrum

18-64 let, osoby ohrožené
závislostí nebo závislé na
návykových látkách
18-64 let, osoby ohrožené
závislostí nebo závislé na
návykových látkách
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy

Denní stacionáře

péče

A

E-mail: koralek@diakoniezapad.cz
Telefon: 773 683 189
Kralovická 1562/35, Plzeň 1-Bolevec, 323 00
Plzeň 23

Denní stacionáře

péče

A

www.diakoniezapad.cz
E-mail: clovicek@diakoniezapad.cz
Telefon: 377 531 710
Poděbradova 1389/31,
Plzeň 3-Jižní Předměstí,301 00 Plzeň 1

Terénní
programy

prevence

T
E-mail: rothova@point14.cz
Telefon 377 235 526, 777 570 647

Služby následné
péče

Sušická 241/75, Plzeň 2-Slovany, Božkov,
326 00 Plzeň 26)
péče

A, P

www.point14.cz

E-mail: jenikova@point14.cz
Telefon: 377 442 669
Husova 1777/14, Plzeň 3-Jižní Předměstí,
301 00 Plzeň

Kontaktní centra

prevence

T
E-mail: roubalova@point14.cz
Telefon: 377 235 526
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Diecézní charita
Plzeň

SOS Domažlice

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící
školská zařízení pro výkon
ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním
onemocněním
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny

Sociální
rehabilitace

38

prevence

A, T

www.dchp.cz/jakpomahame/vplzenskemkraji/poradna-procizince-a-uprchlikyplzen/

Sadová 636, Týnské Předměstí, 344 01
Domažlice 1
Pobočky: Domažlice, Horšovský Týn
E-mail: poradna@dchp.charita.cz
Telefon: 377 441 736

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BLOVICKU

Poradna pro cizince a
uprchlíky Plzeň

Diecézní charita
Plzeň

imigranti a azylanti

Odborné sociální
poradenství

poradenství

A, T

DOMUS –
centrum pro
rodinu, z.s.

Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň / Slovanská
alej 26, 326 00 Plzeň
E-mail: poradna@dchp.charita.cz
Telefon: 731 433 073
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň

Terénní krizová služba

osoby v krizi

Krizová pomoc

T
prevence

Domov –
plzeňská
hospicová péče,
z.ú.

www.dchp.cz/jakpomahame/vplzenskemkraji/poradna-procizince-a-uprchlikyplzen/

Intervenční centrum
Plzeňského kraje

oběti domácího násilí

Intervenční
centra

Domov – plzeňská
hospicová péče, z.ú.

osoby v krizi, bez omezení věku

Odborné sociální
poradenství

www.dchp.cz

E-mail: ic@dchp.charita.cz
Telefon: 777 167 004

A, T

poradenství
Domažlická 261/75, 318 00 Plzeň
A, T

Domov – odlehčovací
služby, z.ú.

osoby se zdravotním postižením, Odlehčovací
senioři
služby

DOMUS – centrum pro
rodinu

děti a mládež ve věku od 6 do 26
let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
oběti domácího násilí
Sociálně
prevence
oběti trestné činnosti
aktivizační služby
osoby bez přístřeší
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny
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E-mail: krize@dchp.charita.cz
Telefon: 777 167 004

www.domov-plzen.cz

E-mail: hospic@domov-plzen.cz
Telefon: 733 300 455

péče

Černická 887/9, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301
00 Plzeň
A, T

www.domus-cpr.cz
E-mail: domus@domus-cpr.cz
Telefon: 377 331 956

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BLOVICKU

HEWER, z. s.

HEWER – osobní asistence
pro Plzeňský kraj

Poradenské centrum
Ledovec

osoby s kombinovaným
postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři
osoby s chronickým duševním
onemocněním

Osobní asistence

Sociální
rehabilitace

péče

osoby s duševním onemocněním

MOTÝL

0-6 let, osoby s kombinovaným
postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
rodiny s dítětem/dětmi

Odborné sociální
poradenství

E-mail: info@hewer.cz
Telefon: 274 781 341

prevence
A, T

Odborné sociální
poradenství Ledovec

www.osobniasistent.cz

okr. Plzeň-město
Pobočky: Plzeň, Ledce, Klatovy

Ledovec, z.s.

MOTÝL, z.ú.

T

www.ledovec.cz

poradenství

E-mail: sr@ledovec.cz
Telefon: 776 100 101
Karoliny Světlé 463/13, 323 00 Plzeň
E-mail: por@ledovec.cz
Telefon: 377 429 616
Žlutická 1694/2, Plzeň 1-Bolevec, 323 00
Plzeň 23

Raná péče

prevence

A, T

www.motyl-plzen.cz
E-mail: ranapece.motyl@centrum.cz
Telefon: 724 822 985
Vejprnická 693/20, 318 00 Plzeň 18

Muži a ženy,
o.p.s.

NADĚJE

Muži a ženy – Plzeňský kraj OZP, senioři

SAS pro rodiny s dětmi

Osobní asistence

děti a mládež ve věku od 6 do 26
let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
SAS pro rodiny s
osoby bez přístřeší
dětmi
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny
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péče

prevence

T

T

www.muziazeny.cz

www.NADEJE.CZ/PLZE
N.cz

E-mail: strejckova@muziazeny.cz
Telefon: 775 563 611

Černická 2392/17, Plzeň 3-Jižní Předměstí,
301 00 Plzeň 1 / Železniční 314/36, Plzeň 2Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
26
E-mail: plzen@nadeje.cz
Telefon: 377 456 912

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BLOVICKU

Národní rada
osob se
zdravotním
postižením ČR,
z.s.
Občanské
sdružení ProCit,
z.s.

Organizace pro
pomoc
uprchlíkům, z. s.

Odborné sociální
osoby se zdravotním postižením
poradenství

Občanské sdružení ProCit,

0-26 let
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dětmi s PAS

Sociálně
aktivizační služby
prevence
pro rodiny s
dětmi

Terénní programy

imigranti a azylanti

Terénní
programy

uprchlíci, cizinci

Odborné sociální
poradenství

poradenství

Tlumočnické
služby

prevence

poradenství

prevence

A

www.nrzp.cz

E-mail: poradnaplzen@nrzp.cz
Telefon: 728 553 526
Smetanovy sady 114/15, Plzeň 3-Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň 1

A, T

T

www.autismusprocit.c
z
E-mail: procit@centrum.cz
Telefon: 777 700 766
www.opu.cz/cs/codelame/

E-mail: opu.plzen@opu.cz
Telefon: 604 809 165
Sady Pětatřicátníků 33, 301 00 Plzeň

Odborné sociální
poradenství

Tlumočnické služby

Plzeňská unie
neslyšících, z.ú.

nám. Republiky 28, 301 00 Plzeň

Poradna Národní rady
osob se zdravotním
postižením ČR

Průvodcovské a
předčitatelské služby
Odborné sociální
poradenství

osoby s kombinovaným
postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách
rodiny s dítětem/dětmi
senioři

0-7 let, osoby s kombinovaným
postižením
osoby se zrakovým postižením
rodiny s dítětem/dětmi

Raná péče Kuk,
z.ú.

Raná péče Kuk, z.ú.

Společnost pro
podporu lidí s
mentálním
postižením, z.s.

bez omezení věku,
osoby s postižením
Poradenské centrum SPMP
rodina
formální i neformální pečující

Průvodcovské a
předčitatelské
služby

prevence

Odborné sociální
poradenství

poradenství

A, T

www.opu.cz

E-mail: opu.plzen@opu.cz
Telefon: 604 809 165

Divadelní 310/1a Plzeň 3-Jižní Předměstí
301 00 Plzeň 1
A, T

www.pun.cz
E-mail: petra.kourilova@pun.cz
Telefon: 777 649 899

Tomanova 5, 301 00 Plzeň
Raná péče

Odborné sociální
poradenství
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prevence

poradenství

T

A, T

www.ranapecekuk.eu

www.spmpcr.cz

E-mail: plzen@ranapece.eu
Telefon: 377 420 035
Karlínské náměstí 59/12, Praha 8, 18603
E-mail: spmp@smpmcr.cz
Telefon: 776 237 799
770 626 202 (poradna)

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BLOVICKU

Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
Spolek Ulice
Plzeň

Substituční centrum Plzeň

osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách

Odborné sociální
poradenství

poradenství

Správa
uprchlických
zařízení
Ministerstva
vnitra ČR

Centrum na podporu
integrace cizinců pro
Plzeňský kraj

imigranti
azylanti

Odborné sociální
poradenství

poradenství

Středisko
křesťanské
pomoci Plzeň

Terapeutická komunita
Vršíček

osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách

Terapeutické
komunity

prevence

A

A, T

P

www.ulice-plzen.com

E-mail: info@ulice-plzen.com
Telefon: 725 178 656

Americká 39, 301 00 Plzeň
Pobočky: Plzeň, Tachov, Domažlice,
www.integracnicentra. Rokycany
cz/plzensky-kraj/
E-mail: icplzen@suz.cz
Telefon: 377 223 157
Litohlavy 50, 337 01 Rokycany
www.skp-plzen.cz

E-mail: office@skp-plzen.cz
Telefon: 777 632 490
Sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň

Tlumočnické
služby

Tlumočnické služby

Tichý svět, o.p.s.

Sociální rehabilitace

osoby se sluchovým postižením
osoby s kombinovaným
postižením

Odborné sociální
poradenství

Mezigenerační a
dobrovolnické
centrum Totem,
z.s.

Mezigenerační a
dobrovolnické centrum
Totem

16-80+, osoby se zdravotním
postižením, senioři

A, T

Sociální
rehabilitace
Odborné sociální
poradenství

6-64 let – rodiny s dětmi

prevence

E-mail: info@tichalinka.cz
https://www.tichysvet. Telefon: 720 996 089
cz/pobocky/plzenskySady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
kraj
E-mail: dominik.dolejs@tichysvet.cz
Telefon: 607 086 461

poradenství

Sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s
dětmi
Sociálně
prevence
aktivizační služby
pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením
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Kaznějovská 1517/51, Plzeň 1-Bolevec, 323
00 Plzeň 23
A, T

www.totemplzen.cz
E-mail: totem@totemplzen.cz
Telefon: 373 312 374

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BLOVICKU

Sociálně
aktivizační služby
pro seniory a
osoby se
zdravotním
prevence
postižením

SAS pro seniory a OZP

TyfloCentrum
Plzeň, o.p.s.

osoby se zrakovým postižením
průvodcovské a
předčitatelské služby

Průvodcovské a
předčitatelské
služby

Odborné sociální
poradenství

Odborné sociální
poradenství

osoby s kombinovaným
Tyfloservis, o.p.s. - Krajské
Tyfloservis, o.p.s.
postižením
ambulantní středisko Plzeň
osoby se zrakovým postižením

VIDA z.s.

Odborné sociální
poradenství

osoby s duševním onemocněním

A
Tomanova 2645/5, Plzeň 3-Jižní Předměstí,
301 00 Plzeň 1
www.tc-plzen.cz

E-mail: dostalova@tc-plzen.cz
Telefon: 732 381 585

A, T
poradenství

Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň
Sociální
rehabilitace

Odborné sociální
poradenství

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb
*A-ambulantní, P-pobytová, T-terénní
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prevence

A, T

www.tyfloservis.cz

E-mail: plzen@tyfloservis.cz
Telefon: 377 423 596
Tylova 2090/1, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301
00 Plzeň 1

poradenství

A, T

www.vidacr.cz
E-mail: plzen@vidacentrum.cz
Telefon: 775 585 159

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BLOVICKU

9. Seznam zkratek
DpS – domov pro seniory
DPS – dům s pečovatelskou službou
DZR – domov se zvláštním režimem
KPSS – komunitní plánování sociálních služeb
MěÚ – městský úřad
OZP – osoba zdravotně postižená
PK – Plzeňský kraj
PnP – příspěvek na péči
PS – pečovatelská služba
SAS – sociálně aktivizační služby
SO ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností
SONS ČR – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
SZC – Sociální a zdravotní centrum

10.
•
•
•
•
•

Seznam zdrojů

Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR
Webové stránky jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Číselník právních forem MPMR ČR
Dotazníkové šetření 2020 a doplňující 2021
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