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Úvod
Tento dokument byl zpracován v rámci projektu Realizace komunitního plánování sociálních
služeb na Nýřansku a zaměřuje se na popis aktuální situace v poskytovaných sociálních
službách a službách sociálního charakteru v SO ORP Nýřany (v textu dále také jako řešené
území nebo Nýřansko).
Dokument je vytvořen v úvodní analyticko-popisné fázi procesu KPSS a je součástí souboru
dalších analýz (Základní sociodemografický popis území SO ORP Nýřany, Analýza zdrojů
systému sociálních služeb v SO ORP), které dohromady tvoří celek a jsou oporou procesu KPSS.
Analýza poskytovaných sociálních služeb se zaměřuje na identifikaci jednotlivých
poskytovatelů v řešeném území, jimi poskytovaných služeb a současně se snaží reflektovat
základní problematická místa stávajícího systému sociálních služeb.
Komunitní plánování sociálních služeb již několik let představuje metodu k zajištění a rozvoji
efektivní sítě sociálních služeb, prostřednictvím které je v řešeném území poskytována účinná
pomoc a podpora občanům ocitajícím se v nepříznivé životní situaci. Zpracovatelem projektu
na zahájení další etapy komunitního plánování sociálních služeb pro SO ORP Nýřany je
organizace Centrum pro komunitní práci západní Čechy.
Proces KPSS je otevřený a vzhledem k proměnlivosti sociální situace jsou všechna setkání
a jednání (zejména pracovní skupiny) otevřena pro další podněty a problémy a kdokoliv je
může do procesu kdykoliv přinést. Pokud by se nějaký zásadní nedostatek či problém regionu
nezohlednil v rámci analýz, neznamená to nutně, že se daný problém nebude v KPSS vůbec
řešit. Jednotlivé analýzy sociální oblasti v regionu neovlivňuje přímo podobu výsledného
komunitního plánu, slouží pouze jako komplexní podklad pro další diskuze a jednání.

Cíle analýzy
Hlavním cílem analytické činnosti bylo kvalitativní zhodnocení aktuálního stavu sociálních
služeb v SO ORP Nýřany, a to prostřednictvím identifikace již poskytovaných sociálních služeb
dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, jejich poskytovatelů a také organizací
poskytujících služby související.
Dalším cílem analýzy bylo vytvoření přehledu, který bude obsahovat:
(1) základní údaje o poskytovatelích (sídlo, kontaktní údaje, právní formu);
(2) zaměření činnosti (typy poskytovaných služeb a jejich popis);
(3) cílovou skupinu uživatelů služeb;
(4) údaje o kapacitě a využití sociálních služeb;
(5) identifikaci problematických oblastí při poskytování služeb;
(6) nedostatky stávajícího systému sociálních služeb.
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Sběr a zpracování dat
Sběr dat pro analýzu poskytovaných služeb byl proveden prostřednictvím dotazníkového
šetření a rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb, sociálními odbory jednotlivých POÚ
na daném území a dalšími organizacemi sociálního charakteru. Výchozí informace
o poskytovatelích sociálních služeb byly získány z Registru poskytovatelů sociálních služeb,
informace o dalších sociálních službách, které v regionu aktivně působí, a institucích
a organizacích sociálního charakteru byly získány metodou sněhové koule (z jednotlivých
rozhovorů, posledního platného KP a dalších zdrojů).
Dotazníky byly připraveny ve dvou variantách:
(1) pro poskytovatele sociálních služeb
(2) pro starosty 54 obcí řešeného území.
Všechny dotazníky byly rozeslány v elektronické podobě v průběhu června a července 2020.
Z dotazníků zaslaných zástupcům všech 54 obcí na území SO ORP Nýřany se jich vrátilo
ke zpracování nebo bylo vyplněno při osobním setkání se zástupci obcí celkem 53 a z dotazníků
zaslaných 13 poskytovatelům sociálních služeb se ke zpracování vrátilo 12.
Na dotazníkové šetření navazovaly polo-strukturované rozhovory, které proběhly v průběhu
měsíců červenec 2020 až duben 2021, a to s poskytovateli sociálních služeb, kteří mají
v řešeném území sídlo, pobočku či detašované pracoviště (v textu také jako místní
poskytovatelé nebo místní služby), dále s pracovnicemi sociálních odborů jednotlivých POÚ
a se starosty 45 obcí. Další rozhovory pak proběhly s poskytovateli sociálních služeb
s celokrajskou působností, kteří v řešeném území aktivně působí, ale v regionu sídlo nemají.
Přepisy rozhovorů byly následně zpracovány metodou tematické analýzy.
V rámci komplexní analýzy je velmi složité určit, s jakými službami bude vyplněn dotazník
či proveden rozhovor. Vzhledem k tomu, že služeb působících v celém Plzeňském kraji je velké
množství, nebylo možné je zahrnout do analytické části úplně všechny (ve výsledku by vznikl
téměř komunitní plán na krajské úrovni). Nejjednodušší řešení je zahrnout do analytické části
pouze služby, které mají v řešeném území sídlo či pobočku, ale tento způsob je příliš strohý
a může se zapomínat na důležité organizace.
Z toho důvodu byli do rozhovorů vybíráni primárně místní poskytovatele a následně metodou
sněhové koule také ty, jejichž aktivní působení v regionu bylo identifikováno při rozhovorech
s místními službami či obcemi, zúčastnili se nějakého jednání v úvodní části projektu apod.
Je možné, že mohou být služby, které tímto způsobem nebudou zahrnuty do analytické části,
přesto že hrají v regionu důležitou roli, ale tento postup byl zpracovatelem vyhodnocen jako
nejvhodnější. Sociální služby s celokrajskou působností jsou zahrnuty do Přílohy 2.

Přehled místních sociálních služeb
Přehled poskytovatelů, kteří byli k prosinci 2020 registrováni v Registru poskytovatelů
sociálních služeb a kteří mají v řešeném území sídlo, kancelář či pobočku, je uveden
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v tabulce 1. V řešeném území působí celkem 13 místních poskytovatelů sociálních služeb
různých právních forem.
Tabulka 1. Poskytovatelé sociálních služeb sídlící v SO ORP Nýřany
Poskytovatel

Právní forma

Baculus o.p.s.

141 – Obecně prospěšná společnost

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb
Město Touškov

331 - Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
331 - Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
331 - Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem

Centrum pobytových a terénních služeb Zbůch
Centrum sociálních služeb Stod, p.o.
Člověk v tísni, o.p.s.

141 – Obecně prospěšná společnost

Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy

721 - Církve a náboženské společnosti

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní
Bříza, p.o.

331 - Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem

DS Zbůch s.r.o.

112 – Společnost s ručením omezeným

Ledovec, z.s.

706 - Spolek

Město Horní Bříza

801- Obec

Sdružení občanů EXODUS, z.s.

706 - Spolek

SETI GROUP s.r.o.

112 – Společnost s ručením omezeným

Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú.

161 - Ústav

Zdroj: Dotazníkové šetření, 2020; Číselník právních forem MMR ČR.

Následující tabulka prezentuje sociální služby poskytované v řešeném území, které mají
v uvedeném území sídlo či pobočku, řazené podle svého druhu s uvedením formy,
a to v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále je v tabulce uveden název
poskytovatele služby, včetně adresy jeho místního zastoupení a kontaktů.

Služba*
Odborné sociální
poradenství
(A, T)

Služby sociální péče

Druh
sociální
služby

Sociální
poradenství

Tabulka 2. Místní sociální služby poskytované v SO ORP Nýřany
Poskytovatel

Zařízení poskytovatele v řešeném území

Člověk v tísni, o.p.s.

Benešova třída 77, Nýřany 330 23
www.clovekvtisni.cz/plzen
jakub.palecek@clovekvtisni.cz
tel.: 377 240 090, 777 367 889

Centrum pečovatelských
a ošetřovatelských
služeb Město Touškov
Pečovatelská služba
(T)

Město Horní Bříza

Diakonie ČCE - středisko
Západní Čechy
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Partyzánská 519, Město Touškov 330 33
www.pecovatelskasluzba.cz
ps@pecovatelskasluzba.cz
tel.: 377 921 253
Třída 1. máje, Horní Bříza 330 12
www.hornibrizamesto.cz
hornibriza@hornibriza.cz
tel.: 377 955 198, 603 821 888
Jubilata pro osoby potřebující péči Nýřany
Benešova třída 292, Nýřany 330 23
www.diakoniezapad.cz
jubilata.nyrany@diakoniezapad.cz
tel.: 730 162 185
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Druh
sociální
služby

Služba*

Poskytovatel

Pečovatelská služba
(T)

Diakonie ČCE - středisko
Západní Čechy

Osobní asistence
(T)
Centra denních služeb
(A)
Odlehčovací služby
(A)

Domovy pro seniory
(P)

Domovy se zvláštním
režimem
(P)

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
(P)

Zařízení poskytovatele v řešeném území

Jubilata pro osoby potřebující péči Tlučná
Hlavní 152, Tlučná 330 26
www.diakoniezapad.cz
jubilata.tlucna@diakoniezapad.cz
tel.: 730 162 185
Domov seniorů Residence Trnová
Trnová 355, Trnová u Plzně 330 13
SETI GROUP, s.r.o.
www.seniorhousetrnova.cz
spankova@residencetrnova.cz
tel.: 739 393 383
Dům Exodus Třemošná
U Zvonu 51, Třemošná 330 11
Sdružení občanů
www.exodus.cz
EXODUS, z.s.
info@exodus.cz
tel.: 377 856 539
Domov pro seniory Barbora
Nádražní 158, Zbůch 330 22
DS Zbůch, s.r.o.
www.dszbuch.estranky.cz
dszbuch@seznam.cz
tel.: 603 268 297
Domov poklidného stáří Vejprnice
Tylova 999, Vejprnice 330 27
Baculus, o.p.s.
www.baculus.cz
info@baculus.cz
tel.: 377 815 111-114, 725 737 612
Domov seniorů Residence Trnová
Trnová 355, Trnová u Plzně 330 13
SETI GROUP s.r.o.
www.seniorhousetrnova.cz
spankova@residencetrnova.cz
tel.: 739 393 383
Baculus, o.p.s., Tylova 999,
Vejprnice 330 27
Baculus, o.p.s.
www.baculus.cz
info@baculus.cz
tel.: 377 815 111, 725 737 612
Domov se zvláštním režimem
Residence Trnová
Trnová 355, Trnová u Plzně 330 13
SETI GROUP s.r.o.
www.seniorhousetrnova.cz
spankova@residencetrnova.cz
tel.: 739 393 383
Ke Kamenici 990, Třemošná 330 11
Ústav péče o seniory
www.ustav-tremosna.cz
Třemošná,z.ú.
ustavtremosna@ustav-tremosna.cz
tel.: 725 444 599
Domov OPV 1
Osvobozených politických vězňů 1315,
Nýřany 330 23
Domov OPV 2
Centrum sociálních
Osvobozených politických vězňů 1316,
služeb
Nýřany 330 23
Stod, p.o.
Domov Vrchlického
Vrchlického 178, Tlučná 330 26
Domov U Vlečky: U Vlečky 625, Tlučná 330 26
www.cssstod.eu
info@cssstod.eu, tel.: 770 174 926
U Vrbky 486, Horní Bříza 330 12
Domov pro osoby se
www.domovhb.cz
zdravotním postižením
hornik@domovhb.cz
Horní Bříza, p.o.
tel.: 377 338 253
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Druh
sociální
služby

Služba*

Poskytovatel

Zařízení poskytovatele v řešeném území

V Sídlišti 347, Zbůch 330 22
www.centrumzbuch.cz
info@centrumzbuch.cz
tel.: 377 830 611
U Vrbky 486, Horní Bříza 330 12
Domov pro osoby se
www.domovhb.cz
zdravotním postižením
hornik@domovhb.cz
Horní Bříza, p.o.
tel.: 377 338 253
Odlehčovací služby
(P)
V Sídlišti 347, Zbůch 330 22
Centrum pobytových a
www.centrumzbuch.cz
terénních služeb Zbůch
info@centrumzbuch.cz
tel.: 377 830 611
Chráněné bydlení Nýřany
Nová 1136, Nýřany 330 23
Centrum sociálních
Chráněné bydlení Vejprnice
služeb
Línská 67, Vejprnice 330 27
Stod, p.o.
www.cssstod.eu
info@cssstod.eu
Chráněné bydlení
tel.: 770 174 926
(P)
Výcvikové chráněné bydlení Zbůch
V Sídlišti 347, Zbůch 330 22
Centrum pobytových a Chráněné bydlení Plzeňská 93, Zbůch 330 22
terénních služeb Zbůch
www.centrumzbuch.cz
info@centrumzbuch.cz
tel.: 377 830 611
Dům Ledce
Ledce 1, 330 14
Sociální rehabilitace (A, T)
Ledovec, z.s.
www.ledovec.cz
sr@ledovec.cz
tel.: 377 429 616, 776 100 101
Dílna Na sklárně
Sociálně aktivizační služby
Centrum sociálních
Revoluční 1071, Nýřany 330 23
pro seniory a osoby se
služeb
www.cssstod.eu
zdravotním postižením
Stod, p.o.
info@cssstod.eu
(A)
tel.: 770 174 926
Benešova třída 77, Nýřany 330 23
Sociálně aktivizační služby
www.clovekvtisni.cz/plzen
pro rodiny s dětmi
Člověk v tísni, o.p.s.
jakub.palecek@clovekvtisni.cz
(A, T)
tel.: 377 240 090, 777 367 889
Sociální rehabilitace Exodus
U Zvonu 51, Třemošná 330
Sdružení občanů
Sociální rehabilitace (A, P)
www.exodus.cz
EXODUS, z.s.
konecna@exodus.cz
tel.: 377 856 539
V Sídlišti 347, Zbůch 330 22
Sociální rehabilitace
Centrum pobytových a
www.centrumzbuch.cz
(A, P, T)
terénních služeb Zbůch
info@centrumzbuch.cz
tel.: 377 830 611
Benešova třída 77, Nýřany 330 23
Terénní programy
www.clovekvtisni.cz/plzen
Člověk v tísni, o.p.s.
(T)
jakub.palecek@clovekvtisni.cz
tel.: 377 240 090, 777 367 889
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb; Dotazníkové a místní šetření, 2020.
* A = ambulantní, P = pobytová, T = terénní forma služby
Centrum pobytových a
terénních služeb Zbůch

Služby sociální prevence

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
(P)

Kromě místních poskytovatelů sociálních služeb mohou občané Nýřanska využívat dalších
terénních sociálních služeb s celokrajskou nebo celorepublikovou působností působících
v Plzeňském kraji. Přehled všech sociálních služeb dostupných v Plzeňském kraji je k dispozici
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v katalogu poskytovatelů v Plzeňském kraji. 1 Podrobnější informace k vybraným službám,
které v řešeném území nemají sídlo ani pobočku, ale občané Nýřanska je využívají, jsou
prezentovány v kapitole 5.

Druhy místních sociálních služeb
Podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, rozděluje sociální služby na služby
sociálního poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence, přičemž základní
sociální poradenství poskytuje zdarma každý poskytovatel.
V řešeném území jsou místními organizacemi poskytovány všechny tři druhy sociálních služeb.
Odborné sociální poradenství na území poskytuje 1 poskytovatel.
Dále 11 poskytovatelů nabízí celkem 8 služeb sociální péče. Jedná se o domovy pro seniory
(3), domovy se zvláštním režimem (3), domovy pro osoby se zdravotním postižením (3),
odlehčovací služby (3), pečovatelské služby (3), osobní asistence (1), chráněné bydlení (2)
a centra denních služeb (1).
Do skupiny sociální prevence spadají 4 služby, které nabízí 5 poskytovatelů. Konkrétně
se jedná o sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (1),
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (1), sociální rehabilitace (3) a terénní programy
(1).
Počty jednotlivých druhů sociálních služeb v SO ORP Nýřany poskytovaných místními
poskytovateli jsou zobrazeny v grafu 1.
Graf1. Druhy sociálních služeb poskytovaných v řešeném území

DRUHY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Odborné sociální
poradenství; 1; 8%

Služby sociální
prevence; 4; 31%

Služby sociální péče;
8; 61%
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, dotazníkové šetření, 2020

1

https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/Uploads/Files/0cvxepr3_d3b.pdf

8

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA NÝŘANSKU

Formy místních sociálních služeb
Dle formy poskytování se sociální služby dělí na ambulantní, terénní a pobytové služby.
V některých případech může být forma kombinovaná. Občanům Nýřanska je poskytováno
jednotlivými formami shodně vždy 6 sociálních služeb.
Terénní formou je poskytováno odborné sociální poradenství, pečovatelské služby, sociální
rehabilitaci, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, osobní asistenci a terénní
programy.
Ambulantní formou je poskytováno odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
sociální rehabilitaci, centra denních služeb a odlehčovací služby.
Pobytovou formou jsou služby poskytovány v domově pro seniory, v domově se zvláštním
režimem, v domově pro osoby se zdravotním postižením dále odlehčovací služby, sociální
rehabilitace a chráněné bydlení.
Počty služeb dle forem poskytování v SO ORP Nýřany místními poskytovateli jsou zobrazeny
v grafu 2.
Graf 2. Formy sociálních služeb poskytovaných v řešeném území
FORMY POSKYTOVANÝCH SOCÁLNÍCH SLUŽEB
Pobytové služby;
6; 33%

Ambulantní služby;
6; 34%

Terénní služby;
6; 33%
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, dotazníkové šetření, 2020.

Typy místních sociálních služeb
Na území SO ORP Nýřany je místními poskytovateli občanům poskytováno 13 různých typů
sociálních služeb, což představuje zastoupení více než jedné třetiny všech typů sociálních
služeb, které definuje zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách. Konkrétně se jedná o sociální
službu:
 Odborné sociální poradenství je sociální službou zaměřenou na osoby, které se dostaly
do nepříznivé soc. situace způsobené věkem, zdravotním stavem nebo znevýhodňujícím
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prostředím, nedokážou ji řešit samy nebo za pomoci svých blízkých a potřebují k jejímu
řešení získat informace a odbornou pomoc.
V řešeném území je tato služba poskytována 1 poskytovatelem (Člověk v tísni, o.p.s.),
a to jak formou terénní, tak i ambulantní.
Domovy pro seniory představují pobytovou sociální službu určenou osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.
V řešeném území je tato služba poskytována 3 poskytovateli (DS Zbůch s.r.o., Baculus
o.p.s. a SETI GROUP s.r.o.), a to pobytovou formou.
Domovy se zvláštním režimem jsou pobytovou službou, která je určena osobám
se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti
na návykových látkách, osobám se stařeckou, Alzheimerovou nebo ostatními typy
demencí, kdy jejich stav vyžaduje pravidelnou pomoc druhé fyzické osoby.
Tento typ služby je v území poskytován 3 poskytovateli (Ústav péče o seniory Třemošná
z.ú., Baculus o.p.s. a SETI GROUP s.r.o.), a to pobytovou formou.
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.
Pečovatelská služba je v řešeném území poskytována 3 místními poskytovateli (Centrum
pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, Diakonie ČCE-středisko
Západní Čechy a Město Horní Bříza), a to terénní formou v domácnostech uživatelů.
V řešeném území službu poskytuje ještě jeden poskytovatel s celokrajskou působností
(není zahrnutý do místních poskytovatelů – Charitní pečovatelská služba Městské charity
Plzeň).
Odlehčovací služba je terénní, ambulantní nebo pobytová služba určená osobám
se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, o které je jinak pečováno v domácím prostředí. Cílem služby je poskytnout
nezbytný odpočinek pečujícím osobám.
V řešeném území službu poskytují 3 poskytovatelé (Domov pro osoby se zdravotním
postižením Horní Bříza p.o., Sdružení občanů Exodus z.s. a Centrum pobytových
a terénních služeb Zbůch), jeden poskytovatel formou ambulantní a další dva formou
pobytovou.
Sociální rehabilitace je terénní a ambulantní službou, která představuje soubor činností
zaměřených na podporu soběstačnosti osob se zdravotním, tělesným, mentálním,
kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním. Zaměřuje se tedy
především na rozvoj schopností, dovedností a kompetencí nutných pro samostatný život.
V řešeném území je tato služba poskytována 3 poskytovateli, a to terénní, ambulantní
i pobytovou formou (Sdružení občanů Exodus z.s., Centrum pobytových a terénních služeb
Zbůch a Ledovec z.s.).
Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP představují ambulantní popřípadě terénní
službu určenou osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním postižením, které jsou
ohrožené sociálním vyloučením. Mezi základní činnosti služby patří zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Tuto službu poskytují v řešeném území 1 poskytovatel (Centrum sociálních služeb Stod
p.o.) ambulantní formou.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením zajišťují pobytovou formou služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tento typ služby je pobytovou formou poskytován 3 poskytovateli (Centrum sociálních
služeb Stod p.o., Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza p.o. a Centrum
pobytových a terénních služeb Zbůch).
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.
V řešeném území poskytuje osobní asistenci 1 poskytovatel (SETI GROUP s.r.o.) terénní
formou.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní nebo terénní služby
poskytované rodinám s dítětem nebo dětmi zasaženými krizovou sociální situací, kterou
rodina není schopna překonat vlastními silami a kvůli které je ohrožen zdravý vývoj dítěte.
V řešeném území tuto službu poskytuje 1 poskytovatel (Člověk v tísni o.p.s.).
Chráněné bydlení je pobytovou sociální službou, která je určena osobám se sníženou
soběstačností způsobenou zdravotním postižením, chronickým nebo duševním
onemocněním, díky které vyžadují pomoc druhé osoby.
Služba je v řešeném území poskytována 2 poskytovateli (Centrum sociálních služeb Stod,
p. o. a Centrum pobytových a terénních služeb Zbůch) v chráněných bytech.
Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Zajišťují zejména pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služby v řešeném území poskytuje 1 poskytovatel (Sdružení občanů Exodus z.s.).
Terénní programy představují terénní formu sociální služby určené osobám, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi (problémové skupiny
osob, uživatelé návykových látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených
lokalitách a jiné sociálně ohrožené skupiny.
V řešeném území poskytuje terénní programy 1 poskytovatel (Člověk v tísni, o.p.s.).

Cílové skupiny místních 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 zaměřeny sociální služby poskytovatelů se sídlem či pobočkou
v řešeném území, a to včetně jejich věkových kategorií.
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Tabulka 3. Cílové skupiny sociálních služeb v SO ORP Nýřany
Cílová skupina

Osoby bez přístřeší

Věková
kategorie
16+

Poskytovatel

11+

Člověk v tísni, o.p.s.

1-64 let
Osoby s chronickým Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú.
duševním
Baculus o.p.s.
onemocněním
Ledovec, z.s.
Osoby s chronickým
onemocněním
Osoby s jiným
zdravotním
postižením

Osoby s
kombinovaným
postižením

27-80+

Služba
Odborné sociální poradenství
Terénní programy
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Domov se zvláštním režimem

65-80+
16-80+

Sociální rehabilitace

19-80+

Pečovatelská služba

65-80+

Domovy se zvláštním režimem

Sdružení občanů Exodus, z.s.

27-80+

Centra denních služeb

Sdružení občanů Exodus, z.s.

27-80+

Centra denních služeb

Centrum sociálních služeb Stod, p.o.
Centrum pobytových a terénních
služeb Zbůch
Sdružení občanů Exodus, z.s.
Centrum pobytových a terénních
služeb Zbůch
Sdružení občanů Exodus, z.s.
Centrum pobytových a terénních
služeb Zbůch

19-80+

Diakonie ČCE-středisko Západní
Čechy
SETI GROUP s.r.o.

Centrum sociálních služeb Stod, p.o.

16-80+

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením

7-26+
16-64

Odlehčovací služby

19-80+
1-64
16-80+

Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a OZP

19-64

Osoby s tělesným
postižením

Centrum pobytových a terénních
služeb Zbůch
Centrum pečovatelských a
ošetřovatelských služeb Město
Touškov
Centrum pobytových a terénních
služeb Zbůch
Sdružení občanů Exodus, z.s.
Centrum pobytových a terénních
služeb Zbůch
Sdružení občanů Exodus, z.s.
Centrum pobytových a terénních
služeb Zbůch
Centrum sociálních služeb Stod, p.o.

16-64

Chráněné bydlení

27-80+

Pečovatelská služba

16-80

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením

7-26+
16-64

Odlehčovací služby

19-80+
1-64
16-80+

Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a OZP

19-64

Osoby se
zdravotním
postižením

Centrum pobytových a terénních
služeb Zbůch
Sdružení občanů Exodus, z.s.
Centrum pečovatelských a
ošetřovatelských služeb Město
Touškov
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16-64

Chráněné bydlení

27-80+

Centra denních služeb

27-80+

Pečovatelská služba
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Cílová skupina

Osoby se
zdravotním
postižením

Věková
kategorie

Poskytovatel
Diakonie ČCE-středisko Západní
Čechy
Město Horní Bříza
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Horní Bříza, p.o.
Centrum pobytových a terénních
služeb Zbůch
DS Zbůch s.r.o.
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Horní Bříza, p.o.
Sdružení občanů Exodus, z.s.
Centrum pobytových a terénních
služeb Zbůch
Sdružení občanů Exodus, z.s.
Centrum pobytových a terénních
služeb Zbůch
Centrum sociálních služeb Stod, p.o.

19-80+

Služba
Pečovatelská služba

27-64
40-80+
16-80
55-80+

Domovy pro osoby se zdravotném
postižením
Domovy pro seniory

50-80+
7-26+

Odlehčovací služby

16-64
19-80+
1-64
16-80+

Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a OZP

19-64

Osoby s mentálním
postižením

Centrum pobytových a terénních
služeb Zbůch
Sdružení občanů Exodus, z.s.

27-80+

Centrum sociálních služeb Stod, p.o.

19-80+

Sdružení občanů Exodus, z.s.

19-80+

Ledovec, z.s.

16-80+

Centrum sociálních služeb Stod, p.o.

16-64

Centra denních služeb
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením
Sociální rehabilitace

16-80+

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a OZP
Chráněné bydlení
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Odborné sociální poradenství

11-80+

Terénní programy

16-80+
19-64

Děti a mládež ve
věku od 6 do 26 let
ohrožené
společensky
nežádoucími jevy

Chráněné bydlení

1-64

16-80+

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Terénní programy

11-80+

Odborné sociální poradenství

11-80+

Odborné sociální poradenství

16-80+

Terénní programy

11-80+

Odborné sociální poradenství

16-80+

Terénní programy

16-80+

Terénní programy

Oběti trestné
činnosti

11-80+

Odborné sociální poradenství

16-80+

Osoby, které vedou
rizikový způsob
života

1-64

Terénní programy
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Odborné sociální poradenství

1-64
Etnické menšiny

Imigranti a azylanti

Člověk v tísní o.p.s.

Oběti domácího
násilí
Oběti obchodu s
lidmi

11-80+
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Cílová skupina

Poskytovatel

nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy
Osoby do 26 let
věku opouštějící
školská zařízení pro
výkon ústavní péče

Služba

16-80+

Terénní programy

11-80+

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Odborné sociální poradenství

16-80+

Terénní programy

16-80+

Terénní programy

1-64

Osoby komerčně
zneužívané
Osoby žijící
v sociálně
vyloučených
komunitách

11-80+

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Odborné sociální poradenství

16-80+

Terénní programy

11-80+

Odborné sociální poradenství

1-64

Pachatelé trestné
činnosti

Rodiny
s dítětem/dětmi

Věková
kategorie

16-80+

Terénní programy

Centrum pečovatelských a
ošetřovatelských služeb Město
Touškov

1-6

Pečovatelská služba

Člověk v tísní o.p.s.

1-64

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

Centrum pečovatelských a
ošetřovatelských služeb Město
Touškov
Diakonie ČCE-středisko Západní
Čechy
Město Horní Bříza

Pečovatelská služba

DS Zbůch s.r.o.
Senioři

Baculus o.p.s.

65-80+

Domovy pro seniory

SETI GROUP s.r.o.
Baculus o.p.s.
Domovy se zvláštním režimem
SETI GROUP s.r.o.
Osobní asistence
Domov pro osoby se zdravotním
Odlehčovací služby
postižením Horní Bříza, p.o.
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR; Dotazníkové šetření 2020.

V řešeném území jsou místní sociální služby poskytovány pro 21 cílových skupin. Nejvíce služeb
je přitom zaměřeno na osoby se zdravotním postižením (8) a osoby s tělesným postižením (7).
Dále je 5 služeb zaměřeno na osoby s kombinovaným postižením, 4 na osoby s mentálním
postižením a seniory a 3 služby na osoby bez přístřeší, osoby s chronickým onemocněním, děti
a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny,
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby
do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče a osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách. 2 sociální služby jsou určené také pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, pro imigranty a azylanty, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, pachatelé
trestné činnosti a rodiny s dítětem/dětmi. Vždy 1 služba se pak zaměřuj na osoby s jiným
zdravotním postižením, oběti obchodu s lidmi a osoby komerčně zneužívané.
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Více jak na polovinu z výše uvedených cílových skupin se zaměřují služby terénních programů
(12 cílových skupin), na 10 cílových skupin se zaměřují služby odborného sociálního
poradenství, 7 cílovým skupinám jsou určeny sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
na 5 cílových skupin se dále zaměřuje pečovatelská služba a na 4 cílové skupiny se zaměřuje
chráněné bydlení, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
domovy pro osoby se zdravotním postižením, centra denních služeb a služby sociální
rehabilitace. Pro 3 cílové skupiny jsou určeny odlehčovací služby a domovy se zvláštním
režimem a dvěma cílovým skupinám jsou určeny domovy pro seniory. Nejméně cílovým
skupinám je poskytována osobní asistence, v řešeném území pouze cílové skupině seniorů.
Shrnutí údajů o počtu místních sociálních služeb určených pro jednotlivé cílové skupiny
v řešeném území je prezentováno v grafu 3.
Graf 3. Poskytované sociální služby dle cílových skupin

Četnost místních sociálních služeb zaměřených
na cílové skupiny uživatelů
Osoby bez přístřeší
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s jiným zdravotním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s mentálním postižením
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené…
Etnické menšiny
Imigranti a azylanti
Oběti domácího násilí
Oběti obchodu s lidmi
Oběti trestné činnosti
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo…
Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení…
Osoby komerčně zneužívané
Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Pachatelé trestné činnosti
Rodiny s dětmi
Senioři
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zdroj: Autor, data z Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR; Dotazníkové šetření 2020

Co se týče věkových kategorií klientů, na které se sociální služby zaměřují, naprostá většina
místních služeb (11 ze 13) své služby zaměřuje občanům až do věkové skupiny starších seniorů
80+ let. Čistě seniorské populaci ve věkové kategorii 65-80+ je určeno 6 místních soc. služeb
a 6 místních služeb je určeno také věkové kategorii 27-80+. Od 16 do 80+ jsou v území
poskytovány 3 služby a od 11 do 80+ let je určena 1 služba. Do hranice mladšího seniorského věku
jsou určeny celkem 4 služby, přičemž ve věkové kategorii 16-64 let se jedná o 2 služby, 19- 64 let
o 1 službu, od 27 do 64 let také o 1 službu a 1-64 let o 2 služby. Čistě dětské populaci jsou určeny
2 místní sociální služby, a to vždy po 1 službě pro věkovou kategorii 1-6 let a 7-26 let.
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Kapacita a dostupnost místních sociálních služeb
Informace o kapacitě a místní dostupnosti sociálních služeb poskytovaných v řešeném území
vycházejí z dat, které v rámci dotazníkového šetření uvedli poskytovatelé sociálních služeb
působící v řešeném území a je případně doplněna o údaje z Krajské sítě sociálních služeb
Plzeňského kraje. Informace o kapacitě jednotlivých služeb jsou uvedeny za roky 2017 až 2020
v příloze 1 a seřazeny dle jednotlivých organizací a typu jejich služby.
Z informací z dotazníků poskytovatelů sociálních služeb je vykazována nedostatečná kapacita
(nejvíce neuspokojených žadatelů) především u pobytových služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením. Jedná se o domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním
postižením a domovy se zvláštním režimem. Neuspokojené žadatele vykazuje také chráněné
bydlení. Z rozhovorů s poskytovateli však nově vyplývá, že do kapacit pobytových zařízení
od loňského roku poměrně výrazně zasáhla koronavirová pandemie. Do této doby plná
kapacita zařízení se uvolňovala úmrtím klientů spojených s touto pandemií. V současné době
rodiny také odkládají umístění svých rodinných příslušníků do pobytových zařízení,
a to z obavy neumožnění jejich návštěv. Mimo pandemii je navyšování kapacity zařízení téměř
nemožné, jejich kapacita je maximální, a to jak z finančních tak i stavebních důvodů.
Poskytovatelé těchto služeb také zmiňují, že současný trend v domácí péči a její financování
zapříčiňuje přijímání do zařízení až ve chvíli, kdy žadatelé přijdou plně o svou soběstačnost
(nejčastěji z důvodů rozvinuté demence, Alzheimerovy choroby apod.). Z těchto důvodů
poskytovatelé také předpokládají do budoucna nutnost zvyšování kapacit především domovů
se zvláštním režimem, neboť osob s tímto onemocněním stále přibývá. Pokud poskytovatel
provozuje služby domova pro seniory i domova se zvláštním režimem, je zcela běžný přesun
klienta mezi těmito službami v reakci na vývoj jeho zdravotního stavu.
Ostatní kapacity služeb jsou dle údajů od poskytovatelů momentálně dostačující. A i když jsou
některé služby plně obsazené, není potřeba, dle počtů požadavků nových žadatelů o službu
či potenciálních klientů, kapacitu navyšovat.
Využití služeb, tedy počty klientů, kterým byly poskytovány služby terénní či ambulantní
formou místními poskytovateli v letech 2017-2020 jsou zobrazeny v tabulce 4. Tyto počty
vycházejí z dotazníkového šetření, kde poskytovatelé uváděli využití služeb v souvislosti
s kapacitou.
Tabulka 4. Počet klientů ORP Nýřany místních sociálních služeb v letech 2017-2020
Využití služby - počet klientů
Poskytovatel

Centrum pečovatelských a
ošetřovatelských služeb Město
Touškov
Diakonie ČCE-středisko Západní
Čechy
Město Horní Bříza
Centrum sociálních služeb Stod, p.o.

Služba
2017

2018

2019

2020

Pečovatelská služba
(Středisko Vejprnicko a Touškovsko)

229

234

201

286

Pečovatelská služba

-

-

73

65

Pečovatelská služba

54

53

55

54

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením

22

22

22

22
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Domov pro osoby se zdravotním
postižením Horní Bříza, p.o.

Centrum pobytových a terénních
služeb Zbůch

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

48

54

42

42

Chráněné bydlení

9

9

9

9

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením

X

X

X

X

Odlehčovací služby

X

X

X

X

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením

126

131

139

124

Odlehčovací služby

26

28

22

11

ambulantní

15

18

15

18

pobytová

6

7

11

2

terénní

5

7

9

10

Chráněné bydlení

54

52

53

52

Domovy pro seniory

54

60

64

56

Domovy pro seniory

32

32

32

37

Domovy se zvláštním režimem

22

22

22

25

Domovy pro seniory

-

-

20

20

Domovy se zvláštním režimem

-

-

80

80

Osobní asistence

-

-

3

0

Odlehčovací služby

8

6

6

5

Sociální
rehabilitace

DS Zbůch s.r.o.
Baculus o.p.s.

SETI GROUP s.r.o.

Sdružení občanů Exodus, z.s.

Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú.

Sociální rehabilitace
Centra denních služeb

7

8

8

12

Domovy se zvláštním režimem

-

84

80

71

Sociální rehabilitace

5

6

6

6

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi

15

11

13

15

Odborné sociální poradenství

24

26

28

27

Terénní programy

44

48

29

51

Ledovec, z.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

185/182 133/54 148/32 53/23

Zdroj: Dotazníkové šetření, 2020

O využití pobytových služeb vypovídá údaj, který dále uváděli v dotazníkovém šetření
poskytovatelé, a to počty neuspokojených žadatelů o službu z důvodu nedostatečné kapacity.

2

Pobytová forma/ambulantní forma služby
X = poskytovatel data neposkytl
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Tito neuspokojení žadatelé jsou v řešeném území nejvíce vykazováni právě v pobytové formě
sociálních služeb.
U terénních a ambulantních forem sociálních služeb poskytovaných na řešeném území je
situace s neuspokojenými žadateli příznivější, ti jsou vykázáni pouze v roce 2019 u jedné
pečovatelské služby. Zbylé dvě pečovatelské služby působící v řešeném území mají stále volné
kapacity pro přijetí nových klientů. Vedle uvedené pečovatelské služby zájemce v pořadníku
eviduje také poskytovatel odborného sociálního poradenství a terénních programů. Počty
neuspokojených žadatelů o službu z kapacitních důvodů v letech 2017-2019 a pořadníky
pro rok 2020 jsou uvedeny v tabulce 5.
Tabulka 5. Počty neuspokojených žadatelů a počet klientů v pořadnících místních sociálních služeb
Poskytovatel

Služba

Počet neuspokojených
žadatelů o službu z
kapacitních důvodů

Počet
žádostí o
službu
k 31. 12.
2020

2017

2018

2019

2020

Pečovatelská služba

0

0

0

0

není
pořadník

Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy Pečovatelská služba

-

-

2

5

29

Město Horní Bříza

0

0

0

0

0

2

4

5

27

27

0

0

0

0

0

Chráněné bydlení

0

1

1

10

10

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

X

X

X

X

X

Odlehčovací služby

X

X

X

X

X

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

0

0

0

0

22

Odlehčovací služby

0

0

0

0

0

Sociální rehabilitace

0

0

0

0

0

Chráněné bydlení

0

0

0

0

0

Domovy pro seniory

12

5

9

8

10

Domovy pro seniory

18

30

25

38

127

Domovy se zvláštním
režimem

10

16

15

12

36

Domovy pro seniory

-

-

0

0

Domovy se zvláštním
režimem

-

-

0

0

Osobní asistence

-

-

0

0

Odlehčovací služby

0

0

0

0

Centrum pečovatelských a
ošetřovatelských služeb Město
Touškov

Centrum sociálních služeb Stod, p.o.

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Horní Bříza, p.o.

Centrum pobytových a terénních
služeb Zbůch

DS Zbůch s.r.o.
Baculus o.p.s.

SETI GROUP s.r.o.

0Sdružení občanů Exodus, z.s.

Pečovatelská služba
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
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není
pořadník
není
pořadník
(není
pořadník)
0
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Sociální rehabilitace

0

0

0

0

0

Centra denních služeb

0

0

0

0

0

Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú.

Domovy se zvláštním
režimem

-

0

12

19

88

Ledovec, z.s.

Sociální rehabilitace

0

0

0

0

(není
pořadník)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

4

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Odborné sociální
poradenství

Člověk v tísni, o.p.s.

Terénní programy
Zdroj: Dotazníkové šetření, 2020
X = poskytovatel data neposkytl

Místní a časová dostupnost sociálních služeb v řešeném území je podrobně prezentována
v tabulce 6. V následujícím textu jsou pak uvedeny související informace k jednotlivým
službám, které jejich poskytovatelé uvedli v dotaznících či v rozhovorech.
Tabulka 6. Místní a časová dostupnost sociálních služeb poskytovaných v řešeném území
Poskytovatel

Služba

Časová dostupnost služby
Středisko Vejprnicko:
Vejprnice: Po-Pá:6:00-14:30
So-Ne:7:30-14:00
Líně:
Po-Pá:6:30-15:00
Zbůch:
Po-Pá:6:30-15:00
H. Huť: Po-Pá:7:00-15:30
Vochov: Po-Pá:7:00-15:30

Působnost služby v řešeném území
Středisko Vejprnicko: Vejprnice, Líně
Zbůch-sídla v rámci obce: Červený Újezd
Heřmanova Huť-sídla v rámci obce:
Dolní Sekyřany, Horní Sekyřany, Vlkýš IIII
Vochov

Centrum
pečovatelských a
ošetřovatelských
služeb Město
Touškov

Pečovatelská
služba

Diakonie ČCEstředisko Západní
Čechy

Pečovatelská
služba

Po-Pá: 7:00-15:00

Město Horní Bříza

Pečovatelská
služba

Po a St: 7:30-17:00
Út a Čt: 6:30-14:30
Pá:
6:30-14:00

Správní území města Horní Bříza

Nepřetržitě (24/7)

Nýřan, Tlučná
Plzeňský kraj
ČR

Po, Út: 7:00-15:30
St:
6:30-13:30
Čt:
6:30-17:00
Pá:6:30-15:00

Nýřany (Dílna Na sklárně)
Plzeňský kraj
ČR

Středisko Touškovsko:
Touškov + ostatní obce:
Po-Pá: 6:30-18:00
Všeruby: Po-Pá: 6:30-17:00

Domovy pro
osoby se
zdravotním
Centrum sociálních
postižením
služeb Stod, p.o.
Sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením
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Středisko Touškovsko:
Město Touškov-sídla v rámci obce: Kůští,
Kozolupy, Všeruby-sídla v rámci obce:
Chrančovice, Chrástov, Chotíkov
Líšťany-sídla v rámci obce: Luhov,
Třebouz, Lipno, Písek, Náklov, Hunčice,
Košetice, Těchoděly, Zahrádka-sídla
v rámci obce: Hůrky, Mostice,
Kunějovice, Ledce, Zruč-Senec,
Druztová, Jezná
Obce Nýřany a Tlučná (zázemí služby
v DPS)
Jubilata pro osoby potřebující péči
Nýřany
Benešova třída 292, Nýřany 330 23
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Poskytovatel

Služba

Centrum sociálních
Chráněné
služeb Stod, p.o.
bydlení
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Horní
Bříza, p.o.

Centrum
pobytových a
terénních služeb
Zbůch

Domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
Odlehčovací
služby
Domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
Odlehčovací
služby

Časová dostupnost služby
Nepřetržitě (24/7)

Nýřany, Vejprnice
Plzeňský kraj
ČR

Nepřetržitě (24/7)

Horní Bříza
Plzeňský kraj
ČR

Nepřetržitě (24/7)

Ambulantní a terénní forma:
Po-Pá: 7:00-17:00

DS Zbůch s.r.o.

Domovy pro
seniory

Pobytová forma:
Nepřetržitě (24/7)
Nepřetržitě (24/7)

Domovy pro
seniory
Baculus o.p.s.

Domovy se
zvláštním
režimem

Nepřetržitě (24/7)

Domovy pro
seniory
SETI GROUP s.r.o.

Sdružení občanů
Exodus, z.s

Domovy se
zvláštním
režimem
Osobní
asistence

Zbůch
Plzeňský kraj
ČR
Zbůch
Plzeňský kraj
ČR

Chráněné
bydlení

Sociální
rehabilitace

Působnost služby v řešeném území

Nepřetržitě (24/7)

Zbůch
Plzeňský kraj
ČR
Zbůch (Domov pro seniory Barbora)
Plzeňský kraj
ČR
Vejprnice
Plzeňský kraj
ČR
Vejprnice
Plzeňský kraj
ČR
Trnová (Residence Trnová)
Plzeňský kraj
ČR
Trnová (Residence Trnová)
Plzeňský kraj
ČR

Po-Pá: 8:00-18:00

Obec Trnová

Odlehčovací
služby

Út: 12:00-18:00 (mimo státní
svátky a prázdniny)

Třemošná (Dům Exodus)
Plzeňský kraj
ČR

Sociální
rehabilitace

Pobytová forma:
Nepřetržitě (24/7)
Ambulantní forma:
Po-So: 10:00-12:00-dle
domluvy

Třemošná (Dům Exodus)
Plzeňský kraj
ČR

Centra denních Út a Čt: 9:00-15:00 (mimo
služeb
státní svátky)
Ústav péče o
Domovy se
seniory Třemošná, zvláštním
z.ú.
režimem
Sociální
Ledovec, z.s.
rehabilitace
Člověk v tísni,
Sociálně
o.p.s.
aktivizační

Nepřetržitě (24/7)
Po-Pá: 8:30-17:00
Po-Pá: 8:00-16:00 nebo dle
domluvy
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Třemošná (dům Exodus)
Plzeňský kraj
ČR
Třemošná
Plzeňský kraj
ČR
Ledce
Plzeňský kraj
Na území ORP Nýřany
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Poskytovatel

Služba

Časová dostupnost služby

služby pro
rodiny s dětmi
Člověk v tísni,
Odborné
o.p.s.
sociální
poradenství
Terénní
programy
Zdroj: Dotazníkové šetření, 2020

Působnost služby v řešeném území
První kontakty probíhají v kanceláři:
Benešova třída 77, Nýřany každou
středu 13:00-15:00

Pečovatelská služba je v řešeném území poskytována třemi místními poskytovateli. Centrum
pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov ji poskytuje v jednotlivých obcích
a jejich částech prostřednictvím Střediska Vejprnicko a Střediska Touškovsko, a to v časech
uvedených v tabulce 6. Poskytovatel má dostatek kapacity pro nové klienty, nově však již
nenabízí samostatný dovoz oběda, je nutné tento úkon spojit i s jiným úkonem péče. Diakonie
ČCE-středisko Západní Čechy poskytuje službu občanům na území města Nýřany, vč. jeho částí
Doubrava a Kamenný Újezd a od 1. 1. 2021 také v Tučné. Kapacita služby je v současné době
naplněna, nicméně má potenciál se rozšiřovat (aktuálně řeší poskytovatel). Město Horní Bříza
provozuje službu pouze na území města. Poskytovatel má dostatečnou kapacitu pro příjem
nových klientů, a to i pro samostatný dovoz obědů. Okamžitá kapacita služby jsou 3 klienti.
Služby poskytuje v návaznosti na úřední hodiny, v případě nutnosti je však schopen službu
poskytovat i mimo tyto hodiny, vč. víkendů a svátků.
Pečovatelskou službu v řešeném území poskytuje navíc jeden poskytovatel s celokrajskou
působností - Městské charita Plzeň, který poskytuje pečovatelskou službu v obci Třemošná.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením v řešeném území poskytují tři poskytovatelé.
Centrum sociálních služeb Stod provozuje v území 2 domovy v Nýřanech a dva 2 domovy
v Tlučné. Zřizovatelem služby je Plzeňský kraj a v současné době je i většina klientů služby
z Plzeňského kraje. Druhý poskytovatel provozuje Domov pro osoby se zdravotním postižením
Horní Bříza, jehož zřizovatelem je také Plzeňský kraj. Cílovou skupinou zařízení jsou také
zdravotně postižení stárnoucí rodiče spolu se svými zdravotně postiženým dítětem staršími
40 let. Centrum pobytových a terénních služeb Zbůch poskytuje službu ve svém zařízení
ve Zbůchu, jehož zřizovatelem je MPSV ČR a působnost služby je celorepubliková. Služba
se zaměřuje na pomoc dospělým osobám po úrazech a s degenerativním onemocněním. Asi
1 % klientů zařízení je z Nýřanska. Kapacita zařízení je plná, přesto žádný z klientů z Nýřanska
nemusel být odmítnut z kapacitních důvodů služby. Kapacita zařízení se navyšovat nebude.
Domov pro seniory v řešeném území poskytují také tři poskytovatelé. DS Zbůch provozuje
soukromé zařízení Domov pro seniory Barbora ve Zbůchu. Služba má celorepublikovou
působnost, hodně klientů je z Berounska a přímo ze Zbůchu. Mezi klienty jsou také osoby
s psychiatrickými problémy i s nastupující demencí. Kapacita zařízení je naplněna a z tohoto
důvodu nebylo možné v loňském roce přijmout 3 klienty z Nýřanska. Baculus provozuje
soukromé zařízení Domov poklidného stáří Vejprnice, služba má celorepublikovou působnost.
Převážná část klientů je z Plzně, asi 15-20 % klientů je pak z Nýřanska. Kapacita zařízení je
naplněna. SETI GROUP s.r.o. zřizuje své soukromé zařízení Domov seniorů Residence Trnová,
které má kapacitu 20 lůžek. Tato kapacita je permanentně plná, i když díky zvýšené úmrtnosti
spojené s pandemií Covid-19 vzniká kapacitní rezerva, díky které je možné požadavky žadatelů
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o službu pokrývat bez nutnosti jejich odmítání. Služba má celorepublikovou působnost,
asi 60 % klientů je z Plzně a okolí.
Domov se zvláštním režimem poskytují v řešeném území tři poskytovatelé. Baculus provozuje
soukromé zařízení ve Vejprnicích, jehož kapacita je 80 lůžek. Zařízení vzniklo navýšením
kapacity původního domova pro seniory, neboť cílová skupina této služby se neustále zvyšuje.
Kapacita zařízení je permanentně plná, je vytvořena studie na její rozšíření, zatím ale nebude
realizována. Působnost služby je celorepubliková, převládají klienti z Plzeňského kraje,
přičemž 15-20 % klientů zařízení je z Nýřanska. SETI GROUP s.r.o. zřizuje soukromý domov
v Residenci Trnová, a to s 80 lůžky. V současné době byla vytvořena rezerva asi 15 lůžek, díky
které se zařízení snaží pokrýt požadavky klientů bez nutnosti jejich odmítání. Pro cílovou
skupinu osob s demencemi a Alzheimerovou nemocí kapacity do budoucna určitě dostačující
nebudou. Kapacitu však není možné navyšovat, a to ze stavebních důvodů. Služba má
celorepublikovou působnost. Ústav péče o seniory Třemošná zřizuje své soukromé zařízení
v Třemošné. Jeho kapacita bývá standardně plná, díky úmrtím spojeným s pandemií Covid-19
však nyní volná místa jsou. Díky cca 100 žádostem o umístění a k obsazení lůžka v průměru
do dvou dnů bude kapacita zařízení brzy opět naplněna. Mezi klienty je asi 5 z Nýřanska, mezi
žadateli z Nýřanska asi 20. Není v plánu kapacitu zařízení rozšiřovat.
Odborné sociální poradenství v řešeném území poskytuje jeden místní poskytovatel - Člověk
v tísni. Služba je určena občanům ORP Nýřany a je ambulantně poskytována v kanceláři
v Nýřanech nebo terénní formou do vzdálenosti 20 km od kanceláře v rámci hranic ORP.
Prvotní kontakty se zájemci o služby probíhají po telefonické domluvě v kanceláři v Nýřanech.
V rámci odborného sociálního poradenství je na Nýřansku poskytováno také dluhové
poradenství. Kapacita služby je permanentně plná. Poskytovatel však žádného zájemce
o službu neodmítá, domluví s ním termín první schůzky. Okamžitá kapacita služby je 1 klient.
V rámci služby je nejčastěji řešena dluhová problematika a bydlení.
Odlehčovací služby jsou v řešeném území poskytovány prostřednictvím tří poskytovatelů.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza má pro službu vyčleněna 2 lůžka.
Služba je poskytována na 1 týden až 1 měsíc. Zřizovatelem zařízení je Plzeňský kraj. Centrum
terénních a pobytových služeb Zbůch poskytuje v rámci služby 10 lůžek v krajském zařízení ve
Zbůchu. Kapacita byla snížena z původních 30 lůžek (o službu není příliš zájem). Klienty služby
jsou především mladí lidé po úrazech či s degenerativním onemocněním. Služba
je poskytována až na 3 měsíce, často je ale využívána na dobu, než si rodina vytvoří domácí
podmínky pro péči takto nemocného člena. Působnost je celorepubliková, zřizovatelem
zařízení je MPSV ČR. Sdružení občanů Exodus poskytuje ambulantní formou službu pro děti
a mládež do 26 let každé úterý ve svém zařízení Dům Exodus v Třemošné. Cena služby je
200,- Kč. Součástí služby je také svoz klientů z domova či ze školy za cenu 20,-Kč. Působnost
služby je Plzeň sever a Plzeň město. Většina klientů je z Plzně, z Nýřanska jsou asi 2. Kapacita
je 15 dětí, ta je dostačující, často je neobsazena. Je uvažováno o její rozšíření na pobytovou
formu s kapacitou do 5 lůžek.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v řešeném území
poskytuje Centrum sociálních služeb Stod, a to v Dílně na Sklárně v Nýřanech. Zřizovatelem
služby je Plzeňský kraj a okamžitá kapacita je 8 klientů.
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Chráněné bydlení poskytují v řešeném území dva poskytovatelé. Centrum sociálních služeb
Stod poskytuje v řešeném území službu v Nýřanech (4 lůžka) a ve Vejprnicích (5 lůžek).
Zřizovatelem služby je Plzeňský kraj a její kapacita služby je naplněna. Centrum pobytových
a terénních služeb Zbůch poskytuje výcvikové chráněné bydlení v zařízení ve Zbůchu (10 lůžek)
a v bytě ve Zbůchu (2 lůžka). Zřizovatelem služby je MPSV ČR a má celorepublikovou
působnost. Z Nýřanska službu využívá 1 klient a kapacita služby je dostačující.
Sociální rehabilitaci poskytují v řešeném území čtyři poskytovatelé. Centrum pobytových
a terénních služeb Zbůch službu poskytuje v terénní formě svým klientům, kteří přešli
do chráněného bydlení. Kapacita je 12 klientů (obsazeno 10). Pobytová forma služby je
poskytována pouze v rámci 14 denních pobytů pro matky s dětmi a ambulantní forma služby
je zajištěna provozem dílen ve Zbůchu. Polovina klientů služby je z ORP Nýřany. Pro svoz
klientů do dílen je Městem Plzeň zajištěn bezbariérový autobus (cena 5,- Kč za jednu cestu).
Zřizovatelem služby je MPSV ČR a má celorepublikovou působnost. Sdružení občanů Exodus
poskytuje službu ve svém zařízení v Třemošné. Ambulantní formu služby zařízení poskytuje
každý den až do soboty, podle domluvy lze službu poskytnout i v jiném čase. Aktivity služby
jsou zaměřeny individuálně dle aktuálních potřeb klienta, vždy s cílem zajištění jeho maximální
míry soběstačnosti. V rámci služby jsou nabízeny také sportovní aktivity. Pobytová forma
služby probíhá formou týdenních pobytů (forma tematicky zaměřeného kurzu). Týdenní pobyt
stojí 2 500,-Kč (strava, ubytování, aktivity). Služba má celorepublikovou působnost a její
kapacity jsou dostupné. Ledovec poskytuje sociální rehabilitaci v rámci Plzeňského kraje
ambulantní a terénní formou do vzdálenosti 50 km od Plzně. Pro řešené území působí
komunitní tým Plzeň-venkov, okamžitá kapacita služby je 18 klientů. V případě potřeby služby
je možné kontaktovat Poradenské centrum Ledovec v Plzni, Karoliny Světlé 13,
tel.: 737 003 997 nebo přímo sídlo poskytovatele, Ledce 1.
Osobní asistenci poskytuje v řešeném území SETI GROUP s.r.o., a to s kapacitou 10
domácností v obci Trnová. Kapacita služby není naplněna.
Služby Centra denních služeb zajišťuje v řešeném území Sdružení občanů Exodus. V rámci
služby je pro klienty připravený nácvik běžných úkonů, keramická dílna, rukodělné činnosti
či hraní deskových her. Aktivity probíhají v zařízení poskytovatele Dům Exodus v Třemošné.
Působnost služby je Plzeň sever a Plzeň město.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zajišťuje pro občany v SO ORP Nýřany Člověk
v tísni. Služby je poskytována primárně v domácnostech klientů. Prostřednictvím služby
je nejčastěji řešeno narovnání a stabilizace rodinných poměrů, docházka do školy a doučování
dětí, problematiky výživného, svěření dětí do péče, vč. doprovodu k soudnímu jednání apod.
Kapacita služby je naplněna, zahájení spolupráce je tak nutné předem naplánovat kontaktem
kanceláře v Nýřanech.
Terénní programy zajišťuje na území SO ORP Člověk v tísni. V rámci služby ze 70 % řeší
dluhovou problematiku, dále bydlení, sociální dávky a další problémy spojené se sociálním
vyloučením. Kapacita služby je plně vytížena, pro vstup do služby je tak nutné domluvit termín
prvního kontaktu v kanceláři v Nýřanech.
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Návazné služby nabízené místními poskytovateli služeb na Nýřansku
Někteří místní poskytovatelé sociálních služeb v rámci své činnosti poskytují na území
Nýřanska i návazné či další služby. Výčet těchto služeb vychází z dotazníkového šetření
a rozhovorů s místními poskytovateli služeb.
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
 ve spolupráci s úřadem práce poskytuje pracovní rehabilitaci pro osoby se zdravotním
postižením
 ve spolupráci s TJ Halma zajišťuje sportovní aktivity pro osoby se zdravotním postižením
Člověk v tísni, o.p.s.
 Podpora vzdělávání - individuální doučování dětí v rodinách
 Pomoc v době pandemie Covid-19
- v rámci podpory v oblasti vzdělávání poskytovatel zajišťuje techniku a internetové
připojení pro distanční výuku dětí svých klientů
- realizace vlastního programu SOS Česko, prostřednictvím kterého poskytovatel získává
vlastní zdroje na poskytnutí potravinové pomoci, léků, úhrad nájmů apod. (využití
pomoci je vázáno na problémy spojené s pandemií)
 Potravinová pomoc, kterou zprostředkovává ve spolupráci s Diecézní charitou Plzeň
Ledovec, z.s.
 Potravinová pomoc
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
 Zprostředkování ošetřovatelské péče
 Doprovod klientů
Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy
 Dohled, dovoz a podpora při dodržování léčebného režimu uživatelů služby
 Zprostředkování potravinové pomoci
Občanské sdružení Exodus, z.s.





Svoz klientů do služby (ambulantní odlehčovací služba)
Provoz chráněných dílen
Půjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek
Pořádání kulturních akcí (Jazz festival, koncerty u řeky, charitativní běh, jarní a zimní
jarmark apod.)
 Je možné si pronajmout celý Dům Exodus na soukromé společenské akce nebo za účelem
pořádání seminářů, teambuildingových aktivit nebo jako bezbariérové ubytování
pro skupiny či organizace
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Další sociální a doprovodné služby poskytované na Nýřansku
Na území SO ORP Nýřany dále působí několik dalších poskytovatelů (nebo lidé na Nýřansku
využívají jejich služeb), kteří v území nemají sídlo ani pobočku a své služby (sociální,
zdravotnické, doprovodné) v řešeném území poskytují terénní formou nebo ambulantně
v Plzni. Výčet těchto služeb byl sestaven na základě informací získaných především během
rozhovorů se zástupci obcí, poskytovateli sociálních služeb nebo sociálními pracovníky obcí,
kteří využívají těchto služeb při práci s klienty. V tabulce 7 jsou uvedeny výše definované
sociální služby s celokrajskou působností, které jsou v řešeném území poskytovány terénní
formou.
Tabulka 7. Další sociální služby působící terénní formou v SO ORP Nýřany
Poskytovatel
služby

Služby

Zařízení poskytovatele/
Adresa

Kontakt

Cílová skupina

www.mchp.cz
Charitní pečovatelská
Senioři, osoby se zdravotním
chops@mchp.charita.
Městská
služba
postižením, osoby s tělesným
cz
charita Plzeň*
Polední 527/11, Plzeň 4postižením
tel.: 377 462 139,
Lobzy, 312 00
377 320 245
DomovDomov-odlehčovací
www.domov-plzen.cz
plzeňská
Odlehčovací
služba
hospic@domovOsoby se zdravotním
hospicová
služby
Domažlická 261/74, Plzeň
plzen.cz
postižením, senioři
péče, z.ú.
3-Svrňany, 318 00
tel.: 733 300 455
www.ranapecekuk.eu
Raná péče KUK
Osoby s kombinovaným
Raná péče
plzen@ranapece.eu
Raná péče Tomanova 2645/5, Plzeň
postižením, osoby se zrakovým
KUK, z.ú.
tel.: 377 420 035,
3-Jižní Předměstí, 301 00
postižením, rodiny s dětmi
724 400 815
HEWER-osobní asistence www.osobniasistent.
Osoby s kombinovaným,
Osobní
pro Plzeňský kraj
cz
mentálním, tělesným,
HEWER, z.s.
asistence Guldenerova 485/3, Plzeň plzensko@hewer.cz
sluchovým, zrakovým a
2-Slovany, 326 00
tel.: 736 505 558
zdravotním postižením, senioři
Děti a mládež ve věku od 6 do 26
Sociálně
www.domus-cpr.cz
Domus-Centrum pro
let ohrožené společensky
Domus aktivizační
domus@domusrodinu
nežádoucími jevy, oběti
Centrum pro
služby pro
cpr.cz
Černická 887/9, Plzeň 3domácího násilí, oběti trestné
*
rodinu, z.s.
rodiny
tel.: 377 331 956,
Jižní Předměstí, 301 00
činnosti, osoby bez přístřeší,
s dětmi
733 733 061
rodiny s dětmi, etnické menšiny
Děti a mládež ve věku od 6 do 26
www.diakonie.cz
Archa pro rodiny s dětmi
let ohrožené společensky
archa@diakoniezapa
Resslova 322/12, Plzeň 3 –
nežádoucími jevy, oběti
d.cz
Sociálně
Jižní Předměstí, 301 00
domácího násilí, oběti trestné
Diakonie ČCEtel.: 733 614 645
aktivizační
Plzeň
činnosti, osoby bez přístřeší,
středisko
služby pro
rodiny s dětmi, etnické menšiny
Západní
rodiny s
Čechy*
Adite pro náhradní rodiny www.diakoniezapd.cz
dětmi
Denisovo nábřeží 2568/6, adite@diakoniezapad
Rodiny s dětmi
Plzeň 3-Východní
.cz
Předměstí, 301 00
tel.: 731 125 429
Diakonie ČCERaná péče Diakoniewww.rana-pece.cz
středisko
Osoby s kombinovaným,
Plzeňský kraj
info@rana-pece.cz
celostátních
Raná péče
mentálním a tělesným
Mírové náměstí 19,
tel.: 235 518 392
programů a
postižením, rodiny s dětmi
Horažďovice 341 01
služeb
Intervenční centrum
www.dchp.cz
Diecézní
Intervenční
Plzeňského kraje
ic@dchp.charita.cz
Oběti domácího násilí
charita Plzeň
centra
Cukrovarská 327/16, Plzeň
tel.: 777 167 004
3-Jižní Předměstí, 301 00
Zdroj: Rozhovory s poskytovateli (2021), vlastní šetření (2021)
* Organizace v řešeném území zajišťuje také potravinovou pomoc
Pečovatelská
služba.
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V tabulce 8 jsou uvedené výše definované sociální služby s celokrajskou působností, které
občané Nýřanska využívají ambulantní formou v Plzni.

Tabulka 8. Další sociální služby využívané ambulantní formou občany SO ORP Nýřany
Poskytovatel
služby

Ponton, z.s.

*

Centrum
protidrogové
prevence a
terapie, o.p.s.*

Point 14, z.ú.

Středisko
křesťanské
pomoci Plzeň

Občanské
sdružení ProCit,
z.s.

Služby

Zařízení
poskytovatele/
Adresa

NZDM Pixla
Nízkoprahová
sady Pětatřicátníků
zařízení pro děti
94/27, Plzeň 3-Jižní
a mládež
Předměstí, 301 00

Odborné
sociální
poradenství

Kontaktní
centra

Sociální
rehabilitace

Kontakt

Cílová skupina

www.ponton.cz
pixla@ponton.cz
tel.: 733 334 363

Děti a mládež ve věku od 6 do 26
let ohrožené společensky
nežádoucími jevy, osoby žijící
v sociálně vyloučených
komunitách

Adiktologická a
preventivní
ambulance-21
Plachého 812/6,
Plzeň 3-Jižní
Předměstí, 301 00

Děti a mládež ve věku od 6 do 26
www.cppt.cz
let ohrožené společensky
21ambulance@cppt.cz nežádoucími jevy, osoby ohrožené
tel.: 602 686 893
závislostí nebo závislé na
návykových látkách

Kontaktní centrum
Point 14
Husova 1777/14,
Plzeň-3 - Jižní
Předměstí, 301 00

www.point14.cz
roubalova@point14.cz
tel.: 377 235 526

Osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách,
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy

www.skp-plzen.cz
rehabilitace@skpplzen.cz
tel.: 777 256 133

Osoby bez přístřeší, osoby do 26
let opouštějící školská zařízení
pro výkon ústavní péče, osoby
ohrožené závislostí nebo závislé
na návykových látkách, osoby
s chronickým duševním
onemocněním, osoby v krizi,
osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách,
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy,
pachatelé trestní činnosti,
etnické menšiny

Sociální rehabilitace
Božkovská 511/20,
326 00 Plzeň 2
Slovany – Východní
Předměstí, 326 00

Občanské sdružení
Sociálně
ProCit
www.autismusprocit.cz
aktivizační
Smetanovy Sady
procit@centurm.cz
služby pro
114/15, Plzeň 3-Jižní
tel.: 777 700 766
rodiny s dětmi
Předměstí, 301 00

Osoby se zdravotním
postižením, rodiny s dětmi

Zdroj: Rozhovory s poskytovateli (2021), vlastní šetření (2021)
* Organizace v řešeném území zajišťuje také potravinovou pomoc

V tabulce 9 jsou uvedeny zdravotnické služby, zajišťující ošetřovatelskou péči v domácím
prostředí klientů v řešeném území a dále doprovodné služby, se kterými ostatní poskytovatelé
či sociální pracovníci obcí spolupracují při poskytování pomoci občanům Nýřanska.
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Tabulka 9. Zdravotnické a doprovodné služby využívané občany SO ORP Nýřany
Poskytovatel
služby
FELIX PLUS.
s.r.o., domácí
ošetřovatelská
péče
Ošetřovatelská
služba
v rodinách

Služby

Adresa

Kontakt

Pro koho je služba
určena

Domácí
ošetřovatelská
péče

Lesní 139, ZručSenec 330 08

michael.dimitrov@email.cz
377 824 276
733 267 333

Pacienti (na základě
doporučení praktického
lékaře)

Domácí
Božena Hejtmancová
Pacienti (na základě
V Podlesí 317,
ošetřovatelská
hejtmancova.b@seznam.cz doporučení praktického
Třemošná 330 11
péče
603 948 990
lékaře)
Konzultační a
poradenská činnost
Hlídací péče o
osoby se
Osoby se specifickými
specifickými
Masarykovo
www.privatnisestra.cz
potřebami při péči (různé
potřebami
Privátní sestra
náměstí 447,
PhDr. Jana Koptíková
typy a stádia onemocnění
Půjčovna pomůcek
Nýřany 330 23
731 187 696
či postižení) a pečující
(monitory dechu,
osoby
kojenecké váhy,
antidekubitní
matrace
s kompresorem)
Lůžková hospicová
péče
Sladkovského
www.hsl.cz
Hospic svatého
Podpůrná a
Závažně nemocní pacienti
2472/66a, Plzeň
hospic@hsl.cz
Lazara, z.s.
paliativní
a jejich blízcí
2-Slovany, 326 00
tel.: 377 431 381
ambulance
Půjčovna pomůcek
Výdej potravin potřebným
rodinám i jednotlivcům
(přímý výdej potravin
probíhá v Diecézní charitě
www.pbplzen.cz
Potravinová
Politických vězňů
Plzeň v Cukrovarské ulici
Potravinová pomoc
info@pbplzen.cz
banka Plzeň, z.s.
5, Plzeň 301 00
v Plzni nebo jí zprostředkují
sociální pracovníci
městských úřadů či
poskytovatelé sociálních
služeb
Klatovská třída
Městský ústav
Zapůjčení
777/90, Plzeň 3378 037 613
Osoby se zdravotním
sociálních služeb kompenzačních
Jižní Předměstí,
Po-Pá: 6:30-15:00
postižením, Senioři
Plzeň
pomůcek
301 00
www.arteda.cz
Okružní 20/1,
Resocializační
lenkamagdalena@gmail.co
ARTEDA, z.s.
Plzeň 2-Slovany,
Děti a mládež
programy
m
326 00
tel.: 777 316 631
Zdroj: Rozhovory s poskytovateli (2021), vlastní šetření (2021)

Někteří z těchto poskytovatelů se v rozhovorech vyjádřili ke svému působení v řešeném
území.
Diakonie ČCE – středisko celostátních programů a služeb poskytuje v řešeném území službu
raná péče. Jedná se o službu s celostátní působností. Na území Nýřanska je spolupráce
navázána s jednou rodinou. Ve srovnání s ostatními kraji ČR se v Plzeňském kraji za poslední
rok snížil věk klientů služby (klienti miminkovského věku). Poskytovatel se v Plzeňském kraji
potýká s problémy financování služby (nepropustnost krajské sítě sociálních služeb). Díky
projektové podpoře je nyní služba zajištěna dvěma pracovnicemi poskytovatele, čímž se snížila
čekací doba na poskytnutí služby. Vedle finančního zajištění služby zmiňuje poskytovatel
27

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA NÝŘANSKU
problémy v informovanosti a ve spolupráci s pediatry, kteří rodiče o službě dostatečně
neinformují. Informovanost rodičů je minimální, nejlépe funguje předávání informací o službě
mezi rodiči. Poskytovatel nejvíce řeší jednotné financování ve všech krajích pro udržení
pevného financování a udržení kvality služeb.
Raná péče KUK poskytuje na území Plzeňského kraje služby rané péče rodinám s dětmi
se zrakovým postižením. Na Nýřansku aktuálně poskytuje služby jedné rodině. Z jejich praxe
vyplývá, že rodiče musejí často řešit vzdělávání dětí, školku, povinný předškolní rok či školu,
kdy mimo Plzeň chybí speciální třídy, je problém děti umístit, když není možná běžná integrace
do běžných škol. Čím dále od Plzně rodina žije, tím větší problémy v dostupnosti návazných
služeb jsou. V ORP by měla být obecně větší vybavenost pro CS v poskytování návazných služeb
(speciální školy a školky, odborní lékaři aj.). Kapacitně je služba naplněna, v rámci měsíce
přijme cca 4 klienty, klienti se mění, žádného žadatele o službu neodmítá. Problémové oblasti
shledává ve financování služeb, řeší dary od firem, spoluúčast obcí, krajské financování (nutná
10% spoluúčast) a také s nízkou mírou informovanosti pediatrů, odborných lékařů a veřejnosti
o službě.
HEWER poskytuje v řešeném území služby osobní asistence (celokrajská působnost).
V řešeném území poskytuje služby aktuálně na Třemošensku a Vejprnicku. Kapacita služby
je naplněna. Poskytovatel se potýká s nedostatkem pracovníků a vozového parku
(problematika financování), dále s nedostatečnou informovaností a spoluprací s praktickými
lékaři. 2/3 klientů služby tvoří senioři, služby poskytují také dětem s PAS. Jako jedna z mála
organizací poskytuje služby také večer a o víkendech.
Diecézní charita Plzeň nabízí v PK ambulantní a terénní služby intervenčního centra, terénní
krizovou službu a nonstop krizovou linku. Nabízí pomoc osobám v pozici oběti (vztahové
problémy, domácí násilí) a pomoc v krizových situacích (tragické úmrtí v rodině, deprese,
sociální fobie, úzkosti aj.). Organizace zprostředkovává také pomoc duchovního, humanitární
servis do nemocnic (třeba materiální pomoc pro bezdomovce), mimořádnou pomoc (v případě
požáru) atd. Službu může doporučit také Policie ČR (50 % případů). Služby mají aktuálně volné
kapacity. Nýřansko (společně s Tachovskem) jsou poměrně náročné lokality na vytíženost
těchto služeb.
Domov – plzeňská hospicová péče poskytuje již 6 let služby terénního hospice, odlehčovací
služby osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a seniorům a odborné sociální
poradenství osobám v krizi bez omezení věku, do 40 km od Plzně. Obě služby lze využít
i pro klienty mimo hospicovou péči. Služby jsou z velké míry poskytovány rodinám zástupců
CS. Služby nejsou v základní krajské síti SSL, přitom je svým zaměřením jediná v Plzni. Řešení
jsou zatím bezvýsledná. Domov své služby tak financuje z darů a nadací. Aktuálně mají 15
aktivních klientů a 19 otevřených smluv. Je to maximum. Okamžitá kapacita terénní
odlehčovací péče jsou 2 klienti, ideální by byli 3 lépe i 4. Aktuálně zajišťují odlehčovací službu
maximálně 8,5 hodiny. Multidisciplinární tým do terénu tvoří lékař, sociální pracovnice
zdravotní sestry a duchovní. Pečovatelky nejsou součástí týmu. Počet klientů setrvale stoupá,
bohužel jsou z kapacitních důvodů odmítáni. Obecně lze říci, že největší poptávka je tam, kde
není území pokryto žádnou terénní službou (PS, osobní asistence). Většinou jde o malé obce.

28

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA NÝŘANSKU
ProCit nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (zejména s PAS) od 1 do 26 let věku
(cca 120 rodin z PK). Dále nabízí služby logopeda, bezplatné poradenství a zajišťuje pro CS
volnočasové aktivity. Kapacita služby je aktuálně naplněna a situace nedovoluje navýšení
služby (úvazků). Každoročně přibývá 1-2 % populace s PAS.

Chybějící služby na Nýřansku
V rámci mapování stávající sociální situace na Nýřansku jsme také zjišťovali, jaké služby
v území dle zástupců obcí, poskytovatelů sociálních služeb a také sociálních pracovníků
městských úřadů a dalších institucí působících v sociální oblasti chybí a s jakými problémy při
zajištění svých služeb se potýkají poskytovatelé.
Získané informace o chybějících službách nelze zaměňovat s průzkumem potřeb samotných
občanů regionu. Přesto mají informace od poskytovatelů sociálních služeb či obcí v mapování
sociální situace své nezaměnitelné místo, protože jsou v úzkém kontaktu s lidmi v jejich
aktuálních životních situacích a díky tomu mají přehled o tom, co obyvatelé řeší za problémy,
jakých služeb je v řešeném území nedostatek, případně jaké v území zcela chybí.

Sociální služby z pohledu obcí
V rámci dotazníkového šetření 30 obcí uvedlo, že jsou spokojeny se stávající nabídkou
sociálních služeb na svém území, 6 obcí se k dané problematice nevyjádřilo a 8 obcí uvedlo,
že se stávajícím rozsahem sociálních služeb spokojeno není.
Dále celkem 29 obcí do dotazníku uvedlo, že žádné sociální služby na svém území nepostrádají,
1 obec dodala, že si vystačí pouze s pečovatelskou službou (Zahrádka), 1 obce uvedla,
že nemají žádné podněty od občanů (Nadryby) a 2 obce doplnily, že kdyby měly nějaké
potřeby soc. služeb, tak by situaci řešily, řeší problémy, až když nastanou (Líně, Úherce).
Zástupci obcí také specifikovali služby, které pro své občany postrádají:
 služby pro rodiny při péči o nemohoucího či zdravotně postiženého člena rodiny
(Blatnice)
 pečovatelská služba pro osamělé a nesoběstačné seniory, zatím se nám jí nepodařilo najít
(Přehýšov)
 pečovatelská služba – podpora samostatného bydlení (Pernarec)
 služby pro starší občany (Rochlov)
 služby pro seniory a hendikepované občany (Krsy)
 služby pro seniory (Tlučná)
 komunitní centrum (Město Touškov)
 odlehčovací služby (Město Touškov)
 denní stacionář (Město Touškov)
 terénní a pobytové služby pro lidi s psychiatrickým onemocněním - osobní asistence,
bydlení se zajištěním sociální práce a stálou lékařskou péčí (Město Touškov)
 domov pro osoby se zdravotním postižením – duševním (Město Touškov)
 domov se zvláštním režimem - stávající mají dlouhou čekací dobu a soukromá zařízení
jsou pro většinu občanů finančně nedostupná (Třemošná)
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 služby poskytující domácí péči o nemohoucí, zejména v odpoledních a večerních
hodinách (Nýřany)
 služby pečující o nesoběstačné seniory (Ostrov u Bezdružic)
 terénní pečovatelská služba pro nesoběstačné a osamělé seniory jako podpora
samostatného bydlení potřebných (Pernarec)
 služby pro rodiny pečující o hendikepované děti (Tlučná)
 domov pro seniory (Úněšov)
 služby pro občany v krizových situacích, především při zadlužení a ztrátě bydlení
(Vejprnice)
 více terénních sociálních služeb pro seniory, aby byla větší konkurence a lepší výběr
(Zruč-Senec)
 jedna obec k tématu uvedla, že by v sociální oblasti obcím velmi pomohlo, kdyby byly
ze strany státu lépe nastaveny finanční podmínky (dotace) pro výkon veřejně
prospěšných prací v obcích a pro možnosti uzavírání DPP (Bdeněves).
Z rozhovorů se zástupci obcí dále vyplynulo, že nejvíce navazují spolupráci s poskytovateli,
kteří nabízejí v řešeném území služby pro seniory, konkrétně pečovatelskou službu a pobytové
sociální služby. Tyto služby jsou starostové obcí schopni potřebným občanům většinou zajistit
vlastními silami. Zrovna tak dovoz obědů, které jsou nejčastěji distribuovány buď v rámci
pečovatelské služby nebo prostřednictvím vývařoven zemědělských družstev nebo základních
a mateřských škol či místních restaurací.
Některé obce mají poskytování služeb na svém území zajištěné smluvně. 2 obce uvedly, že mají
smluvně navázanou spolupráci na pečovatelskou službu s Diakonií ČCE-středisko Západní
Čechy, 1 obec má takto navázanou spolupráci a pobytovým zařízením Residence Trnová,
1 obec má smluvně zajištěnou pečovatelskou službu s Městskou charitou Plzeň a 15 obcí má
uzavřenou smlouvu na pečovatelskou službu s Centrem pečovatelských a ošetřovatelských
služeb Město Touškov. Naopak 12 obcí (Úlice, Tlučná, Přehýšov, Nýřany, Hromnice, Úherce,
Plešnice, Úněšov, Nekmíř, Nevřeň, Bdeněves, Blatnice) k tématu uvedlo, že v minulosti měly
uzavřenou smlouvu s Centrem pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov,
smlouva však byla časem vypovězena, a to nejčastěji z finančních důvodů (spoluúčast obce
byla neúměrně vysoká k rozsahu poskytovaných služeb na území obce). Město Horní Bříza
zřizuje svojí pečovatelkou službu pro území obce. Město Úterý dlouhodobě neúspěšně řeší
s Plzeňským krajem zprovoznění zdravotnického zařízení pro obyvatele své a okolních obcí,
a to i přes to, že mají plně vybavenou ordinaci a lékaře, který by ordinaci zajistil (problém smluv
se zdravotními pojišťovnami).
Působnost poskytovatelů pečovatelské služby v řešeném území jsme zaznamenali do
následující mapy, ze které vyplývá, že 35 obcí nemá na svém území pečovatelskou službu
zajištěnu, konkrétně obce: Bdeněves, Blatnice, Blažim, Bučí, Čeminy, Čerňovice, Česká Bříza,
Dolany, Hněvice, Hromnice, Kaceřov, Kbelany, Krašovice, Krsy, Křelovice, Kunějovice,
Louchousice, Myslinka, Nadryby, Nevřeň, Ostrov u Bezdružic, Pernarec, Plešnice, Pňovany,
Prehýšov, Příšov, Rochlov, Tatiná, Trnová, Úherce, Újezd nade Mží, Úlice, Úněšov, Úterý, Žilov.
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Mapa 1. Poskytovatelé pečovatelské služby na Nýřansku

Zdroj: Autor; data dotazníkové šetření 2020, rozhovory 2021

Sociální služby z pohledu poskytovatelů a sociálních pracovníků
V rámci rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb (místních i s celokrajskou působností)
a sociálními pracovníky městských úřadů byly vedle chybějících služeb zjišťovány také trendy
v sociální oblasti, se kterými se poskytovatelé služeb musejí vyrovnávat a které bude nutné
při plánování sociálních služeb akceptovat:
 narůstá počet zadlužených osob, a to včetně seniorů, lidí bez výplaty důchodu,
bez bydlení a rodinného zázemí, což s sebou přinese další problémy s využíváním
příspěvku na péči, který nebude využíván na zajištění potřebné péče, ale na živobytí
 narůstá počet seniorů s nízkým důchodem (často samostatně žijící), kteří nedosáhnou
na dávky na bydlení a půjčují si peníze na bydlení (zadlužování seniorů)
 lidé o služby žádají až ve chvíli vyšší míry nesoběstačnosti, což přináší vyšší zájem o úkony
přímé péče v intenzivnějším rozsahu a tím také vyšší nároky na poskytovatele (personální
a časová náročnost)
 narůstá počet klientů s demencemi, Alzheimerovou chorobou, duševním onemocněním
a pohybovou disfunkcí (do budoucna nebudou stačit kapacity pobytových zařízení-DZR,
DOZP)
 u pečovatelské služby narůstá zájem sociální kontakty, dále o praní či žehlení prádla
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 vyskytují se případy špatného přístupu dětí k rodičům seniorům – vytrácí se úcta
k seniorům, v některých případech vedou vyhrocené vztahy až k domácímu násilí
na seniorech
 z pohledu OSPODu narůstají u dětí sexuální delikty, látkové závislosti (alkohol, extáze,
nová extáze) a nelátkové závislosti (sociální sítě, energetické nápoje)
 nárůst případů alkoholové a drogové závislosti u dospělých a také domácího násilí
(připouští souvislost s vládními opatřeními v době pandemie Covid -19 a také s distanční
školní výukou)
 rodiny mají větší zájem ponechávat si nemocné doma a zajisti péči v domácím prostředí
Z pohledu poskytovatelů sociálních služeb chybí na Nýřansku zejména:
 dostatečná kapacita bytů pro lidi v bytové nouzi (velmi často jsou jimi klienti soc. služeb)
vč. sociálního bydlení (startovací byty)
 terénní dluhové poradenství (zmapování situace v regionu a následné individuální řešení
případu)
 kapacity krizového bydlení a krizových lůžek
 kapacity azylových domů a následné bydlení
 služby zaměřené na řešení problémů dětí a mládeže – doučování, psychoterapie
(v souvislosti s pandemií Covid-19 jsou velké rozdíly v přístupu ke vzdělání a v úrovni
vzdělanosti, děti mají psychické problémy)
 obecně chybějí kapacity pobytových sociálních služeb napříč cílovými skupinami,
zejména pak DZR (často lidé s nízkými příjmy, kteří nemají možnost dostat se
do nestátních zařízení)
 v regionu chybějí rehabilitační služby a logopedie pro dospělé (klienti po CMP apod.)
 možnost přepravování seniorů (senior taxi, mobilní osobní asistence)
 terénní služby - odlehčovací služby, osobní asistence (pro děti i dospělé)
 pobytová odlehčovací péče
 odborní lékaři pro osoby s demencemi a dalšími specifickými onemocněními
 psychiatři a terapeuti pro práci s oběťmi a osobami v krizových situacích
 stacionáře a pobytové služby pro rodiny s dětmi s PAS a klienty SAS pro rodiny s dětmi
 dostatečná kapacita domácí péče
 následná péče po ukončení služeb rané péče pro rodiny s dětmi po uplynutí 7. roku věku
dítěte
 pečovatelská služba, která by pomohla rodičům s dětmi
 dostatečné pokrytí regionu pečovatelskou službou a zajištění služby ve večerních
hodinách a o víkendech)
 odborníci na sestavení pracovního týmu pro potřeby rané péče
 dobrovolníci pro osamělé občany (ideální by bylo, kdyby každá obec měla vybudovanou
vlastní síť dobrovolníků, protože není možné zajistit terénní služby v dostatečné míře
všude)
Z pohledu sociálních pracovníků úřadů v řešeném území chybějí zejména služby:
 DZR (stávající kapacity jsou plné, což zapříčiňuje dlouhé čekací na přijetí klientů)
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 služby pro klienty s psychiatrickým onemocněním (především následná péče
po propuštění ze zdravotnického zařízení)
 pobytové služby pro osoby se specifickými problémy, které nespadají do žádné klasické
cílové skupiny (osoby bez bydlení, bez příjmů, s problémy se závislostmi apod.)
 kvality služeb závisí na jejich kapacitách – kvalita práce s klientem klesá s množstvím
klientů služby
 SAS pro rodiny s dětmi, vč. toho, že klienti musejí za službou dojíždět do Plzně (zrušené
pobočky v ORP)
 dětská psychologie a psychiatrie a návaznost na rodinnou terapii (řeší se děti a rodiče
zvlášť)
 osobní asistence
 adiktologická ambulance
 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Zbůch, Horní Bříza, Nýřany)
 stacionární služby na závislosti
 dětský domov se školou (aby se v době umístění dítěte dalo pracovat s rodiči)
 azylové domy (stále plné kapacity)
 startovací byty pro děti z ústavní péče
 v centru řešeného území (Nýřany) by bylo vhodné zřízení domova pro seniory
Dále se při rozhovorech objevovaly dílčí problémy, se kterými se poskytovatelé služeb
potýkají. Některé problémy přímo souvisejí se systémem financování služeb. S tím nemají
problémy zejména poskytovatelé, kteří mají služby zřízené městem, krajem či ministerstvem
a ti, kteří mají služby zahrnuty v základní krajské síti. V opačné situaci jsou poskytovatelé, kteří
své služby v základní krajské síti nemají nebo mají kapacity služeb v rozvojové síti.
Poskytovatelé k danému tématu nejčastěji uváděli:
 systémový problém – nízké limity lékařů (ve vztahu k pojišťovnám) ve vydávání poukazů
na zdravotní péči (rehabilitace, ošetřovatelské úkony i související hospicová péče)
 systémový problém – přílišná byrokracie a administrativní zátěž přenášena
na poskytovatele
 systémový problém – nízké částky úhrad za služby (potřeba změny úhradové vyhlášky)
 dlouhodobě uzavřená krajská síť sociálních služeb (nezahrnutí celé kapacity služeb ani
do rozvojové sítě), což brání rozvoji služeb i financování stávajících kapacit služeb
 chybí finanční prostředky, problém s financování paliativní péče, hrozí utlumování služby
 měl by se obecně zlepšit systém financování sociálních služeb, aby bylo možné navyšovat
kapacity (klientské i personální) plynule dle vznikající potřeby po službách
 neprovázanost sociálních a zdravotnických služeb – někteří poskytovatelé by uvítali,
pokud by pracovníci v sociálních službách mohli vykonávat také úkony, které nejsou
zařazeny do sociálních služeb (např. podání léků)

Spolupráce mezi subjekty v sociální oblasti
Jednou z oblastí, na které jsme se při mapování stávající situace sociálních služeb zaměřili, byla
také spolupráce poskytovatelů sociálních služeb, obcí, sociálních pracovníků a dalších aktérů.
Obecně lze spolupráci mezi jednotlivými organizacemi a institucemi v řešeném území
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považovat za dobrou. Poskytovatelé mají většinou dobře navázanou spolupráci se subjekty,
se kterými v rámci péče o klienty nejčastěji spolupracují (nemocnice, lékaři, obecní úřady,
krajský úřad, pracoviště odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Nýřany v Plzni). Velmi dobře
je téměř všemi subjekty hodnocena spolupráce se sociální pracovnicí (sociální kurátorkou) MÚ
Nýřany-pracoviště Plzeň, zrovna tak spolupráce s v oblasti potravinové pomoci. Na dobré
úrovni probíhá také spolupráce sociálních pracovníků POÚ s odborem sociálních věcí
a zdravotnictví-pracoviště Plzeň.
K tématu zaznělo několik konkrétních připomínek od poskytovatelů sociálních služeb
a sociálních pracovníků obcí:
 potřeba prohloubení spolupráce mezi MÚ Nýřany a poskytovateli k výměně nezbytných
informací ohledně řešení případu a vznikající potřeby klientů po zajištění služeb
 potřeba zkvalitnění spolupráce mezi sociálním odborem MÚ Nýřany a pečovatelskou
službou (informování o osobách – potencionálních klientech, kteří nemají zajištěnou péči
a jsou zatížení více sociálními problémy)
 potřeba prohloubení spolupráce mezi poskytovateli a praktickými lékaři) sociální oblast
je na okraji zájmu), byla by vhodnější možnost zapojit do komunikace zdravotní sestru
lékaře, která je většinou první, kdo s pacientem-klientem mluví a poskytuje mu nějaké
informace (ne o zdravotním stavu)
 problém neprovázanosti zdravotnictví a sociálních služeb způsobuje absenci informací
o zdravotním stavu (poskytovatel neví, jaké potíže u klienta mohou nastat a nemůže mu
zajistit ani úkon podání pravidelných léků)
 potřeba zkvalitnění spolupráce mezi pobytovými a terénními službami pro zajištění
plynulého přechodu klienta do pobytových sociálních služeb (pobytové služby nemají
dostatek informací z terénu o životě klienta, vše musí zjišťovat až v průběhu jeho pobytu
v zařízení – sociální anamnéza)
 je žádoucí více provázat sociálními pracovníky POÚ a starosty ostatních obcí k další
spolupráci (problémy občanů obcí tak budou včas zachyceny sociálním pracovníkem
a tím efektivněji řešeny)
 nutnost zvýšit povědomí bytového odboru plzeňského magistrátu o potřebnosti sociální
práce s klienty k provázanosti zajištění bydlení a nutné sociální práce (zatím není
ze strany bytového odboru o tuto problematiku zájem)
 OSPOD často nemá od sociálních služeb dostatek informací o tom, že také spolupracují
se stejnými klienty a jakým způsobem, poskytovatelé informace sdělit nemohou,
to ale komplikuje průběh práce s klientem a výsledek není příliš efektivní
 OSPOD často naráží na plné kapacity sociálních služeb, což v některých případech vede
k tomu, že se sociálním pracovníkům vracejí nedořešené případy zpět
 v některých případech se ve spolupráci odráží dvojí pohled na problematiku rodiny
a odlišný směr OSPODu a sociálních služeb při práci s klienty (dáno odlišným nastavením
státního orgánu a sociální služby), což může vést až k vedení klienta služby proti postoji
úřadu
 problém nespolupráce lékařů s poskytovateli (možná i neinformovanost a přetíženost
lékařů) v Plzeňském kraji – např. pediatři nespolupracující s poskytovateli služeb, mají
nedostatek informací (v oblasti PAS pak zapomínají rodičům nabízet služby rané péče)
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Informovanost o sociálních službách na Nýřansku
Nedílnou součástí využívání sociálních služeb je také kvalitní informovanost o jejich existenci
a působení, a to ve vztahu k osobám, které se ocitají v tíživé sociální situaci,
tak i k pomáhajícím organizacím a dalším institucím. V dotazníkovém šetření a následných
rozhovorech 16 obcí uvedlo, že nemá dostatek informací o tom, jaké sociální služby jsou jejich
občanům dostupné. Naopak 32 obcí má dostatek informací o rozsahu poskytovaných služeb
na svém území. V reakcích na danou problematiku se objevila také tato sdělení:
 nějaké informace máme, ale je jich málo
 v obci nemáme žádné poskytovatele sociálních služeb; v roce 2018 proběhlo jednání
o působnosti pečovatelské služby, nakonec bylo zjištěno, že služby není potřeba
 informace máme, ale neznáme aktuální stav
 informace nesháníme, zatím nás nikdo nekontaktoval
 informace zjišťuji, až když nastane problém
 informace získáváme z internetu a od Krajského úřadu PK
 informace získáváme s katalogu sociálních služeb a z internetu.

Poskytovatelé se k informovanosti a k případným problémům spojeným s touto oblastí
vyjádřili následovně:
 poskytovatelé jsou často v katalogu sociálních služeb PK, využívají k propagaci svých
služeb sociální sítě (webové stránky a facebookový profil), distribuují propagační
materiály do míst s vyšší koncentrací členů CS (nemocnice, speciální školy, lékaři, úřady
aj.), velmi dobře a nejčastěji funguje systém, kdy si lidé předávají informace o službách
mezi sebou
 některé služby (permanentně obsazené) záměrně utlumují informační kampaň o svých
službách (vyvolávají v lidech falešnou představu o volných kapacitách)
 jeden poskytovatel uvedl, že letáky nefungují a využívá k propagaci inovativní nástroje –
reklama v regionální televizi, spoty v rádiu či prezentace skutečných životních příběhů
klientů
 klienti nemají povědomí o službách návazných na sociální problémy, vázne poradenství
na úrovní úřadů (ještě se prohloubilo v době pandemie Covidu-19), často lidem nedokáží
poradit, jak mají svojí situaci řešit a lidé se pak obracejí přímo na zařízení, lidé se v registru
sociálních služeb nedokáží zorientovat, na každé obci by měl být někdo, kdo jim poskytne
základní poradenství v oblasti sociálních služeb, vč. pomoci se žádostmi – v této
souvislosti je vhodné myslet zejména na starosty malých obcí, kde není sociální
pracovník, aby měli přehled kontaktů na služby v návaznosti na daný problém
 v této oblasti může být problémem i to, že na malých obcích se lidé nechtějí se svými
sociálními problémy svěřovat
 lidé obecně nemají informace o příspěvku na péči
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 bylo by vhodné do oblasti informovanosti více zapojit zdravotní sestry praktických lékařů
(nezajímá je sociální oblast), aby pacienti u svého lékaře (místo, kam jdou většinou
se svým problémem jako první) získali informace o dalších možnostech pomoci a péče
 nedostatečná informovanost lékařů, úřadů a starostů obcí o sociálních službách (nejsou
pak schopni předávat informace občanům), až z 90 % informovanost pouze klient od
klienta

Situace během pandemie Covidu-19
Všechny sociální služby zasáhla také situace, která vznikla v souvislosti s virem Covid-19,
a vyhlášením nouzového stavu. Na tuto oblast jsme se také krátce zaměřili při rozhovorech,
neboť tato situace zasáhla téměř celé monitorovací období. Z rozhovorů vzešlo několik
postřehů:












v pobytových službách se uvolnila kapacita lůžek v souvislosti se zvýšenou úmrtností
klientů spojenou s pandemií, zároveň byla částečně utlumena i poptávka po pobytových
službách (obava z nemožnosti návštěv klienta v zařízení)
došlo ke snížení intenzity terénní sociální práce, ale narostl počet kontaktů (např.
v pečovatelské službě i telefonické kontakty)
poskytovatelé zaznamenali zvýšené nároky na administrativní činnost spojenou
s testováním a plošným očkováním klientů a na hygienu a úklid
někteří poskytovatelé (především pobytových služeb) mají ze současné doby dojem,
že jediným problémem je pandemie a musí se mu podřídit veškeré fungování zařízení
a služeb
po dobu pandemie byli pro občany hůře dostupné úřady a lékaři, byla přerušena
spolupráce poskytovatelů s odborníky, poskytovatelé pak sloužili jako prostředníci
a zprostředkovatelé informací (klienti se nedostali k potřebným informacím, nedalo
se dovolat lékařům, byla zatížená záchranka, což vedlo k nepříjemnému chování posádky)
došlo k maximálnímu útlumu práce s klienty ze strany poskytovatelů sociálních služeb
pandemie způsobila větší nárůst potřeby krizové služby

Plány obcí a poskytovatelů sociálních služeb v sociální oblasti
Pro plánování rozvoje sociálních a návazných služeb je také třeba zmapovat plány obcí
v sociální oblasti a poskytovatelů sociálních služeb. Ty mnohdy odrážejí aktuální situaci
v oblasti služeb, problematiku financování a poptávku po službách. V rámci šetření jsme
zjišťovali plány obcí na realizace sociálních projektů v návaznosti na rozvoj služeb na svém
území. Obce uvedly tyto plány:







zřízení dětské skupiny v obci, kdy místní MŠ jsou přeplněné (Bdeněves)
probíhá projekt na otevření mateřského centra (Chotíkov)
zřízení domova pro seniory (Druztová)
komunitní centrum (Chotíkov)
dům s pečovatelskou službou – investiční záměr (Chotíkov)
nabídka volného objektu bývalé školy investorovi pro vybudování domova pro seniory obec nemá dostatek vlastních finančních prostředků na tuto akci (Nýřany)
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 výstavba sociálních bytů z IROP, mezi dotační podmínky patří zajištění obchodu v obci –
podmínka nyní splněna (Rochlov)
 v souvislosti s výstavbou sociálních bytů dojednat spolupráci s terénní službou Diakonie
ČCE-středisko Západní Čechy (Rochlov)
 zřízení lékařského domu - praktický lékař, zubař, pediatr (Tlučná)
 zřízení domu s pečovatelskou službou z bývalé fary a zajištění pečovatelské služby
na území obce (Úterý)
 zřízení pečovatelské služby, je to však pro obec drahé (Kbelany)
 obec by chtěla do budoucna na svém území zajistit pečovatelskou službu (možná v rámci
spolupráce Sdružení obcí Podbělí), zatím se nenašel vhodný poskytovatel (Lhota)
 zřízení vlastní pečovatelské služby (Přehýšov)
 zajištění praktického lékaře, obec má novou ordinaci i nasmlouvaného lékaře, probíhá
schvalovací proces (Úterý).
Plány poskytovatelů sociálních služeb byly mapovány prostřednictvím realizovaných
rozhovorů:
 Sdružení občanů Exodus plánuje rozšířit odlehčovací službu o její pobytovou formu,
a to zejména pro starší klienty (velký zájem o tento typ služby), mohlo by vzniknout 4-5
standardních lůžek, přičemž v případě zvýšeného zájmu by bylo možné využít lůžka
pobytové rehabilitace, služba by tak mohla mít až 20 lůžek
 DS Zbůch, s.r.o. považuje za nejnutnější dořešit způsob financování celé kapacit služby,
v návaznosti na to dále uvažuje o rozšíření služby o DZR nebo DOZP, o výstavbě výtahu
a nákupu nových zařízení pro manipulaci s klienty (zvedáky apod.)
 Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú. usiluje několik let o vstup do krajské základní sítě
sociálních sužeb, což považuje za základ působení služby v regionu a nutnost pro realizaci
jejich plánů = zvyšovat kvalitu rehabilitace, informovanosti, vzdělávání pracovníků
a celkové konkurenceschopnosti, oprava střechy, nové vybavení zařízení (kompenzační
pomůcky, polohovací lůžka, antidekubitní a inkontinentní pomůcky, …), zřízení dílny,
rozšíření volnočasových aktivit
 Baculus o.p.s. má vypracovanou studii navýšení kapacity DZR (zatím odklad realizace,
finančně nákladné)
 Člověk v tísni, o.p.s. by rád, vzhledem k zájmu o službu a nedostatečné kapacitě, posílil
personální stav o 1 až 2 zaměstnance a celkově tak byl navýšen úvazek OSP o 1,0 úv.
 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy by vzhledem k zájmu o jejich službu ráda navýšila
personální zajištění služby o 2 pečovatelky
 Diakonie ČCE - středisko celostátních programů a služeb potřebuje zajistit pevné
financování služby srovnatelné ve všech krajích (zůstat v krajské síti, využít celostátní
projekty)
 HEWER, z.s. usiluje o přesunutí všech úvazků do základní sítě SSL PK, navýšit pracovní
úvazky a rozšířit služby do všech ORP PK
 Diecézní charita Plzeň by chtěla své krizové služby více zaměřovat i na dětské klienty
a být více v kontaktu s ostatními poskytovateli služeb a pracovat na jejich propojení
a kooperaci
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 Domov – plzeňská hospicová péče by chtěla projednat kritickou situaci služby
s krajským radním pro sociální věci a s paní hejtmankou s cílem zvýšit podporu terénní
hospicové péče. Dále by chtěli navýšit kapacitu sociálních služeb celkem na 1 500 hodin.
Chtěli by vlastní budovu (dostatečně prostornou a s parkováním pro vozy). Dalším
záměrem je vybudovat pobytové zařízení pro dětský hospic, založený na pobytové
odlehčovací službě (bylo by to 2. zařízení v ČR, jedno je v Brně). Jednají o možném zřízení
v Nýřanech nebo ve Strašicích (dosud to není projednáno s krajem, zde bude nezbytná
podpora)
 ProCit má v plánu do 5 let postavit stacionář – nejspíše na zelené louce, dále dostat
se do základní krajské sítě SSL (půjde to, ale musí to rok služba finančně zvládnout sama)
Pro rozvoj sociálních služeb a jejich plánování je dále nutná znalost potíží a překážek,
se kterými se poskytovatelé při poskytování svých služeb potýkají. Mezi nejčastější zmiňované
problémy patří zejména:
 dlouhodobě uzavřená krajská základní síť soc. služeb a nemožnost do ní vstoupit (finanční
potíže služeb a nemožnost navyšovat jejich kapacity, vč. motivace pracovníků – nemohou
konkurovat službám v základní síti)
 v návaznosti na rigiditu krajské sítě sociálních služeb chybí domovu pro seniory jasné
informace o prioritách kraje a jím podporovaných služeb, což mu brání v rozšiřování
domova pro seniory o další službu (DZR nebo DOZP), která je vzhledem k současným
trendům vývoje klientely žádoucí
 poskytovatel terénních programů a odborného sociálního poradenství nemá kapacity
na mapování terénu, nemůže působit v terénu tak, jak by bylo třeba, což má vliv
především na stagnaci dluhového poradenství
 často nevstřícný přístup měst a obcí k poskytovatelům služeb a nepochopení naléhavosti
nepříznivé situace klientů služeb a neochota spolupráce při jejím řešení
 stavební dispozice pobytového zařízení neumožňuje navyšování jeho kapacity
 nedostatek financí – brání navýšení personálu pro volnočasové aktivity s klienty
 poskytovatelům terénní služby (PS, osobní asistence) chybí auto (klíčové pro poskytování
terénní služby), bylo by vhodné, kdyby obec měla auto pro PS v rozpočtu
 nedostatečné personální zajištění terénních služeb (návaznost na nedostatečné
financování služby)
 absence zázemí pro terénní pracovníky působící v dané lokalitě (vhodné domluvit zázemí
na úřadě v místě výkonu služby)
 odbor sociálních věcí a zdravotnictví uvedl nevyhovující prostory na pracovišti v Plzni
včetně vybavení (telefony, služební vozidlo) a také trvalý podstav pracovníků odboru,
což má dopad především na terénní sociální práci
 nedostatečná propojenost sociálních a zdravotních služeb způsobuje komplikace
v zajištění komplexní péči o klienta
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Příloha
Příloha 1. Kapacita pobytových (P), terénních (T) a ambulantních (A) sociálních služeb poskytovaných místními organizacemi pro klienty v SO ORP Nýřany
2017
Základní síť
Poskytovatel

Služba

Lůžka

Klienti

2018

Rozvojová síť
Lůžka

Klienti

Základní síť
Lůžka
P

Klienti

P

A

T

P

A

T

18

-

-

-

-

-

-

-

0

2019

Rozvojová síť
Lůžka

Klienti

Základní síť
Lůžka

Klienti

2020

Rozvojová síť
Lůžka

Klienti

Základní síť
Lůžka

Klienti

Rozvojová síť
Lůžka

Klienti

A

T

P

A

T

P

A

T

P

A

T

P

A

T

P

A

T

-

18

-

-

-

-

-

13

-

-

-

-

-

14

-

-

2

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

5

-

-

-

CPOS Město Touškov3

Pečovatelská služba

-

-

Diakonie ČCE-středisko
Západní Čechy

Pečovatelská služba

-

0

Město Horní Bříza

Pečovatelská služba

-

-

3

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

-

-

-

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

22

-

-

-

-

-

22

-

-

-

-

-

22

-

-

-

-

-

22

-

-

-

-

-

SAS pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

-

8

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

Chráněné bydlení

9

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

190

-

-

-

-

-

190

-

-

-

-

-

190

-

-

-

-

-

188

-

-

-

-

-

Odlehčovací služby

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

120

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

Odlehčovací služby

10

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

10

-

-

-

-

Centrum sociálních služeb
Stod, p.o.

Domov pro osoby 4se
zdravotním postižením
Horní Bříza, p.o.

Centrum pobytových a
terénních služeb Zbůch

3
4

-

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov - střediska Vejprnicko a Touškovsko
Poskytovatel Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza je registrován přímo MPSV ČR (zřizovatel je MPSV ČR)
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Sociální rehabilitace

4

24

12

-

-

-

4

24

Chráněné bydlení

12

-

-

-

-

-

12

-

Domovy pro seniory

21

-

-

-

-

-

21

-

Domovy pro seniory

32

-

-

-

-

-

32

-

Domovy se zvláštním
režimem

22

-

-

-

-

-

22

-

Domovy pro seniory

-

-

-

-

-

-

-

-

Domovy se zvláštním
režimem

-

-

-

-

-

-

-

-

Osobní asistence

-

-

-

-

-

-

-

-

Odlehčovací služby

-

15

-

-

-

-

-

15

Sociální rehabilitace

26

6

-

-

-

26

6

Centra denních služeb

-

8

-

-

-

--

-

8

Ústav péče o seniory
Třemošná, z.ú.

Domovy se zvláštním
režimem

-

-

-

-

-

-

-

-

Ledovec, z.s.

Sociální rehabilitace

9

9

-

-

-

-

9

9

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

-

1

-

-

-

-

-

1

Odborné sociální
poradenství

-

1

-

-

-

-

-

1

Terénní programy

-

1

-

-

-

-

-

1

DS Zbůch s.r.o.

Baculus o.p.s.

SETI GROUP s.r.o.

Sdružení občanů Exodus, z.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

12
-

-

-

-

-

4

24

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

4

24

-

-

-

-

12

21

-

-

-

-

-

32

-

-

-

-

-

22

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

-

-

-

-

-

32

-

-

-

-

-

-

22

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

26

6

-

-

26

6

-

-

-

8

--

-

8

-

8

--

-

8

-

8

--

50

-

-

-

-

50

-

-

-

-

50

-

-

-

-

-

9

9

-

-

-

9

9

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

10

-

-

-

12

10

-

-

-

Zdroj: Dotazníkové šetření a rozhovory s poskytovateli 2020, Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR, SPRSS Plzeňského kraje – údaje o základní a rozvojové síti
sociálních služeb
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Příloha 2. Přehled poskytovatelů sociálních služeb s působností v Plzeňském kraji
Poskytovatel

AUDIOHELP z.s.

Název sociální
služby

Specializace cílové skupiny

Středisko služeb pro
osoby se sluchovým sluchové postižení
postižením v Plzni

Poradna Bílého
oběti domácího násilí
Bílý kruh bezpečí,
kruhu bezpečí, z.s., oběti obchodu s lidmi
z.s.
Plzeň
oběti trestné činnosti

Centrum Hájek,
z.ú.

0-15, děti s tělesným, mentálním nebo
kombinovaným postižením
Centrum Hájek
0-80, rodiny s dětmi s tělesným, mentálním
nebo kombinovaným postižením

Centrum pro
dětský sluch
Tamtam, o.p.s.

Služba
Typ
Sociální
rehabilitace
Odborné
sociální
poradenství
Odborné
sociální
poradenství

SAS pro rodiny
s dětmi

Raná péče Čechy

Raná péče

Adresa, kontakt

A, T

www.audiohelp.cz

Tomanova 2645/5, Plzeň 3-Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň 1
E-mail: audiohelp@volny.cz
Telefon: 377 420 933

A, T

www.bkb.cz/kontakt/cesk
a-republika/plzen/

Jungmannova 1, 301 00 Plzeň
E-mail: bkb.plzen@bkb.cz,
ksp.plzen@bkb.cz
Telefon: 773 551 311

www.centrumhajek.eu

Šťáhlavice 158, Šťáhlavy, 332 04
Nezvěstice
E-mail: info@centrumhajek.eu
Telefon: 602 692 763

poradenství

poradenství

A

A, T
A, T

prevence
T

Centrum pro
zdravotně
postižené
Plzeňského kraje

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

Odborné
sociální
poradenství

poradenství

Centrum
protidrogové
prevence a
terapie, o.p.s.

Ambulance pro
nelátkové závislosti, nelátkové závislosti – hazard, sázení aj.
CPPT, o.p.s.

Odborné
sociální
poradenství

prevence
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Webová stránka

Forma*

prevence

Denní
stacionáře
péče
Odlehčovací
služby
Sociální
rehabilitace
prevence
SAS pro rodiny
s dětmi

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s sluch. kombinace postižení 0-18 let
dětmi
děti se sluchovýcm postižením 0-7 let

Druh

A, T

A

Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5
Stodůlky
https://www.tamtam.cz E-mail: detskysluch@tamtam.cz,
reditelka@tamtam.cz
Telefon: 603 710 748
Koterovská 2061/134, 326 00 Plzeň
Pobočky: Plzeň, Rokycany,
www.czppk.cz
Domažlice, Tachov
E-mail: plzen@czppk.cz
Telefon: 377 440 854
CPPT, o.p.s, Tylova 20, 301 00 Plzeň
E-mail: management@cppt.cz,
www.cppt.cz
g.ambulance@cppt.cz
Telefon: 377 421 034
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Adiktologická a
preventivní
ambulance - 21
Program následné
péče

Člověk v tísni,
o.p.s.

Plachého 6, 301 00 Plzeň
E-mail: 21ambulance@cppt.cz
Telefon: 602 686 893

osoby 7-26 let ohrožené nebo závislé
18-64 let, osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách i rodinní
příslušníci a blízcí závislých

Program pro osoby
15-64 let, osoby ohrožené závislostí nebo
v konfliktu se
osoby závislé na návykových látkách
zákonem
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
Terénní program
zařízení pro výkon ústavní péče
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
Sociálně aktivizační
osoby bez přístřeší
služby pro rodiny s
osoby do 26 let věku opouštějící školská
dětmi – Plzeňský
zařízení pro výkon ústavní péče
kraj
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy
Poradenství –
rodiny s dítětem/dětmi
dluhové, kariérní,
etnické menšiny
rodinné, obětem

Služby
péče
následné péče
Terénní
programy

prevence

Terénní
programy

A, P

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

T

Tylova 20, 301 00 Plzeň
E-mail: konfliktsezakonem@cppt.cz
Telefon: 724 890 073

T

Plzeň
Pobočky: Plzeň, Domažlice,
Rokycany, Horšovský Týn, Klatovy,
Stříbro, Nýřany
www.clovekvtisni.cz/tere
E-mail:
nni-programy-vjakub.palecek@clovekvtisni.cz
plzenskem-kraji-4676gp
Telefon: 377 240 090

prevence

SAS pro rodiny
s dětmi

Odborné
sociální
poradenství
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A, T
www.clovekvtisni.cz/plze
n

poradenství

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
Telefon: 777 367 889
Plzeň
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trestných činů,
resocializační
programy

Diakonie ČCE –
středisko
celostátních
programů a služeb

Raná péče –
detašované
pracoviště Plzeňský
kraj

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

Raná péče

Jdeme dál pro
18-64 let, osoby se zdravotním postižením
osoby s postižením

Sociální
rehabilitace

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

Terénní
programy

Diakonie ČCE –
středisko Západní
Čechy
Archa pro rodiny s
dětmi

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

Adite pro náhradní
rodiny s dítětem/dětmi
rodiny

T

www.rana-pece.cz

A, T

prevence

Denisovo nábřeží 2568/6, Plzeň 3 –
Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
E-mail: teren@diakoniezapad.cz
Telefon: 737 651 641

T

www.diakoniezapad.cz

SAS pro rodiny
s dětmi

A, T

SAS pro rodiny
prevence
s dětmi

A, T
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Pobočky: Plzeň, Rokycany,
Domažlice, Horšovský Týn, Stříbro,
Tachov, Nýřany
E-mail:
jitka.kylisova@clovekvtisni.cz ,
vlastimila.feistingerova@clovekvtis
ni.cz
Telefon: 377 240 090
Mírové náměstí 19, 341 01
Horažďovice
E-mail: info@rana-pece.cz
Telefon: 235 518 392
Perlová 60/14, Plzeň 3-Vnitřní
Město, 301 00 Plzeň 1
Pobočky: Plzeň, Klatovy
E-mail:
jdemedal@diakoniezapad.cz
Telefon: 730 544 244

Archa pro rodiny s dětmi
Resslova 332/12, Plzeň
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 3Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
E-mail: adite@diakoniezapad.cz
Telefon: 731 125 429
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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
Diakonie ČCE –
Odborné
Poradna pro občany osoby s jiným zdravotním postižením
středisko Západní
sociální
v nesnázích
osoby s kombinovaným postižením
Čechy
poradenství
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
Kluby pro děti a
mládež (Atom,
Echo, Akcent,
Diakonie ČCE –
Fontána, Magnet,
středisko Západní
Uličník)
Čechy
Plus pro lidi v
krizové situaci

poradenství

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

Nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež prevence

oběti domácího násilí, trestných činů a v krizi

Krizová pomoc
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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

E-mail: kluby@diakoniezapad.cz
Telefon: 731 517 377
A, T

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

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA NÝŘANSKU

Diakonie Západ

Point 14, z.ú.

Stacionář Korálek
poruchy autistického spektra, mentální
pro osoby s
postižení
postižením (pro PK)

Denní
stacionáře

péče

A

Stacionář Človíček
poruchy autistického spektra, mentální
pro osoby s
postižení
postižením (pro PK)

Denní
stacionáře

péče

A

Terénní program
Point 14

Terénní
programy

prevence

T

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

Kontaktní centrum

Diecézní charita
Plzeň

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

SOS Domažlice

Služby
péče
následné péče

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

prevence

A, P

T

A, T

www.diakoniezapad.cz

www.point14.cz

E-mail: plus.kraj@diakoniezapad.cz
Telefon: 605 232 116
Soběkury 63, 334 01 Přeštice
E-mail: koralek@diakoniezapad.cz
Telefon: 773 683 189
Kralovická 1562/35, Plzeň 1Bolevec, 323 00 Plzeň 23
E-mail: clovicek@diakoniezapad.cz
Telefon: 377 531 710
Poděbradova 1389/31,
Plzeň 3-Jižní Předměstí,301 00
Plzeň 1
E-mail: rothova@point14.cz
Telefon 377 235 526, 777 570 647
Sušická 241/75, Plzeň 2-Slovany,
Božkov, 326 00 Plzeň 26)
E-mail: jenikova@point14.cz
Telefon: 377 442 669
Husova 1777/14, Plzeň 3-Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň
E-mail: roubalova@point14.cz
Telefon: 377 235 526

Sadová 636, Týnské Předměstí, 344
www.dchp.cz/jak01 Domažlice 1
pomahame/v-plzenskemPobočky: Domažlice, Horšovský Týn
kraji/poradna-pro-cizinceE-mail: poradna@dchp.charita.cz
a-uprchliky-plzen/
Telefon: 377 441 736

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA NÝŘANSKU
jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny

Diecézní charita
Plzeň

Poradna pro cizince
imigranti a azylanti
a uprchlíky Plzeň

Odborné
sociální
poradenství

Terénní krizová
služba

Krizová pomoc

osoby v krizi

Domov – plzeňská
osoby v krizi, bez omezení věku
Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.
hospicová péče,
Domov –
z.ú.
odlehčovací služby, osoby se zdravotním postižením, senioři
z.ú.
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy
DOMUS –
oběti domácího násilí
DOMUS – centrum
centrum pro
oběti trestné činnosti
pro rodinu
rodinu, z.s.
osoby bez přístřeší
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
HEWER – osobní
osoby s tělesným postižením
HEWER, z. s.
asistence pro
osoby se sluchovým postižením
Plzeňský kraj
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři
Poradenské
centrum Ledovec

A, T

T
prevence

Intervenční centrum
oběti domácího násilí
Plzeňského kraje

Ledovec, z.s.

poradenství

osoby s chronickým duševním onemocněním

Intervenční
centra
Odborné
sociální
poradenství
Odlehčovací
služby

www.dchp.cz
A, T

poradenství
A, T

www.domov-plzen.cz

péče

Sociálně
aktivizační
služby

prevence

Osobní
asistence

péče

Sociální
rehabilitace

prevence

46

www.dchp.cz/jakpomahame/v-plzenskemkraji/poradna-pro-cizincea-uprchliky-plzen/

A, T

www.domus-cpr.cz

T

www.osobniasistent.cz

A, T

www.ledovec.cz

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
E-mail: krize@dchp.charita.cz
Telefon: 777 167 004
E-mail: ic@dchp.charita.cz
Telefon: 777 167 004
Domažlická 261/75, 318 00 Plzeň
E-mail: hospic@domov-plzen.cz
Telefon: 733 300 455

Černická 887/9, Plzeň 3-Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň
E-mail: domus@domus-cpr.cz
Telefon: 377 331 956

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

okr. Plzeň-město
Pobočky: Plzeň, Ledce, Klatovy
E-mail: sr@ledovec.cz

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA NÝŘANSKU
Telefon: 776 100 101
Odborné sociální
poradenství
Ledovec

MOTÝL, z.ú.

Muži a ženy, o.p.s.

NADĚJE

osoby s duševním onemocněním

Odborné
sociální
poradenství

poradenství

MOTÝL

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

Raná péče

prevence

Muži a ženy –
Plzeňský kraj

OZP, senioři

Osobní
asistence

péče

SAS pro rodiny s
dětmi

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

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

Organizace pro
pomoc
uprchlíkům, z. s.

osoby se zdravotním postižením

0-26 let
Občanské sdružení osoby se zdravotním postižením
ProCit,
rodiny s dětmi s PAS

Odborné
sociální
poradenství

poradenství

SAS pro rodiny
prevence
s dětmi

Terénní programy

imigranti a azylanti

Terénní
programy

prevence

Odborné sociální
poradenství

uprchlíci, cizinci

Odborné
sociální
poradenství

poradenství
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A, T

www.motyl-plzen.cz

T

www.muziazeny.cz

T

A

A, T

T

A, T

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
E-mail:
ranapece.motyl@centrum.cz
Telefon: 724 822 985
Vejprnická 693/20, 318 00 Plzeň 18
E-mail: strejckova@muziazeny.cz
Telefon: 775 563 611

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

www.nrzp.cz

nám. Republiky 28, 301 00 Plzeň
E-mail: poradnaplzen@nrzp.cz
Telefon: 728 553 526

Smetanovy sady 114/15, Plzeň 3Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
www.autismusprocit.cz
E-mail: procit@centrum.cz
Telefon: 777 700 766
E-mail: opu.plzen@opu.cz
www.opu.cz
Telefon: 604 809 165
Sady Pětatřicátníků 33, 301 00
Plzeň
www.opu.cz
E-mail: opu.plzen@opu.cz
Telefon: 604 809 165

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA NÝŘANSKU
Tlumočnické
prevence
služby
osoby s kombinovaným postižením
Průvodcovské
Průvodcovské a
osoby se sluchovým postižením
a
předčitatelské
prevence
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách předčitatelské
služby
rodiny s dítětem/dětmi
služby
senioři
Odborné
Odborné sociální
sociální
poradenství
poradenství
poradenství
0-7 let, osoby s kombinovaným postižením
Raná péče Kuk, z.ú. osoby se zrakovým postižením
Raná péče
prevence
rodiny s dítětem/dětmi
Tlumočnické služby

Plzeňská unie
neslyšících, z.ú.

Raná péče Kuk,
z.ú.
Společnost pro
podporu lidí s
mentálním
postižením, z.s.

Poradenské
centrum SPMP

Spolek Ulice Plzeň
Správa
uprchlických
zařízení
Ministerstva
vnitra ČR
Středisko
křesťanské
pomoci Plzeň

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

A, T

T

poradenství

A, T

Substituční centrum osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
Plzeň
návykových látkách

Odborné
sociální
poradenství

poradenství

A

Centrum na
podporu integrace imigranti
cizinců pro Plzeňský azylanti
kraj

Odborné
sociální
poradenství

poradenství

A, T

Terapeutická
komunita Vršíček

Terapeutické
prevence
komunity

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách

Tlumočnické
služby

Sociální rehabilitace
Odborné sociální
poradenství

osoby se sluchovým postižením
osoby s kombinovaným postižením

Sociální
rehabilitace
Odborné
sociální
poradenství
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P

prevence
A, T

poradenství

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

Odborné
sociální
poradenství

Tlumočnické služby
Tichý svět, o.p.s.

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

Tomanova 5, 301 00 Plzeň
E-mail: plzen@ranapece.eu
Telefon: 377 420 035
Karlínské náměstí 59/12, Praha 8,
18603
www.spmpcr.cz
E-mail: spmp@smpmcr.cz
Telefon: 776 237 799
770 626 202 (poradna)
Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
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.cz/
Rokycany
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
E-mail: info@tichalinka.cz
Telefon: 720 996 089
https://www.tichysvet.cz/
pobocky/plzensky-kraj Sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00
Plzeň
E-mail: dominik.dolejs@tichysvet.cz
Telefon: 607 086 461
www.ranapecekuk.eu

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA NÝŘANSKU
Mezigenerační a
dobrovolnické
centrum Totem,
z.s.

Mezigenerační a
dobrovolnické
centrum Totem

6-64 let – rodiny s dětmi
16-80+, osoby se zdravotním postižením,
senioři

SAS pro seniory a
OZP
TyfloCentrum
Plzeň, o.p.s.

průvodcovské a
předčitatelské
služby

osoby se zrakovým postižením

Odborné sociální
poradenství
Tyfloservis, o.p.s. osoby s kombinovaným postižením
Tyfloservis, o.p.s. Krajské ambulantní
osoby se zrakovým postižením
středisko Plzeň
VIDA z.s.

Odborné sociální
poradenství

osoby s duševním onemocněním

SAS pro rodiny
s dětmi
prevence
SAS pro
seniory a OZP
SAS pro
seniory a OZP
Průvodcovské
prevence
a
předčitatelské
služby
Odborné
sociální
poradenství
poradenství

A, T

A

A, T

Sociální
rehabilitace

prevence

A, T

Odborné
sociální
poradenství

poradenství

A, T

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb
*A-ambulantní, P-pobytová, T-terénní
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www.totemplzen.cz

Kaznějovská 1517/51, Plzeň 1Bolevec, 323 00 Plzeň 23
E-mail: totem@totemplzen.cz
Telefon: 373 312 374

www.tc-plzen.cz

www.tyfloservis.cz

www.vidacr.cz

Tomanova 2645/5, Plzeň 3-Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň 1
E-mail: dostalova@tc-plzen.cz
Telefon: 732 381 585

Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň
E-mail: plzen@tyfloservis.cz
Telefon: 377 423 596
Tylova 2090/1, Plzeň 3-Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň 1
E-mail: plzen@vidacentrum.cz
Telefon: 775 585 159

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA NÝŘANSKU

Seznam zkratek
CpKP ZČ – Centrum pro komunitní práci západní Čechy
CS – Cílová skupina
ČR – Česká republika
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPS – Dům s pečovatelskou službou
DZR - Domov se zvláštním režimem
KP – Komunitní plán
KPSS – Komunitní plánování sociálních služeb
MAS – Místní akční skupina
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MŠ – Mateřská škola
MÚ – Městský úřad
ORP – Obec s rozšířenou působností
OSP – Odborné sociální poradenství
OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí
OÚ – Obecní úřad
OZP – osoba se zdravotním postižením
PAS – Porucha autistického spektra
PS – Pečovatelská služba
PK – Plzeňský kraj
POÚ – Obec s pověřeným obecním úřadem (obec II. typu)
SAS – Sociálně aktivizační služby
SAS pro seniory a OZP – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
SO ORP – Správní obvod obce s rozšířenou působností (obec III. typu)
SSL – Sociální služby
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Seznam zdrojů
Číselník právních forem MPMR ČR
Katalog poskytovatelů sociálních služeb Plzeňského kraje
Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR
Strategické plány a akční plány rozvoje sociálních služeb Plzeňského kraje (SPRSSPK, APRSSPK)
Webové stránky poskytovatelů sociálních služeb, obcí v SO ORP Nýřany a ostatních subjektů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách včetně souvisejících předpisů
Dotazníkové šetření 2020 a rozhovory se zástupci obcí a poskytovatelů sociálních služeb
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