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Úvod 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 – 2021 je 

zásadním strategickým dokumentem Plzeňského kraje pro oblast sociálních služeb. Tento 

dokument je rozdělen do čtyř částí. V první části je popsán způsob jeho zpracování a proces 

plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji. Analytická část obsahuje demografické údaje 

a analýzu sociálních služeb na území Plzeňského kraje. V ekonomické části je uveden přehled 

financování sociálních služeb v letech 2015 – 2018, ze kterého vyplývá potřeba finančních 

zdrojů na následující období. Strategická část uvádí požadavky na fungování a rozvoj 

sociálních služeb zařazených do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

o sociálních službách) podle ustanovení § 95 písm. d) ukládá krajům povinnost zpracovávat 

střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na svém území:  

„Kraj zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na 

území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou 

poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných 

v procesu plánování, při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle 

§ 94 písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle § 85 odst. 5.“ 

Zákon o sociálních službách v § 94 písm. e) ukládá obcím spolupracovat s krajem při přípravě 

a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sdělovat kraji 

informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území 

obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich 

dostupných zdrojích.  § 85 odst. 5 stanovuje údaje uvedené v registru, jedná se o údaje 

o kapacitě, materiálním, technickém a personálním zabezpečení, poskytování základních 

a fakultativních činností a financování jednotlivých sociálních služeb, a zobecněné údaje 

o žadatelích, osobách, kterým je sociální služba poskytována, a o osobách, se kterými 

nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby, a údaje o počtu osob, u kterých 

byla použita opatření omezující pohyb osob, a o četnosti jejich použití podle druhu těchto 

opatření. 

 

Obsah střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb stanovuje zákon o sociálních službách 

v ustanovení § 3 písm. h):  

„Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí strategický dokument obce nebo 

kraje schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území 

obce nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů; jeho 

obsahem je souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování plánu 

včetně vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým 

jsou sociální služby poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým 

jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování 

a rozvoje sociálních služeb obsahující popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž 

prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, 

postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny 

v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území kraje; 

střednědobý plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými 

na období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.“ 
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Povinnost kraje určovat síť sociálních služeb vyplývá z ustanovení § 95 písm. h) zákona 

o sociálních službách: 

„Kraj určuje síť sociálních služeb na území kraje, přitom přihlíží k informacím obcí 

sděleným podle § 94 písm. f).“ 

Působnost obcí při určování sítě sociálních služeb je upravena v ustanovení § 94 písm. 

f) zákona o sociálních službách: 

„Obec spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím 

účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro 

zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto 

osob.“ 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 2018 pozbývá 

ke dni 31. 12. 2018 svoji platnost. 

Plánování rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji vychází ze strategických dokumentů 

Plzeňského kraje a ze strategických národních dokumentů.  

Dokumenty Plzeňského kraje 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 2018 

Dodatek č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraje na období 

2015 - 2018 

Dodatek č. 2 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraje na období 

2015 - 2018 

Dodatek č. 3 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraje na období 

2015 - 2018 

Dodatek č. 4 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraje na období 

2015 - 2018 

Dodatek č. 5 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraje na období 

2015 – 2018 

Analýza dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb v Plzeňském kraji 

Vyhodnocení potřebnosti kapacit pobytových sociálních služeb v DS a DZR v Plzeňském kraji 

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje 2017 - 2020 

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 – 

2023 

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro 

rok 2015 

Koncepce psychiatrické péče Plzeňského kraje 2016 – 2023 

Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ 

Národní dokumenty 

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 - 2025 

Akční plán rozvoje sociálních služeb na období 2017-2018 

Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008) 

Koncepce rodinné politiky ČR (2017) 

Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 

Minimální kritéria kvality plánování rozvoje  sociálních služeb na krajské úrovni 

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
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1 Popisná část 

1.1 Zpracování střednědobého plánu 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Plzeňského kraje na období 2019 – 2021 je 

hlavním výstupem projektu Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji. 

Projekt Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji (dále jen projekt) byl podpořen 

finančními prostředky Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, 

prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Projekt byl schválen za účelem 

podpory a rozvoje procesu plánování sociálních služeb na území Plzeňského kraje 

prostřednictvím zmapování poptávky a nabídky sociálních služeb a posílení partnerství 

aktérů zapojených do procesu plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni.  

Cílem projektu bylo zmapování současného stavu nabídky a poptávky sociálních služeb a 

následná podpora procesů vedoucích k zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb 

v Plzeňském kraji.  

V úvodní fázi projektu, na přelomu měsíců dubna a května roku 2017, bylo uskutečněno 

dotazníkové šetření. Osloveni byli zástupci obcí prostřednictvím náměstka hejtmana 

Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí Mgr. Zdeňka Honze s žádostí o vyplnění krátkého 

dotazníku. Celkem bylo osloveno 501 obcí v Plzeňském kraji prostřednictvím datových 

schránek. Návratnost dotazníku byla 39,72%.  Zástupci obcí, kteří na dotazníkové šetření 

odpověděli, zastupují celkově 67,96% obyvatel, kteří žijí na území Plzeňského kraje. 

Z vyhodnocení vyplynulo, že mezi zástupci obcí v Plzeňském kraji existují značné rozdíly 

v přístupu k sociálním službám především s ohledem na znalost zákona o sociálních službách. 

Ne všechny obce měly zájem o problematiku řešení rozvoje sociálních služeb v Plzeňském 

kraji.  

Na dotazníkové šetření navázalo osobní setkání koordinátora projektu se zástupci všech obcí 

s rozšířenou působností v Plzeňském kraji. V rámci jednání byla představena navrhovaná 

koncepce rozvoje sociálních služeb především s ohledem na nutnost definování stěžejních 

problémových oblastí, především na regionální úrovni, s ohledem na územní specifika 

jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Důraz byl kladen především na rozvoj meziobecní 

spolupráce v rámci území jednotlivých obcí s rozšířenou působností. 

Na základě získaných poznatků následně projektový tým uspořádal v září a říjnu 2017 pro 

zástupce samospráv sérii seminářů, v rámci kterých došlo k informování zástupců samospráv 

o současné podobě a vizích budoucího rozvoje systému sociálních služeb v Plzeňském kraji. 

Náplní seminářů bylo představení projektu, systému poskytování sociálních služeb v České 

republice, problematika plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji, financování 

sociálních služeb v Plzeňském kraji a podpora komunitního plánování sociálních služeb v 

Plzeňském kraji. Seminářů se zúčastnili zástupci 43 obcí v Plzeňském kraji. Tato aktivita se 

ukázala jako velice přínosná především s ohledem na zvýšení informovanosti zástupců 

samospráv o problematice plánování sociálních služeb s ohledem na jejich financování a 

navázání kontaktů pro další proces plánování sociálních služeb. Prezentace ze seminářů byly 

rozeslány i zástupcům těch obcí, které se seminářů nezúčastnily. Během projektu také 

docházelo k průběžné komunikaci s poskytovateli sociálních služeb za účelem získání dílčích 

informací o potřebách dalšího rozvoje sociálních služeb na území Plzeňského kraje. Pro 

potřeby projektového týmu byla v průběhu roku 2017 zpracována dílčí Analýza územního 
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zajištění pečovatelské služby v Plzeňském kraji, která byla následně využita při komunikaci 

se zástupci místních samospráv. 

V průběhu roku 2017 byla v rámci projektu zadána veřejná zakázka na komplexní studii 

současného stavu dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb v Plzeňském kraji, ze které 

vznikla „Analýza dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb v Plzeňském kraji“. Zdroji pro 

zpracování analýzy byly především informace dostupné v Registru poskytovatelů sociálních 

služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, komunitní plány jednotlivých ORP Plzeňského 

kraje, výstupy ze systému OK služby — poskytovatel za rok 2016, realizovaná dotazníková 

šetření, statistická a demografická data Českého statistického úřadu a řada dalších 

relevantních zdrojů. Tento dokument je veřejně dostupný na webových stránkách 

Plzeňského kraje a stal se výchozím podkladem pro jednání pracovních skupin v další části 

projektu. 

Pracovní skupiny proběhly v květnu, červnu a červenci roku 2018 na území všech obcí 

s rozšířenou působností, většinou se na daném území sešly třikrát. V pracovních skupinách 

se setkávali zástupci Plzeňského kraje, zástupci místních samospráv, zástupci poskytovatelů 

a zástupci uživatelů sociálních služeb, zabývali se aktuálním stavem pokrytí sociálních služeb 

v daných regionech a potřebou jejich případného rozvoje.  

Informace ze všech těchto aktivit byly využity při tvorbě nového střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb, výstupy z pracovních skupin za jednotlivé obce s rozšířenou 

působností jsou stěžejní pro strategickou část tohoto Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb v Plzeňském kraji na období 2019 – 2021.  

 

 

Stanovení a schválení 
záměrů a zadání pro 

celé plánovací období

Zjištění současného 
stavu v oblasti sociálních 

služeb na území kraje

Určení strategického 
směřování a způsobu 
zajišťování sociálních 
služeb na území  kraje

Zpracování SPRSS 

Realizace SPRSS 

Evaluace SPRSS
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1.1.1 Fáze procesu tvorby  

 

 

 

  

Revize naplnění cílů 
z původních 

strategických 
dokumentů PK

3/2017 - 3/2018

Zhodnocení možností 
financování rozvoje 

sociálních služeb v PK

1/2018 - 5/2018

Pracovní skupiny 
ORP

6/2017 - 8/2018

Získávání podnětů o 
potřebách rozvoje 

sociálních služeb v PK

5/2018 - 7/2018

Nastavení priorit a 
cílů rozvoje 

sociálních služeb v 
PK 

5/2018 - 8/2018

Zpracování SPRSS

5/2018 - 10/2018

Sběr připomínek a 
následná revize 
nastavených cílů 

SPRSS
10-11/2018

Veřejné projednání 
návrhu SPRSS

11/2018

Předložení SPRSS 
RPK a ZPK

12/2018

Schválený nový 
SPRSS

12/2018

Naplňování priorit 
SPRSS

1/2019 - 12/2021

4. Zpracování SPRSS 

 

5. Realizace a průběžná evaluace 

1. Přípravná fáze 

2. Zjištění současného  

stavu 

 

 

3. Určení  

strategických priorit 
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1.1.2 Proces plánování sociálních služeb  

Proces plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni se odvíjí zejména od spolupráce 

kraje s obcemi, jejichž role je v procesu plánování rozvoje sociálních služeb nezastupitelná. 

Obce s rozšířenou působností se svými obecními úřady jsou pro Plzeňský kraj klíčovým 

partnerem při zjišťování potřeb občanů na svém území, tak při poskytování výstupů 

z komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na svém území. 

Pracovní skupiny k plánování rozvoje sociálních služeb se budou nadále scházet minimálně 

jedenkrát ročně na úrovni obcí s rozšířenou působností. Budou se zde setkávat zástupci obcí, 

poskytovatelé sociálních služeb, odborná veřejnost, zástupci Krajského úřadu Plzeňského 

kraje a osoby, kterým jsou sociální služby poskytovány. Výstupy z pracovních skupin budou 

podkladem k činnosti Krajské koordinační skupiny, jejímiž členy budou: vedoucí odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje, zástupci oddělení sociálních služeb odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje, zástupci oddělení sociálních věcí odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje, zástupci oddělení správního a realizace 

projektů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje, krajský protidrogový 

koordinátor, koordinátor prevence kriminality, krajský koordinátor pro romské záležitosti, 

zástupci odborné veřejnosti z oblasti plánování sociálních služeb. Výsledkem činnosti Krajské 

koordinační skupiny budou návrhy jednotlivých opatření rozvoje sociálních služeb 

v Plzeňském kraji, která budou obsahem akčních plánů zpracovaných vždy na období jednoho 

roku, tj. pro roky 2019, 2020 a 2021. Akční plány rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji, 

jako prováděcí dokumenty Střednědobého plánu sociálních služeb na období 2019 – 2021, 

budou předloženy k projednání sociální komisi Rady Plzeňského kraje, Radě Plzeňského kraje 

a Zastupitelstvu Plzeňského kraje. Poskytovatelé sociálních služeb budou moci na tato 

opatření schválená v akčním plánu reagovat při každoroční aktualizaci Krajské sítě 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji. Krajská koordinační skupina předloží 

návrh změn v Krajské síti poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji k projednání 

Radě Plzeňského kraje a Zastupitelstvu Plzeňského kraje. Krajská síť poskytovatelů 

sociálních služeb v Plzeňském kraji se dělí na Základní síť poskytovatelů sociálních služeb a 

Rozvojovou síť poskytovatelů sociálních služeb. Kritéria pro aktualizaci Krajské sítě 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji budou obsahovat jednotlivé akční plány 

rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji. 
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2 Analytická část 

Tato část je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. První kapitola se věnuje demografické analýze 

Plzeňského kraje – obecné charakteristice Plzeňského kraje a demografickému vývoji 

Plzeňského kraje jako celku, druhá kapitola je zaměřena na analýzu sociálních služeb 

v Plzeňském kraji. Data v této části jsou především čerpána ze závěrečné zprávy „Analýzy 

dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb v Plzeňském kraji“ (dále jen „analýza“), která 

je výstupem realizace veřejné zakázky v rámci projektu Plánování sociálních služeb 

v Plzeňském kraji. 

Za účelem zmapování potřebnosti sociálních služeb v Plzeňském kraji byla realizována dvě 

dotazníková šetření, jedno určené obcím a druhé poskytovatelům sociálních služeb. 

Z celkového počtu 91 obcí, které byly osloveny s žádostí o vyplnění dotazníkového šetření, 

dotazník vyplnilo 51 obcí. Návratnost tohoto dotazníku tedy byla cca 56 %. Z pohledu počtu 

obyvatel jednotlivých obcí pokrývá návratnost dotazníku cca 83 % obyvatel všech oslovených 

obcí. Dále bylo s žádostí o vyplnění dotazníkového šetření osloveno celkem 107 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, v rámci tohoto dotazníkového šetření bylo 

získáno 83 odpovědí. Návratnost tohoto dotazníku tedy byla cca 78 %. 

Jakožto obecné doporučení vyplývající z realizace analytických prací je podpora především 

rozvoje terénních a ambulantních sociálních služeb, aby bylo v prvé řadě podporováno 

setrvání osob v jejich přirozeném prostředí, až následně rozvoj služeb pobytových. 

Doporučení týkající se jednotlivých druhů sociálních služeb jsou uvedeny v následujících 

kapitolách. 

Zdroji pro zpracování analýzy byly především informace dostupné v Registru poskytovatelů 

sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, komunitní plány jednotlivých ORP 

Plzeňského kraje, výstupy ze systému OKslužby — poskytovatel za rok 2016, realizovaná 

dotazníková šetření, statistická a demografická data Českého statistického úřadu a řada 

dalších relevantních zdrojů. Bylo pracováno s daty tak, jak byla uvedena ve výše zmíněných 

zdrojích k datu 20. 10. 2017, na pozdější změny nebyl brán zřetel. Při zpracování analýzy 

byla použita aktualizovaná síť sociálních služeb Plzeňského kraje k datu 1. 8. 2017. Platnost 

této aktualizované sítě sociálních služeb nastala dne 1. 1. 2018.  

Dále jsou zde použity informace ze studie s názvem „Vyhodnocení potřebnosti kapacit 

pobytových sociálních služeb v DS a DZR v Plzeňském kraji“, kterou v roce 2016 zpracovala 

pro Plzeňský kraj Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Informace jsou uvedeny 

v kapitolách týkajících se služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Z této 

studie jsou zde uvedeny informace o struktuře klientů v jednotlivých zařízeních v Plzeňském 

kraji podle stupně závislosti v roce 2015. 

2.1 Demografická analýza Plzeňského kraje 

2.1.1 Obecná charakteristika Plzeňského kraje 

Plzeňský kraj leží na jihozápadě České republiky. Hranici kraje tvoří na západě státní hranice 

se Spolkovou republikou Německo, severozápadně leží Karlovarský kraj, severovýchodně kraj 

Středočeský a na jihovýchodě kraj Jihočeský. Rozloha 7649 m2 řadí kraj na třetí místo ve 

velikosti krajů České republiky, avšak počtem obyvatel se řadí v ČR až na místo deváté.  
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Plzeňský kraj představuje sedm okresů (Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-

sever, Klatovy a Tachov). Tyto územní celky se výrazně odlišují krajinným charakterem, 

počtem i skladbou obyvatelstva, velikostí, hustotou osídlení i ekonomickým potenciálem. Po 

ukončení činnosti okresních úřadu (31. 12. 2002) byl kraj rozdělen na 15 obvodů obcí 

s rozšířenou působností (ORP) Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, 

Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro, Sušice, Tachov. 

Pro Plzeňský kraj je typický vysoký počet malých sídel s nerovnoměrným rozmístěním, 

nenachází se zde města střední velikosti. Počtem obyvatel (578 629 osob k 31. 12. 2016) je 

Plzeňský kraj šestým nejmenším krajem v ČR. Rozložní obyvatel je na území kraje značně 

nerovnoměrné, kdy témeř 30 % obyvatel (170 548) žije v Plzni a dalších 22,5 % obyvatel je 

soustředěno do 15 měst s více než 5 tisíci obyvateli. Ve městech do 4 999 obyvatel žije 

zhruba 15,2 % obyvatel Plzeňského kraje. 

Z hlediska věkové struktury patří Plzeňský kraj mezi území se starším obyvatelstvem v ČR. 

Průměrný věk obyvatel kraje byl v roce 2016 42,5 let, v okrese Klatovy dokonce 43,2 let, 

naopak nejnižší byl v okrese Tachov 41,3 let. 

2.1.2 Demografický vývoj Plzeňského kraje jako celku 

Počet obyvatel v Plzeňském kraji od roku 2004 (s výjimkou roku 2011) roste, ovšem 

s nástupem ekonomické krize koncem roku 2008 se tento růst zpomalil. Největší podíl na 

růstu populace v období let 2004 až 2016 měly správní obvody ORP Plzeň (+8 860 obyvatel) 

a ORP Nýřany (+7 272 obyvatel). Změna počtu obyvatel v ostatních ORP byla nižší než 3 000 

a ve dvou ORP populace dokonce poklesla, v ORP Horažďovice o 533 obyvatel a v ORP Sušice 

o 608 obyvatel. Z relativního pohledu došlo k největšímu růstu populace v ORP Nýřany 

(15,2 %), ORP Přeštice (10,8 %), ORP Blovice (8,2 %), ORP Stod (7,8 %) a ORP Horšovský Týn 

(6,7 %). V ORP Plzeň byl v letech 2004 až 2016 zaznamenán nárůst populace o necelých 5 %. 

Pro plánování kapacit sociálních služeb je nezbytné mít dobrou představu o předpokládaném 

budoucím demografickém vývoji.  

Velmi významná je také problematika vývoje počtu osob se zdravotním postižením. Její 

sledování Českým statistickým úřadem není zatím příliš frekventované a zároveň výstupní 

data nejsou publikována za jednotlivé kraje. Následující analýza je z tohoto důvodu založena 

na těchto třech předpokladech: 

1. Podíl osob se zdravotním postižením se ve sledovaných věkových intervalech na 

úrovni Plzeňského kraje liší pouze nevýznamně od průměru České republiky. 

2. Vývoj podílu osob se zdravotním postižením bude ve všech sledovaných věkových 

intervalech stabilní na úrovni hodnot roku 2012.1 

3. Velikost a struktura populace se bude vyvíjet podle středního odhadu s migrací 

prezentovaného výše. 

Za výše zmíněných předpokladů bude počet osob se zdravotním postižením (dále též „OZP“) 

v následujících 35 letech významně růst. Za sledované období (2016-2050) by při splnění výše 

zmíněných předpokladů měl počet OZP vzrůst téměř o 30 %, na přibližně 79 380 osob. 

                                                           
1 Pozn.: Mezi roky 2006 a 2012 vzrostl podíl OZP na celkové populaci z 9,87 % na 10,25 %. Ve věkovém skupině 15-29 let a 45-
59 let došlo k významnému poklesu (zlepšení). Naopak ke zhoršení došlo ve skupině 0-14 let. V ostatních věkových skupinách 
byly změny relativně malé nebo statisticky nevýznamné. Celkový růst podílu osob se zdravotním postižením byl způsoben 
primárně změnami ve věkové struktuře, respektive stárnutím populace.  
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Je možné, že pokroky v medicíně tento růst zpomalí, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že 

by mělo docházet ke stagnaci nebo poklesu počtu OZP. 

Graf Predikce vývoje počtu osob se zdravotním postižením v Plzeňském kraji do roku 2050 

 

Zdroj: Vlastní predikce z demografických dat ČSÚ, Výběrové šetření osob se zdravotním postižením 2013 

2.1.3 Demografický vývoj v jednotlivých obcích s rozšířenou působností    

Plzeňského kraje 

Z pohledu poskytovatelů sociálních služeb je podstatné si klást otázku, jak se bude měnit 

věková struktura a zejména jaké budou absolutní počty seniorů, kteří jsou u většiny služeb 

jejich dominantními uživateli. Pro účely této analýzy byly z predikce vyextrahovány relativní 

i absolutní predikované počty věkových skupin 65+, 80+ i 0-14 let. Poslední zmíněná (dětská) 

skupina je velmi specifická a pro některé sociální služby klíčová (např. nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo raná péče). Na úrovni 

kraje by se podíl dětí na celkové populaci měl v roce 2050 pohybovat kolem 13,6 % nebo 

13,3 %, v závislosti na migraci. Ve všech ORP by se měl, za předpokladu podobného vývoje 

reprodukce ve všech ORP, který by byl v souladu s aktuálními projekcemi ČSÚ, v roce 2050 

pohybovat podíl dětí mezi 13 a 14 %. Největší zastoupení dětské populace by ve většině let 

v období 2016-2050 mělo být v ORP Tachov a ORP Nýřany. Kolem roku 2037 bude dle modelu 

ve většině ORP docházet ke zlomu od úbytku počtu k jejímu růstu. V tomto minimu by se 

mělo až 10 z 15 ORP propadnout pod hranici 13% podílu dětí na celkové populaci. Zdaleka 

nejpesimističtější minima jsou predikována pro ORP Nepomuk (12,17 % v roce 2034) a ORP 

Plzeň (12,22 % v roce 2037). V Plzni ale bude významným faktorem migrace, jež není 

v modelu zařazena, a také by zde tento nepříznivý vývoj měl mít spíše dočasný charakter.  

Problematika stárnutí populace bude v budoucnu, kromě pozdějších odchodů do důchodu, 

přinášet i posouvání doby/věku potřebnosti sociálních služeb. Sice se v praxi zatím 

nepotvrzuje teorie komprese morbidity, ale dle současné aktuální teorie dynamické 

rovnováhy, je alespoň část z dodatečných prožitých let díky růstu naděje dožití prožita ve 

zdraví. Z tohoto pohledu bude více růst zájem o věkovou skupinu 80 let a více, na úkor 

tradiční skupiny 65+. Přesto bude ještě podstatnou dobu užitečnější pohled na skupinu 65 a 

více let, který prezentuje následující tabulka, ve které jsou jednotlivá ORP řazena sestupně 

dle výchozího podílu velikosti poproduktivní generace na celkové populaci. Z tabulky 
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vyplývá, že se ORP Horažďovice a ORP Sušice budou postupem časem „propadat“ na lepší 

příčky. Lepší z toho důvodu, že bude ve srovnání s jinými ORP růst pomaleji index 

ekonomického zatížení vyjadřující počet osob, které musí osoby v produktivním věku kromě 

sebe uživit. Na horizontu prognózy, v roce 2050, bude podíl seniorů na populaci nejvyšší 

v ORP Nepomuk a ORP Plzeň. 

Predikované počty seniorů (65+) dle první varianty odhadu a jejich podíly na celkové populaci 

Název ORP Údaj 2016 2020 2030 2040 2050 

Horažďovice 
Počet obyvatel 2 496 2 694 2 918 3 147 3 263 

Podíl obyvatel 21,43 % 23,44 % 26,61 % 30,28 % 33,02 % 

Sušice 
Počet obyvatel 5 155 5 609 6 058 6 560 6 816 

Podíl obyvatel 21,22 % 23,40 % 26,44 % 30,15 % 32,85 % 

Nepomuk 
Počet obyvatel 2 429 2 702 2 857 3 066 3 368 

Podíl obyvatel 21,16 % 23,89 % 26,62 % 30,22 % 34,99 % 

Plzeň 
Počet obyvatel 38 039 40 949 43 265 48 482 57 573 

Podíl obyvatel 20,11 % 21,80 % 24,00 % 28,10 % 34,52 % 

Kralovice 
Počet obyvatel 4 396 4 912 5 365 5 913 6 446 

Podíl obyvatel 19,74 % 22,22 % 25,12 % 28,97 % 33,00 % 

Blovice 
Počet obyvatel 2 360 2 572 2 745 3 151 3 511 

Podíl obyvatel 19,70 % 21,67 % 23,93 % 28,59 % 33,09 % 

Klatovy 
Počet obyvatel 9 894 10 913 12 023 13 531 14 859 

Podíl obyvatel 19,59 % 21,77 % 24,79 % 29,10 % 33,30 % 

Rokycany 
Počet obyvatel 9 411 10 268 11208 12682 14279 

Podíl obyvatel 19,53 % 21,44 % 24,22 % 28,62 % 33,47 % 

Domažlice 
Počet obyvatel 7 640 8 489 9 428 10 845 11 755 

Podíl obyvatel 18,87 % 21,07 % 24,05 % 28,69 % 32,24 % 

Přeštice 
Počet obyvatel 4 133 4 579 5 118 5 968 6 747 

Podíl obyvatel 18,51 % 20,61 % 23,70 % 28,68 % 33,68 % 

Stod 
Počet obyvatel 4 219 4 660 5 194 5 991 6 897 

Podíl obyvatel 18,35 % 20,28 % 23,15 % 27,63 % 32,80 % 

Horšovský Týn 
Počet obyvatel 2 575 2 973 3 397 3 896 4 325 

Podíl obyvatel 17,66 % 20,43 % 23,92 % 28,35 % 32,65 % 

Stříbro 
Počet obyvatel 2 962 3 325 4 024 4 493 5 034 

Podíl obyvatel 17,54 % 19,67 % 24,34 % 28,28 % 32,90 % 

Nýřany 
Počet obyvatel 9 528 10 591 12 066 14 578 17 065 

Podíl obyvatel 17,10 % 18,99 % 22,01 % 27,27 % 32,75 % 

Tachov 
Počet obyvatel 5 837 6 799 8 341 9 832 10 938 

Podíl obyvatel 16,16 % 18,74 % 23,31 % 28,29 % 32,50 % 

 

2.1.4 Analýza sociálních služeb v Plzeňském kraji 

Azylové domy 

Sociální služba azylové domy je vymezena v § 57 zákona o sociálních službách, a je 

poskytována výhradně v pobytové formě na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení. Za poskytování sociálních služeb v azylových domech 

hradí osoby úhradu za ubytování a stravu. 
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Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby azylové 

domy. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách pobytové formy této 

sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto síť. Dále 

je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby v jednotlivých ORP 

Plzeňského kraje. 

Kapacity pobytové formy sociální služby azylové domy 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(lůžka) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (lůžka) 

Celková okamžitá 

kapacita (lůžka) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice 1 50 — 50 12,900 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy 2 91 — 91 12,008 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany — — — — — 

Plzeň 3 148 — 148 15,230 

Přeštice — — — — — 

Rokycany 1 9 — 9 3,600 

Stod — — — — — 

Stříbro — — — — — 

Sušice — — — — — 

Tachov — — — — — 

Celkem 7 298 — 298 43,738 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu azylové domy poskytuje v Plzeňském kraji celkem 

7 poskytovatelů o celkové okamžité kapacitě 298 lůžek. Kapacity této služby jsou pak 

umístěny ve správních obvodech největších ORP kraje. Mimo samotné ORP Plzeň se jedná 

o ORP Domažlice, ORP Klatovy a ORP Rokycany. Průměrná současná vytíženost sociální služby 

azylové domy v Plzeňském kraji je 100 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení současných kapacit 

sociální služby azylové domy o 30-40 lůžek pro cílovou skupinu rodiny s dítětem/dětmi, 10-

15 lůžek pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší a 10-15 lůžek pro ostatní cílové skupiny, což 

by znamenalo navýšení nákladů na provoz této sociální služby o 4,4-6,2 mil. Kč ročně. 

Centra denních služeb 

Sociální služba centra denních služeb je vymezena v § 45 zákona o sociálních službách a je 

poskytována výhradně v ambulantní formě osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby. Za poskytování služeb v centrech denních služeb hradí osoby úhradu za 

základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby centra 

denních služeb. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách ambulantní 

formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto 
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síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby 

v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity ambulantní formy sociální služby centra denních služeb 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(klienti) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (klienti) 

Celková okamžitá 

kapacita (klienti) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice — — — — — 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy 1 6 — 6 1,205 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany 1 8 — 8 1,100 

Plzeň — — — — — 

Přeštice 1 22 — 22 3,895 

Rokycany — — — — — 

Stod — — — — — 

Stříbro — — — — — 

Sušice — — — — — 

Tachov — — — — — 

Celkem 3 36 — 36 6,245 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu centra denních služeb poskytují v Plzeňském kraji celkem  

3 poskytovatelé o celkové okamžité kapacitě 36 klientů. Tato služba je umístěna ve správních 

obvodech dvou velkých ORP kraje, a to ORP Klatovy a ORP Nýřany. Dále je služba 

poskytována rovněž ve správním obvodu ORP Přeštice. Průměrná současná vytíženost sociální 

služby centra denních služeb v Plzeňském kraji je 100 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociální služby centra denních služeb o 30-40 klientů pro cílovou skupinu senioři, 20-30 

klientů pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením a 10-20 klientů pro ostatní cílové 

skupiny, což by znamenalo navýšení nákladů na provoz této sociální služby o 5,8-8,7 mil. Kč 

ročně.  

Denní stacionáře 

Sociální služba denní stacionáře je vymezena v § 46 zákona o sociálních službách a je 

poskytována výhradně v ambulantní formě osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Za poskytování služeb 

v denních stacionářích hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném 

smlouvou.  

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby denní 

stacionáře. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách ambulantní 

formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto 

síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby 

v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 
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Kapacity ambulantní formy sociální služby denní stacionáře 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(klienti) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (klienti) 

Celková okamžitá 

kapacita (klienti) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice 2 7 — 7 2,940 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy 1 25 — 25 3,875 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany 1 9 — 9 3,110 

Plzeň 4 72 — 72 19,325 

Přeštice 2 18 10 28 7,800 

Rokycany 1 6 — 6 2,350 

Stod — — — — — 

Stříbro 1 8 — 8 5,457 

Sušice 1 20 — 20 3,501 

Tachov — — — — — 

Celkem 112 165 10 175 48,358 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu denní stacionáře poskytuje v Plzeňském kraji celkem 

11 poskytovatelů o celkové okamžité kapacitě 175 klientů, z čehož kapacita 10 klientů není 

zařazena do sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji. Tato služba je poskytována ve správních 

obvodech všech velkých ORP Plzeňského kraje, a to ORP Domažlice, ORP Klatovy, ORP 

Nýřany, ORP Plzeň a ORP Rokycany. Dále je tato služba poskytována i ve správních 

obvodech ORP Přeštice, ORP Stříbro a ORP Sušice. Nejvíce kapacit je dle přepočtu na počet 

obyvatel daného správního obvodu ORP zajištěno v ORP Přeštice. Průměrná současná 

vytíženost sociální služby denní stacionáře v Plzeňském kraji je 99 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociální služby denní stacionáře o 20-30 klientů pro cílovou skupinu osoby se zdravotním 

postižením, 20-30 klientů pro cílovou skupinu senioři, 20-30 klientů pro cílovou skupinu osoby 

s kombinovaným postižením a 10-20 klientů pro ostatní cílové skupiny, což by znamenalo 

navýšení nákladů na provoz této sociální služby o 8,2-12,8 mil. Kč ročně. 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením je vymezena v § 48 zákona 

o sociálních službách a je poskytována výhradně v pobytové formě osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. Za pobytové služby poskytované v domovech pro osoby se 

zdravotním postižením hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve 

sjednaném rozsahu. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby domovy 

pro osoby se zdravotním postižením. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, 

kapacitách pobytové formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb 

                                                           
2 Nepředstavuje součet počtu poskytovatelů z jednotlivých ORP, neboť někteří poskytovatelé službu poskytují ve více ORP. 
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Plzeňského kraje i mimo tuto síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu 

této sociální služby v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity pobytové formy sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(lůžka) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (lůžka) 

Celková okamžitá 

kapacita (lůžka) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice — — — — — 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy 2 183 — 183 77,079 

Kralovice 1 90 — 90 38,525 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany 3 332 — 332 142,553 

Plzeň 1 44 — 44 29,500 

Přeštice 1 30 — 30 19,975 

Rokycany 2 211 — 211 N/A 

Stod 1 121 — 121 92,000 

Stříbro — — — — — 

Sušice — — — — — 

Tachov 1 65 — 65 26,536 

Celkem 113 1 076 — 1 076 N/A 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytuje 

v Plzeňském kraji celkem 11 poskytovatelů o celkové okamžité kapacitě 1 076 lůžek. 

Kapacity této služby jsou pak umístěny ve správních obvodech středně velkých a velkých ORP 

kraje. Mimo ORP Plzeň se jedná o ORP Klatovy, ORP Kralovice, ORP Nýřany, ORP Přeštice, 

ORP Rokycany, ORP Stod a ORP Tachov. Průměrná současná vytíženost sociální služby domovy 

pro osoby se zdravotním postižením v Plzeňském kraji je 96 %. 

Na základě provedených analytických prací nebylo doporučeno navýšení současných kapacit 

sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, pouze přeorientování části 

současných kapacit na cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením a osoby 

s kombinovaným postižením. Přirozenou alternativou k této službě jsou pak ambulantní a 

terénní služby určené pro výše zmíněné cílové skupiny, jejichž rozvoj byl naopak doporučen. 

Domovy pro seniory 

Sociální služba domovy pro seniory je vymezena v § 49 zákona o sociálních službách a je 

poskytována výhradně v pobytové formě osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména 

z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Za pobytové 

služby poskytované v domovech pro seniory hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za 

péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby domovy 

pro seniory. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách pobytové formy 

                                                           
3 Nepředstavuje součet počtu poskytovatelů z jednotlivých ORP, neboť někteří poskytovatelé službu poskytují ve více ORP. 
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této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto síť. 

Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby v jednotlivých 

ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity pobytové formy sociální služby domovy pro seniory 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(lůžka) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (lůžka) 

Celková okamžitá 

kapacita (lůžka) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice 1 58 — 58 23,400 

Domažlice 3 296 — 296 160,372 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy 2 232 — 232 80,897 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk 1 107 — 107 32,813 

Nýřany 2 53 23 76 29,849 

Plzeň 5 149 142 291 107,430 

Přeštice — — — — — 

Rokycany 3 219 15 234 66,840 

Stod 1 70 — 70 30,360 

Stříbro 1 15 — 15 9,800 

Sušice 1 94 — 94 42,358 

Tachov 2 256 — 256 74,345 

Celkem 204 1 549 180 1 729 658,464 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu domovy pro seniory poskytuje v Plzeňském kraji celkem  

20 poskytovatelů o celkové okamžité kapacitě 1 729 lůžek, z čehož 180 lůžek není zařazeno 

do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje. Kapacity této služby jsou pak umístěny ve 

správních obvodech téměř všech ORP kraje kromě ORP Horažďovice, ORP Horšovský Týn, 

ORP Kralovice a ORP Přeštice. Z pohledu počtu obyvatel ve věku 65+ připadajících na 

jednotku kapacity (lůžko) je tato sociální služba nejlépe zajištěna ve správním obvodu ORP 

Nepomuk a ORP Tachov. Průměrná současná vytíženost sociální služby domovy pro seniory 

v Plzeňském kraji je 97 %. 

Na základě výše provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení současných 

kapacit sociální služby domovy pro seniory o 100-120 lůžek, což by znamenalo navýšení 

nákladů na provoz této sociální služby o 30,2-36,2 mil. Kč ročně. Dále byl doporučen rozvoj 

ambulantních a terénních služeb určených pro výše zmíněné cílové skupiny, které jsou 

přirozenou alternativou k této službě. 

Následující tabulka obsahuje strukturu klientů v jednotlivých domovech pro seniory 

v Plzeňském kraji podle stupně závislosti. Uvedená data jsou k 31. 12. 2015 

  

                                                           
4 Nepředstavuje součet počtu poskytovatelů z jednotlivých ORP, neboť někteří poskytovatelé službu poskytují ve více ORP. 
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Struktura klientů v jednotlivých DS v Plzeňském kraji podle stupně závislosti v roce 2015 – celkem (%) 

 

Domovy se zvláštním režimem 

Sociální služba domovy se zvláštním režimem je vymezena v § 50 zákona o sociálních službách 

a je poskytována výhradně v pobytové formě osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a 

osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. Za pobytové služby poskytované v domovech se zvláštním režimem hradí 

osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby domovy 

se zvláštním režimem. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách 

pobytové formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i 

mimo tuto síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby 

v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

  

Okres 
sídla Obec Název 

stupeň závislosti 

0 1 2 3 4 

DO Domažlice Městské centrum SRS - DS 3,5 10,5 23,3 41,9 20,9 

DO Domažlice Domov Černovice 8,4 7,5 23,4 34,6 26,2 

DO Domažlice DS Domažlice 18,7 10,8 29,6 25,1 15,8 

DO Kdyně Dům seniorů Kdyně 4,8 6,3 15,9 38,1 34,9 

KT Klatovy Domov pokojného stáří Naší Paní 0,0 11,9 23,8 40,5 23,8 

KT Klatovy Domov pro seniory (Klatovy) 4,0 10,4 12,7 22,5 50,3 

KT Mochtín Domov pro seniory (Mochtín) 5,1 7,6 15,2 31,6 40,5 

KT Sušice Domov důchodců Sušice 7,1 7,1 22,2 35,7 27,8 

PJ Blovice DS Vlčice 20,0 20,0 32,0 14,7 13,3 

PJ Žinkovy Domov klidného stáří v Žinkovech 6,7 25,2 36,3 24,4 7,4 

PM Plzeň Domov pokojného stáří sv. Alžběty 0,0 9,1 24,2 18,2 48,5 

PM Plzeň DS sv. Jiří 2,2 3,2 26,9 28,0 39,8 

PM Plzeň DS "Kopretina" 0,0 10,4 27,1 50,0 12,5 

PM Plzeň DS "Sedmikráska" 1,2 1,8 44,0 27,1 25,9 

PM Plzeň Senior residence Terasy 3,0 0,0 19,7 39,4 37,9 

PS Vejprnice Domov poklidného stáří Vejprnice 1,8 8,9 25,0 48,2 16,1 

PS Zbůch DS Zbůch s.r.o. DS Barbora 0,0 17,3 32,7 32,7 17,3 

RO Mirošov Domov Harmonie Mirošov 17,1 20,5 21,3 27,8 13,3 

RO Rokycany DS sv. Pavla 0,0 0,0 22,2 33,3 44,4 

TC Stříbro DS svatého Jana Pavla II. 11,5 0,0 19,2 53,8 15,4 

TC Bor DS Bor 16,7 11,1 27,8 33,3 11,1 

TC Tachov DS Kurojedy 14,1 18,8 25,9 27,1 14,1 

TC Tachov DS Panenská 14,1 16,3 28,3 25,0 16,3 

TC Tachov DS Panorama 39,4 16,5 11,8 14,2 18,1 

CELKEM 10,2 11,8 24,7 29,5 24,0 

Zdroj dat: OKslužby 
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Kapacity pobytové formy sociální služby domovy se zvláštním režimem 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Kapacita 

zařazená do sítě 

(lůžka) 

Kapacita 

nezařazená do 

sítě (lůžka) 

Celková kapacita 

(lůžka) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice 1 260 — 260 47,950 

Domažlice 2 36 — 36 14,860 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy — — — — — 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany 2 72 — 72 24,100 

Plzeň 3 448 102 550 178,250 

Přeštice — — — — — 

Rokycany 2 160 20 180 78,860 

Stod 1 32 — 32 13,825 

Stříbro — — — — — 

Sušice 1 34 — 34 17,000 

Tachov 1 25 — 25 17,858 

Celkem 13 1 067 122 1 189 392,703 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu domovy se zvláštním režimem poskytuje v Plzeňském 

kraji celkem 13 poskytovatelů o celkové okamžité kapacitě 1 189 lůžek, z čehož 122 lůžek 

není zařazeno do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje. Kapacity této služby jsou pak 

umístěny ve správních obvodech velkých a středně velkých ORP kraje, a to v ORP Domažlice, 

ORP Nýřany, ORP Plzeň, ORP Rokycany, ORP Sušice a ORP Tachov. Výjimku tvoří správní 

obvod ORP Blovice, který je dle počtu obyvatele třetím nejmenším správním obvodem 

v kraji. Průměrná současná vytíženost sociální služby domovy se zvláštním režimem 

v Plzeňském kraji je 96 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení současných kapacit 

sociální služby domovy se zvláštním režimem o 10-15 lůžek pro cílovou skupinu osoby 

s chronickým duševním onemocněním, 10-15 lůžek pro cílovou skupinu senioři a 5-10 lůžek 

pro ostatní cílové skupiny, což by znamenalo navýšení nákladů na provoz této sociální služby 

o 8,1-12,9 mil. Kč ročně. 

Následující tabulka obsahuje strukturu klientů v jednotlivých domovech se zvláštním 

režimem v Plzeňském kraji podle stupně závislosti. Uvedená data jsou k 31. 12. 2015 

Struktura klientů v jednotlivých DZR v Plzeňském kraji podle stupně závislosti v roce 2015 – celkem (%) 

Okres Obec Název 

stupeň závislosti 

0 1 2 3 4 

DO Domažlice Domov Černovice 3,7 3,7 22,2 29,6 40,7 

KT Sušice Domov důchodců 7,7 10,3 25,6 25,6 30,8 

PM Plzeň DZR "Petrklíč" 0,0 0,0 19,4 29,0 51,6 

PM Plzeň DZR "Sněženka" 0,0 0,0 17,3 21,4 61,2 

PM Plzeň DZR "Čtyřlístek" 0,0 0,4 20,7 35,3 43,6 

PM Plzeň Domov sv. Aloise 0,0 0,0 2,5 27,5 70,0 

PJ Letiny Lázně Letiny s.r.o. 15,9 15,9 25,1 21,5 21,5 

PS Vejprnice Domov poklid.stáří Vejprnice 6,3 0,0 12,5 25,0 56,3 

RO Mirošov Domov Harmonie, Mirošov 2,6 8,3 19,8 24,0 45,3 

TC Tachov DS Panorama 0,0 0,0 7,9 31,6 60,5 

CELKEM 6,1 7,1 20,6 26,4 39,7 
Zdroj dat: OKslužby 
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Domy na půl cesty 

Sociální služba domy na půl cesty je vymezena v § 58 zákona o sociálních službách a je 

poskytována výhradně v pobytové formě osobám do 26 let věku, které po dosažení zletilosti 

opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby 

z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu 

odnětí svobody nebo ochranné léčby. Za poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty 

hradí osoby úhradu za ubytování a stravu. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby domy na 

půl cesty. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách pobytové formy 

této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto síť. 

Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby v jednotlivých 

ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity pobytové služby domy na půl cesty 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(lůžka) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (lůžka) 

Celková okamžitá 

kapacita (lůžka) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice — — — — — 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy — — — — — 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany — — — — — 

Plzeň 1 8 — 8 3,950 

Přeštice — — — — — 

Rokycany — — — — — 

Stod — — — — — 

Stříbro — — — — — 

Sušice — — — — — 

Tachov — — — — — 

Celkem 1 8 — 8 3,950 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu domy na půl cesty poskytuje v Plzeňském kraji 

1 poskytovatel o celkové okamžité kapacitě 8 lůžek. Kapacity této služby jsou umístěny 

v největším správním obvodu ORP v kraji, a to konkrétně v ORP Plzeň. Průměrná současná 

vytíženost sociální služby domy na půl cesty v Plzeňském kraji je 100 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení současných kapacit 

sociální služby domy na půl cesty o 5-10 lůžek pro cílovou skupinu osoby s chronickým 

duševním onemocněním, 5-10 lůžek pro cílovou skupinu osoby do 26 let věku opouštějící 

školská zařízení pro výkon ústavní péče a 5-10 lůžek pro ostatní cílové skupiny, což by 

znamenalo navýšení nákladů na provoz této sociální služby o 3,7-7,3 mil. Kč ročně. 

Chráněné bydlení 

Sociální služba chráněné bydlení je vymezena v § 51 zákona o sociálních službách a je 

poskytována výhradně v pobytové formě osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
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zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Za poskytování služeb v chráněném bydlení hradí 

osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby chráněné 

bydlení. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách pobytové formy této 

sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto síť. Dále 

je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby v jednotlivých ORP 

Plzeňského kraje. 

Kapacity pobytové formy sociální služby chráněné bydlení 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(lůžka) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (lůžka) 

Celková okamžitá 

kapacita (lůžka) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice — — — — — 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn 1 10 — 10 4,000 

Klatovy — — — — — 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany 2 17 2 19 6,500 

Plzeň 4 69 239 308 38,000 

Přeštice 1 12 — 12 4,200 

Rokycany — — — — — 

Stod 2 34 2 36 4,000 

Stříbro — — — — — 

Sušice — — — — — 

Tachov — — — — — 

Celkem 65 142 243 385 56,700 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu chráněné bydlení poskytuje v Plzeňském kraji celkem 

6 poskytovatelů o celkové okamžité kapacitě 385 lůžek, z čehož 243 lůžek není zařazeno do 

sítě sociálních služeb Plzeňského kraje. Kapacity této služby jsou umístěny ve velkých, 

středně velkých i malých správních obvodech ORP v kraji, a to v ORP Horšovský Týn, ORP 

Nýřany, ORP Plzeň, ORP Přeštice a ORP Stod. Průměrná současná vytíženost sociální služby 

chráněné bydlení v Plzeňském kraji je 100 %. 

Na základě provedených analytických prací nebylo doporučeno navýšení současných kapacit 

sociální služby chráněné bydlení, pouze přeorientování části současných kapacit na cílovou 

skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se zdravotním postižením. 

Přirozenou alternativou k této službě jsou pak ambulantní a terénní služby určené pro výše 

zmíněné cílové skupiny, jejichž rozvoj byl naopak doporučen. 

                                                           
5 Nepředstavuje součet počtu poskytovatelů z jednotlivých ORP, neboť někteří poskytovatelé službu poskytují ve více ORP. 
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Intervenční centra 

Sociální služba intervenční centra je vymezena v § 60a zákona o sociálních službách a je 

poskytována v ambulantní, terénní nebo pobytové formě osobám ohroženým násilným 

chováním. Sociální služby intervenčních center se poskytují bez úhrady nákladů. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby 

intervenční centra. Tabulky níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách 

ambulantní a terénní formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb 

Plzeňského kraje i mimo tuto síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu 

této sociální služby v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity ambulantní i terénní formy sociální služby intervenční centra 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(klienti) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (klienti) 

Celková okamžitá 

kapacita (klienti) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice — — — — — 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy — — — — — 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany — — — — — 

Plzeň 1 1 — 1 2,100 

Přeštice — — — — — 

Rokycany — — — — — 

Stod — — — — — 

Stříbro — — — — — 

Sušice — — — — — 

Tachov — — — — — 

Celkem 1 1 — 1 2,100 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu intervenční centra v ambulantní formě (stejně je tomu 

tak i v terénní formě) poskytuje v Plzeňském kraji 1 poskytovatel o celkové okamžité 

kapacitě 1 klient. Kapacity této služby jsou umístěny v největším správním obvodu ORP 

v kraji, a to konkrétně v ORP Plzeň. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociální služby intervenční centra o 5-10 klientů (ambulantní společně s terénní formou) 

zejména pro cílovou skupinu oběti domácího násilí, což by znamenalo navýšení nákladů na 

provoz této sociální služby o 2,0-4,1 mil. Kč ročně. 

Kontaktní centra 

Sociální služba kontaktní centra je vymezena v § 59 zákona o sociálních službách a je 

poskytována v ambulantní, případně terénní formě. Jedná se o nízkoprahová zařízení pro 

osoby ohrožené závislostí na návykových látkách. Sociální služby v kontaktních centrech se 

poskytují bez úhrady nákladů. 
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Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby kontaktní 

centra. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách ambulantní formy 

této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto síť. 

Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby v jednotlivých 

ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity ambulantní formy sociální služby kontaktní centra 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(klienti) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (klienti) 

Celková okamžitá 

kapacita (klienti) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice — — — — — 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy — — — — — 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany — — — — — 

Plzeň 2 9 — 9 8,286 

Přeštice — — — — — 

Rokycany — — — — — 

Stod — — — — — 

Stříbro — — — — — 

Sušice — — — — — 

Tachov 1 10 — 10 2,150 

Celkem 3 19 — 19 10,436 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu kontaktní centra poskytují v Plzeňském kraji celkem 

3 poskytovatelé o celkové okamžité kapacitě 19 klientů. Kapacity této služby jsou pak 

umístěny ve 2 správních obvodech ORP Plzeňského kraje, a to v ORP Plzeň a ORP Tachov. 

Průměrná současná vytíženost sociální služby kontaktní centra v Plzeňském kraji je 100 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociální služby kontaktní centra o 10-20 klientů (ambulantní společně s terénní formou) pro 

cílovou skupinu osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, což by 

znamenalo navýšení nákladů na provoz této sociální služby o 3,2-6,4 mil. Kč ročně. 

Krizová pomoc 

Sociální služba krizová pomoc je vymezena v § 60 zákona o sociálních službách a je 

poskytována v terénní, ambulantní nebo pobytové formě na přechodnou dobu osobám, které 

se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji 

nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Sociální služba krizová pomoc se poskytuje bez 

úhrady nákladů. 
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Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby krizová 

pomoc. Tabulky níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách ambulantní a terénní 

formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto 

síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby 

v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity ambulantní a terénní formy sociální služby krizová pomoc 

ORP 

Počet 

poskytovatelů 

- ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) - 

ambulantní 

Počet 

poskytovatelů 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) – 

terénní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

terénní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) 

Počet 

úvazků 

v přímé 

péči - 

CELKEM 

Blovice — — — — — — — — — 

Domažlice 1 1 — 1 1 1 — 1 0,800 

Horažďovice — — — — — — — — — 

Horšovský 

Týn 
— — — — — — — — — 

Klatovy — — — — — — — — — 

Kralovice — — — — — — — — — 

Nepomuk — — — — — — — — — 

Nýřany — — — — — — — — — 

Plzeň 1 2 — 2 2 3 — 3 5,675 

Přeštice — — — — — — — — — 

Rokycany 1 1 — 1 1 1 — 1 0,500 

Stod 1 1 — 1 1 1 — 1 0,250 

Stříbro — — — — — — — — — 

Sušice — — — — — — — — — 

Tachov — — — — — — — — — 

Celkem 16 5 — 5 27 6 — 6 7,225 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu krizová pomoc v ambulantní formě poskytuje v Plzeňském 

kraji 1 poskytovatel o celkové okamžité kapacitě 5 klientů. Kapacity této služby jsou pak 

umístěny ve 4 správních obvodech ORP Plzeňského kraje, a to v ORP Domažlice, ORP Plzeň, 

ORP Rokycany a ORP Stod. V terénní formě službu poskytují v Plzeňském kraji celkem 

2 poskytovatelé o celkové okamžité kapacitě 6 klientů. Kapacity této služby jsou pak 

umístěny ve 4 správních obvodech ORP Plzeňského kraje, a to v ORP Domažlice, ORP Plzeň, 

ORP Rokycany a ORP Stod. Průměrná současná vytíženost sociální služby krizová pomoc 

v Plzeňském kraji je 100 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociální služby krizová pomoc o 20-30 klientů (ambulantní společně s terénní formou) a 5-10 

lůžek (pobytová forma) pro cílovou skupinu osoby v krizi, což by znamenalo navýšení nákladů 

na provoz této sociální služby o 7,7-12,0 mil. Kč ročně. 

Nízkoprahová denní centra 

Sociální služba nízkoprahová denní centra je vymezena v § 61 zákona o sociálních službách 

a je poskytována v ambulantní, případně terénní formě osobám bez přístřeší. Za poskytování 

                                                           
6 Nepředstavuje součet počtu poskytovatelů z jednotlivých ORP, jeden poskytovatel službu poskytuje ve všech uvedených ORP. 
7 Nepředstavuje součet počtu poskytovatelů z jednotlivých ORP, neboť jeden poskytovatel službu poskytuje ve více ORP. 
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sociálních služeb v nízkoprahových denních centrech hradí osoby úhradu za stravu ve výši 

stanovené poskytovatelem. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby 

nízkoprahová denní centra. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách 

ambulantní formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje 

i mimo tuto síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální 

služby v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity ambulantní formy sociální služby nízkoprahová denní centra 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(klienti) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (klienti) 

Celková okamžitá 

kapacita (klienti) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice — — — — — 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy — — — — — 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany — — — — — 

Plzeň 1 40 — 40 4,550 

Přeštice — — — — — 

Rokycany — — — — — 

Stod — — — — — 

Stříbro — — — — — 

Sušice — — — — — 

Tachov 1 10 — 10 2,150 

Celkem 2 50 — 50 6,700 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu nízkoprahová denní centra poskytují v Plzeňském kraji 

celkem 2 poskytovatelé o celkové okamžité kapacitě 50 klientů. Kapacity této služby jsou 

pak umístěny ve 2 správních obvodech ORP Plzeňského kraje, a to v ORP Plzeň a ORP Tachov. 

Průměrná současná vytíženost sociální služby nízkoprahová denní centra v Plzeňském kraji 

je 113 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociální služby nízkoprahová denní centra o 30-40 klientů (ambulantní společně s terénní 

formou) zejména pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší, což by znamenalo navýšení nákladů 

na provoz této sociální služby o 2,7-3,6 mil. Kč ročně. 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Sociální služba nízkoprahová zařízení pro děti a mládež je vymezena v § 62 zákona 

o sociálních službách a je poskytována v ambulantní, případně terénní formě dětem ve věku 

od 6 do 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Sociální služby 

v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se poskytují bez úhrady nákladů. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Tabulky níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, 
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kapacitách ambulantní a terénní formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních 

služeb Plzeňského kraje i mimo tuto síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na 

kapacitu této sociální služby v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity ambulantní a terénní formy sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

ORP 

Počet 

poskytovatelů 

- ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) - 

ambulantní 

Počet 

poskytovatelů 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

terénní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) 

- terénní 

Počet 

úvazků 

v přímé 

péči 

Blovice — — — — — — — — — 

Domažlice 1 25 — 25 1 13 — 13 6,750 

Horažďovice — — — — — — — — — 

Horšovský 

Týn 
— — — — — — — — — 

Klatovy 1 35 — 35 1 60 — 60 4,175 

Kralovice — — — — — — — — — 

Nepomuk — — — — — — — — — 

Nýřany — — — — — — — — — 

Plzeň 4 125 — 125 2 12 — 12 11,400 

Přeštice — — — — — — — — — 

Rokycany 1 25 — 25 1 2 — 2 2,850 

Stod 1 25 — 25 1 3 — 3 2,850 

Stříbro — — — — — — — — — 

Sušice — — — — — — — — — 

Tachov 1 10 — 10 — — — — 2,150 

Celkem 68 245 — 245 39 90 — 90 30,175 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v ambulantní 

formě poskytuje v Plzeňském kraji celkem 6 poskytovatelů o celkové okamžité kapacitě 245 

klientů. Kapacity této služby jsou pak umístěny především v největších správních obvodech 

ORP Plzeňského kraje, a to v ORP Plzeň, ORP Klatovy, ORP Rokycany, ORP Domažlice, a dále 

také v ORP Tachov a ORP Stod. Službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v terénní 

formě poskytují v Plzeňském kraji celkem 3 poskytovatelé o celkové okamžité kapacitě 90 

klientů. Kapacity této služby jsou pak umístěny především v největších správních obvodech 

ORP Plzeňského kraje, a to v ORP Plzeň, ORP Klatovy, ORP Rokycany, ORP Domažlice, a dále 

také v ORP Stod. Průměrná současná vytíženost sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti 

a mládež v Plzeňském kraji je 109 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež o 100-120 klientů (ambulantní 

společně s terénní formou) zejména pro cílovou skupinu děti a mládež ve věku od 6 do 26 

let ohrožené společensky nežádoucími jevy, což by znamenalo navýšení nákladů na provoz 

této sociální služby o 4,5-5,4 mil. Kč ročně. 

Noclehárny 

Sociální služba noclehárny je vymezena v § 63 zákona o sociálních službách a je poskytována 

výhradně v ambulantní formě osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického 

                                                           
8 Nepředstavuje součet počtu poskytovatelů z jednotlivých ORP, neboť jeden z poskytovatelů službu poskytuje ve více ORP. 
9 Nepředstavuje součet počtu poskytovatelů z jednotlivých ORP, neboť jeden z poskytovatelů službu poskytuje ve více ORP. 
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zařízení a přenocování. Za poskytování sociálních služeb v noclehárnách hradí osoby úhradu 

ve výši stanovené poskytovatelem. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby 

noclehárny. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách ambulantní 

formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto 

síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby 

v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity ambulantní formy sociální služby noclehárny 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(lůžka) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (lůžka) 

Celková okamžitá 

kapacita (lůžka) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice — — — — — 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy 1 11 — 11 2,492 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany — — — — — 

Plzeň 1 46 — 46 4,550 

Přeštice — — — — — 

Rokycany 1 6 — 6 1,500 

Stod — — — — — 

Stříbro — — — — — 

Sušice 1 10 — 10 2,850 

Tachov — — — — — 

Celkem 4 73 — 73 11,392 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu noclehárny poskytují v Plzeňském kraji celkem 

4 poskytovatelé o celkové okamžité kapacitě 73 lůžek. Kapacity této služby jsou pak 

umístěny ve 3 velkých a jednom středně velkém správním obvodu ORP Plzeňského kraje, 

konkrétně se jedná o ORP Klatovy, ORP Plzeň, ORP Rokycany a ORP Sušice. Průměrná 

současná vytíženost sociální služby noclehárny v Plzeňském kraji je 100 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociální služby noclehárny o 20-30 lůžek pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší a 10-15 lůžek 

pro ostatní cílové skupiny (např. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy), což by znamenalo navýšení nákladů na provoz této sociální 

služby o 2,4-3,6 mil. Kč ročně. 

Odborné sociální poradenství 

Sociální služba odborné sociální poradenství je vymezena v § 37 zákona o sociálních službách 

a je poskytována v ambulantní, případně terénní formě se zaměřením na potřeby 

jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a 

rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním 

postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových 

zdravotnických zařízeních hospicového typu, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž 



29 
 

způsob života může vést ke konfliktu se společností. Sociální poradenství se poskytuje bez 

úhrady nákladů. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby odborné 

sociální poradenství. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách 

ambulantní a terénní formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb 

Plzeňského kraje i mimo tuto síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu 

této sociální služby v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity ambulantní a terénní formy sociální služby odborné sociální poradenství 

ORP 

Počet 

poskytovatelů 

– ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) – 

ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) – 

ambulantní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) – 

ambulantní 

Počet 

poskytovatelů 

– terénní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) 

– terénní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) – 

terénní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) 

– terénní 

Počet 

úvazků 

v přímé 

péči - 

CELKEM 

Blovice — — — — — — — — — 

Domažlice 5 5 1 6 1 1 — 1 N/A 

Horažďovice 1 1 — 1 1 1 — 1 0,925 

Horšovský 

Týn 
1 1 — 1 1 1 — 1 0,150 

Klatovy 5 6 — 6 3 3 — 3 3,350 

Kralovice — — — — — — — — — 

Nepomuk — — — — — — — — — 

Nýřany 1 2 — 2 1 2 — 2 0,300 

Plzeň 12 31 2 33 6 11 3 14 23,717 

Přeštice — — — — — — — — — 

Rokycany 3 4 1 5 1 2 — 2 3,300 

Stod 2 4 — 4 1 2 — 2 1,000 

Stříbro 1 1 — 1 1 1 — 1 0,100 

Sušice 2 4 — 4 2 4 1 5 3,350 

Tachov 2 2 — 2 — — — — 0,900 

Ostatní 1 N/A — N/A 1 N/A — N/A 1,300 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu odborné sociální poradenství v terénní formě poskytuje 

v Plzeňském kraji celkem 14 poskytovatelů o celkové okamžité kapacitě 29 klientů, z čehož 

kapacita 4 klienti není zařazena do sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji. Kapacity této 

služby jsou pak umístěny ve správních obvodech většiny ORP Plzeňského kraje, kromě ORP 

Blovice, ORP Kralovice, ORP Nepomuk, ORP Přeštice a ORP Tachov. Průměrná současná 

vytíženost sociální služby odborné sociální poradenství v Plzeňském kraji je 101 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociální služby odborné sociální poradenství o 10-20 klientů (ambulantní společně s terénní 

formou) pro cílovou skupinu oběti trestné činnosti, o 10-20 klientů (ambulantní společně 

s terénní formou) pro cílovou skupinu rodiny s dítětem/dětmi a o 20-25 klientů (ambulantní 

společně s terénní formou) pro ostatní cílové skupiny, což by znamenalo navýšení nákladů 

na provoz této sociální služby o 9,0-14,6 mil. Kč ročně. 

Odlehčovací služby 

Sociální služba odlehčovací služby je vymezena v § 44 zákona o sociálních službách a je 

poskytována v terénní, ambulantní nebo pobytové formě osobám, které mají sníženou 
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soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které 

je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Za poskytování odlehčovacích 

služeb hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby 

odlehčovací služby. Tabulky níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách 

ambulantní, terénní a pobytové formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních 

služeb Plzeňského kraje i mimo tuto síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na 

kapacitu této sociální služby v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity ambulantní a terénní formy sociální služby odlehčovací služby 

ORP 

Počet 

poskytovatelů 

- ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) - 

ambulantní 

Počet 

poskytovatelů 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

terénní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) 

- terénní 

Blovice — — — — — — — — 

Domažlice — — — — 1 1 — 1 

Horažďovice — — — — — — — — 

Horšovský 

Týn 
— — — — — — — — 

Klatovy — — — — 1 N/A — N/A 

Kralovice — — — — — — — — 

Nepomuk — — — — — — — — 

Nýřany 1 15 — 15 — — — — 

Plzeň 1 2 — 2 — — — — 

Přeštice — — — — — — — — 

Rokycany — — — — — — — — 

Stod — — — — — — — — 

Stříbro — — — — — — — — 

Sušice — — — — 2 4 — 4 

Tachov — — — — — — — — 

Celkem 2 17 — 17 3 5 — 5 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu odlehčovací služby v ambulantní formě poskytují 

v Plzeňském kraji celkem 2 poskytovatelé o celkové okamžité kapacitě 17 klientů. Kapacity 

této služby jsou pak umístěny ve 2 správních obvodech ORP Plzeňského kraje, a to v ORP 

Nýřany a ORP Plzeň. Službu v terénní formě poskytují v Plzeňském kraji 3 poskytovatelé o 

celkové okamžité kapacitě 5 klientů. Kapacity této služby jsou pak umístěny ve 3 správních 

obvodech ORP Plzeňského kraje, a to v ORP Domažlice, ORP Klatovy a ORP Sušice. 
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Kapacity pobytové formy sociální služby odlehčovací služby 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(lůžka) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (lůžka) 

Celková okamžitá 

kapacita (lůžka) 

Počet úvazků 

v přímé péči – 

ambulantní, 

terénní i 

pobytová forma 

Blovice — — — — — 

Domažlice 1 10 — 10 7,230 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy — — — — N/A 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany 1 18 — 18 4,190 

Plzeň — — — — 1,350 

Přeštice 1 4 — 4 1,701 

Rokycany 1 — 5 5 0,500 

Stod 1 3 — 3 3,200 

Stříbro — — — — — 

Sušice 1 1 — 1 4,943 

Tachov — — — — — 

Celkem 6 36 5 41 23,114 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu odlehčovací služby v pobytové formě poskytuje 

v Plzeňském kraji celkem 6 poskytovatelů o celkové okamžité kapacitě 36 lůžek. Kapacity 

této služby jsou pak umístěny ve velkých a středně velkých správních obvodech ORP 

Plzeňského kraje, a to konkrétně v ORP Domažlice, ORP Nýřany, ORP Přeštice, ORP 

Rokycany, ORP Stod a ORP Sušice. Průměrná současná vytíženost sociální služby odlehčovací 

služby v Plzeňském kraji je 93 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociální služby odlehčovací služby o 80-100 klientů (ambulantní společně s terénní formou) 

a 20-30 lůžek (pobytová forma) zejména pro cílovou skupinu senioři, což by znamenalo 

navýšení nákladů na provoz této sociální služby o 38,3-49,2 mil. Kč ročně. 

Osobní asistence 

Sociální služba osobní asistence je vymezena v § 39 zákona o sociálních službách a je 

poskytována výhradně v terénní formě osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc 

jiné fyzické osoby. Za poskytování osobní asistence hradí osoby úhradu za základní činnosti 

v rozsahu stanoveném smlouvou. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby osobní 

asistence. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách terénní formy této 

sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto síť. Dále 

je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby v jednotlivých ORP 

Plzeňského kraje. 
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Kapacity terénní formy sociální služby osobní asistence 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(klienti) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (klienti) 

Celková okamžitá 

kapacita (klienti) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice 1 1 — 1 0,920 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy 2 4 18 22 6,900 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany 1 — 3 3 9,550 

Plzeň 4 25 1 26 27,590 

Přeštice — — — — — 

Rokycany 2 12 — 12 13,700 

Stod — — — — — 

Stříbro 1 2 — 2 6,694 

Sušice — — — — — 

Tachov 1 1 — 1 0,800 

Celkem 1110 45 22 67 66,154 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu osobní asistence poskytuje v Plzeňském kraji celkem 11 

poskytovatelů o celkové okamžité kapacitě 67 klientů, z čehož kapacita 22 klientů není 

zařazena do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje. Kapacity této služby jsou pak umístěny 

především ve správních obvodech velkých ORP kraje, a to ORP Domažlice, ORP Klatovy, ORP 

Nýřany, ORP Plzeň, ORP Rokycany, dále také v ORP Stříbro a ORP Tachov. Průměrná současná 

vytíženost sociální služby osobní asistence v Plzeňském kraji je 95 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociální služby osobní asistence o 30-40 klientů pro cílovou skupinu senioři, 30-40 klientů pro 

cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením a 20-30 klientů pro ostatní cílové skupiny, 

což by znamenalo navýšení nákladů na provoz této sociální služby o 11,0-15,1 mil. Kč ročně. 

Pečovatelská služba 

Sociální služba pečovatelská služba je vymezena v § 40 zákona o sociálních službách a je 

poskytována v terénní nebo ambulantní formě osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Za poskytování pečovatelské služby hradí 

osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby 

pečovatelská služba. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách 

ambulantní a terénní formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb 

Plzeňského kraje i mimo tuto síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu 

této sociální služby v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

                                                           
10 Nepředstavuje součet počtu poskytovatelů z jednotlivých ORP, neboť někteří poskytovatelé službu poskytují ve více ORP. 
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Kapacity ambulantní a terénní formy sociální služby pečovatelská služba 

ORP 

Počet 

poskytovatelů 

- ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) - 

ambulantní 

Počet 

poskytovatelů 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

terénní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) 

- terénní 

Počet 

úvazků 

v přímé 

péči - 

CELKEM 

Blovice 1 1 — 1 1 3 — 3 5,250 

Domažlice 1 5 — 5 7 31 — 31 30,070 

Horažďovice 1 3 — 3 1 8 — 8 11,500 

Horšovský 

Týn 
— — — — 3 6 — 6 6,331 

Klatovy — — — — 6 29 — 29 27,711 

Kralovice — — — — 2 5 — 5 4,130 

Nepomuk — — — — 2 4 — 4 3,450 

Nýřany — — — — 2 53 — 53 57,800 

Plzeň — — — — 6 81 — 81 60,825 

Přeštice 2 1 — 1 2 7 — 7 7,381 

Rokycany 1 1 — 1 6 14 2 16 16,000 

Stod 1 2 — 2 2 11 — 11 10,808 

Stříbro — — — — 3 8 — 8 9,010 

Sušice 1 2 — 2 4 35 — 35 36,770 

Tachov 2 3 — 3 3 9 — 9 8,600 

Celkem 911 18 — 18 4612 304 2 306 295,635 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že sociální službu pečovatelská služba v ambulantní formě 

poskytuje v Plzeňském kraji celkem 9 poskytovatelů o celkové okamžité kapacitě 18 klientů. 

Kapacity této služby jsou pak umístěny především ve správních obvodech malých a středně 

velkých ORP kraje, a to ORP Blovice, ORP Horažďovice, ORP Přeštice, ORP Stod, ORP Sušice 

a ORP Tachov, dále pak také v ORP Domažlice a ORP Rokycany. V terénní formě službu 

poskytuje v Plzeňském kraji celkem 46 poskytovatelů o celkové okamžité kapacitě 304 

klientů. Kapacity této služby jsou pak umístěny ve všech správních obvodech ORP Plzeňského 

kraje. Průměrná současná vytíženost sociální služby pečovatelská služba v Plzeňském kraji 

je 105 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociální služby pečovatelská služba o 100-120 klientů (ambulantní společně s terénní formou) 

zejména pro cílovou skupinu senioři, což by znamenalo navýšení nákladů na provoz této 

sociální služby o 29,5-35,5 mil. Kč ročně. 

Podpora samostatného bydlení 

Sociální služba podpora samostatného bydlení je vymezena v § 43 zákona o sociálních 

službách a je poskytována výhradně v terénní formě osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně 

duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Za poskytování 

podpory samostatného bydlení hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném 

smlouvou. 

                                                           
11 Nepředstavuje součet počtu poskytovatelů z jednotlivých ORP, neboť někteří poskytovatelé službu poskytují ve více ORP. 
12 Nepředstavuje součet počtu poskytovatelů z jednotlivých ORP, neboť někteří poskytovatelé službu poskytují ve více ORP. 
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Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby podpora 

samostatného bydlení. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách 

terénní formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i 

mimo tuto síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby 

v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity terénní formy sociální služby podpora samostatného bydlení 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(klienti) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (klienti) 

Celková okamžitá 

kapacita (klienti) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice — — — — — 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy — — — — — 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany — — — — — 

Plzeň 1 6 — 6 3,313 

Přeštice — — — — — 

Rokycany — — — — — 

Stod — — — — — 

Stříbro — — — — — 

Sušice — — — — — 

Tachov — — — — — 

Celkem 1 6 — 6 3,313 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu podpora samostatného bydlení poskytuje v Plzeňském 

kraji 1 poskytovatel o celkové okamžité kapacitě 6 klientů. Kapacity této služby jsou 

umístěny v největším správním obvodu ORP v kraji, a to konkrétně v ORP Plzeň. Průměrná 

současná vytíženost sociální služby podpora samostatného bydlení v Plzeňském kraji je 100 

%. 

Na základě provedených analytických prací doporučuje navýšení okamžité kapacity sociální 

služby podpora samostatného bydlení o 5-15 klientů pro cílovou skupinu osoby se zdravotním 

postižením a 5-15 klientů pro ostatní cílové skupiny, což by znamenalo navýšení nákladů na 

provoz této sociální služby o 2,7-8,0 mil. Kč ročně. 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Sociální služba průvodcovské a předčitatelské služby je vymezena v § 42 zákona o sociálních 

službách a je poskytována v terénní nebo ambulantní formě osobám, jejichž schopnosti jsou 

sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, 

a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Za poskytování průvodcovských a 

předčitatelských služeb hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném 

smlouvou. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby 

průvodcovské a předčitatelské služby. Tabulky níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, 
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kapacitách ambulantní a terénní formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních 

služeb Plzeňského kraje i mimo tuto síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na 

kapacitu této sociální služby v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity ambulantní formy sociální služby průvodcovské a předčitatelské služby 

ORP 
Počet 

poskytovatelů  

Okamžitá kapacita 

zařazená do sítě 

(klienti) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (klienti)  

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice — — — — — 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy — — — — — 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany — — — — — 

Plzeň 2 2 — 2 2,150 

Přeštice — — — — — 

Rokycany — — — — — 

Stod — — — — — 

Stříbro — — — — — 

Sušice — — — — — 

Tachov — — — — — 

Celkem 2 2 — 2 2,150 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu průvodcovské a předčitatelské služby v ambulantní formě 

poskytuje v Plzeňském kraji 1 poskytovatel o celkové okamžité kapacitě 2 klienti. Kapacity 

této služby jsou umístěny v největším správním obvodu ORP v kraji, a to konkrétně v ORP 

Plzeň. Službu v ambulantní formě (stejně jako v terénní formě) poskytuje v Plzeňském kraji 

1 poskytovatel o celkové okamžité kapacitě 2 klienti. Kapacity této služby jsou umístěny 

v největším správním obvodu ORP v kraji, a to konkrétně v ORP Plzeň. Průměrná současná 

vytíženost sociální služby průvodcovské a předčitatelské služby v Plzeňském kraji je 120 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociální služby průvodcovské a předčitatelské služby o 5-10 klientů (ambulantní společně 

s terénní formou) zejména pro cílovou skupinu osoby se zrakovým postižením, což by 

znamenalo navýšení nákladů na provoz této sociální služby o 1,2-2,4 mil. Kč ročně. 

Raná péče 

Sociální služba raná péče je vymezena v § 54 zákona o sociálních službách a je poskytována 

terénní formou, popřípadě doplněná ambulantní formou, dítěti a rodičům dítěte ve věku do 

7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého 

zdravotního stavu. Sociální služba raná péče se poskytuje bez úhrady nákladů. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby raná 

péče. Tabulky níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách ambulantní a terénní 

formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto 

síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby 

v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 
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Kapacity ambulantní a terénní formy sociální služby raná péče 

ORP 

Počet 

poskytovatelů 

- ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) - 

ambulantní 

Počet 

poskytovatelů 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

terénní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) 

- terénní 

Počet 

úvazků 

v přímé 

péči -

CELKEM 

Blovice — — — — — — — — — 

Domažlice 1 1 — 1 1 1 — 1 9,300 

Horažďovice — — — — — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — — — — — 

Klatovy — — — — — — — — — 

Kralovice — — — — — — — — — 

Nepomuk — — — — — — — — — 

Nýřany — — — — — — — — — 

Plzeň 1 1 — 1 2 9 — 9 6,113 

Přeštice — — — — — — — — — 

Rokycany — — — — — — — — — 

Stod — — — — — — — — — 

Stříbro — — — — — — — — — 

Sušice 1 N/A — N/A 1 N/A N/A N/A N/A 

Tachov — — — — — — — — — 

Celkem 3 3 — 3 4 11 — 11 16,695 

Ostatní 1 N/A — N/A 1 N/A — N/A N/A 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že sociální službu raná péče v ambulantní formě poskytují 

v Plzeňském kraji celkem 4 poskytovatelé o celkové okamžité kapacitě 3 klienti, kapacity 

pro obyvatele Plzeňského kraje u poskytovatele z kategorie ostatní nejsou dostupné. 

Zařízení poskytovatelů této služby v Plzeňském kraji jsou pak umístěny v ORP Domažlice, 

ORP Plzeň a ORP Sušice. Nicméně raná péče je velmi specifickou službou, jejíž působnost se 

obvykle vztahuje na celý kraj a vzhledem ke svému charakteru může být zajištěna jediným 

poskytovatelem v kraji. Službu v terénní formě poskytují v Plzeňském kraji celkem 4 

poskytovatelé o celkové okamžité kapacitě 11 klientů, kapacity pro obyvatele Plzeňského 

kraje u poskytovatele z kategorie ostatní nejsou dostupné. Zařízení poskytovatelů této 

služby v Plzeňském kraji jsou pak umístěny v ORP Domažlice, ORP Plzeň a ORP Sušice. 

Nicméně jak je uvedeno výše, raná péče je velmi specifickou službou, jejíž působnost se 

obvykle vztahuje na celý kraj a vzhledem ke svému charakteru může být zajištěna jediným 

poskytovatelem v kraji. Průměrná současná vytíženost sociální služby raná péče v Plzeňském 

kraji je 100 %. 

Na základě provedených analytických prací doporučuje navýšení okamžité kapacity sociální 

služby raná péče o 5-10 klientů (ambulantní společně s terénní formou) zejména pro cílovou 

skupinu osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením a rodiny 

s dítětem/dětmi, což by znamenalo navýšení nákladů na provoz této sociální služby o 2,8-

5,6 mil. Kč ročně. 

Služby následné péče 

Sociální služba služby následné péče je vymezena v § 64 zákona o sociálních službách a je 

poskytována v ambulantní nebo pobytové formě osobám s chronickým duševním 

onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve 

zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, 
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které abstinují. Služby následné péče se, s výjimkou základních činností poskytovaných dle 

§ 64 odst. 3, poskytují bez úhrady nákladů. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost služeb následné péče. 

Tabulky níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách ambulantní a pobytové formy 

této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto síť. 

Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby v jednotlivých 

ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity ambulantní a pobytové formy služeb následné péče 

ORP 

Počet 

poskytovatelů 

- ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) - 

ambulantní 

Počet 

poskytovatelů 

- pobytová 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(lůžka) - 

pobytová 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(lůžka) - 

pobytová 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(lůžka) - 

pobytová 

Počet 

úvazků 

v přímé 

péči 

Blovice — — — — — — — — — 

Domažlice — — — — — — — — — 

Horažďovice — — — — — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — — — — — 

Klatovy — — — — — — — — — 

Kralovice — —  — — — — — — — 

Nepomuk — — — — — — — — — 

Nýřany — — — — — — — — — 

Plzeň 2 6 — 6 2 19 1 20 5,204 

Přeštice — — — — — — — — — 

Rokycany — — — — — — — — — 

Stod — — — — — — — — — 

Stříbro — — — — — — — — — 

Sušice — — — — — — — — — 

Tachov — — — — — — — — — 

Celkem 2 6 — 6 2 19 1 20 5,204 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že služby následné péče v ambulantní formě poskytují v Plzeňském 

kraji 2 poskytovatelé o celkové okamžité kapacitě 6 klientů. Kapacity této služby jsou 

umístěny v největším správním obvodu ORP v kraji, a to konkrétně v ORP Plzeň. Službu 

v pobytové formě (stejně jako v ambulantní formě) poskytují v Plzeňském kraji dva 

poskytovatelé o celkové okamžité kapacitě 20 lůžek, z čehož kapacita 1 lůžko není zařazena 

do sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji. Kapacity této služby jsou umístěny v největším 

správním obvodu ORP v kraji, a to konkrétně v ORP Plzeň. Průměrná současná vytíženost 

služeb následné péče v Plzeňském kraji je 100 %. 

Na základě provedených analytických prací doporučuje navýšení okamžité kapacity služeb 

následné péče o 5-10 klientů (ambulantní forma) a 5-10 lůžek (pobytová forma), což by 

znamenalo navýšení nákladů na provoz této sociální služby o 1,2-2,4 mil. Kč ročně. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociální služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je vymezena v § 65 zákona 

o sociálních službách a je poskytována v terénní, případně ambulantní formě rodině 

s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální 

situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika 
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ohrožení jeho vývoje. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se poskytují bez úhrady 

nákladů. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tabulky níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, 

kapacitách ambulantní a terénní formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních 

služeb Plzeňského kraje i mimo tuto síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na 

kapacitu této sociální služby v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity ambulantní a terénní formy sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

ORP 

Počet 

poskytovatelů 

- ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) - 

ambulantní 

Počet 

poskytovatelů 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

terénní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) 

- terénní 

Počet 

úvazků 

v přímé 

péči - 

terénní 

Blovice — — — — — — — — — 

Domažlice 2 4 — 4 2 4 — 4 3,812 

Horažďovice — — — — — — — — — 

Horšovský Týn 1 1 — 1 1 1 — 1 0,200  

Klatovy 3 10 — 10 3 16 — 16 5,302  

Kralovice — —  — — — — — — — 

Nepomuk — — — — — — — — — 

Nýřany 1 1 — 1 1 1 — 1 1,000  

Plzeň 9 54 — 54 9 108 — 108 33,689  

Přeštice — — — — — — — — — 

Rokycany 3 10 — 10 3 17 — 17 3,813  

Stod 1 4 — 4 1 10 — 10 0,730 

Stříbro 1 1 — 1 1 1 — 1 0,800  

Sušice — — — — — — — — — 

Tachov 3 11 — 11 3 13 — 13 4,530 

Celkem 1113 94 — 94 11 169 — 169 53,875 

Ostatní 1 — 4 4 1 — 4 4 8,650 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 
poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

v ambulantní formě poskytuje v Plzeňském kraji celkem 11 poskytovatelů o celkové 

okamžité kapacitě 94 klientů. Kapacity této služby jsou pak umístěny především v největších 

správních obvodech ORP Plzeňského kraje, a to v ORP Plzeň, ORP Nýřany, ORP Klatovy, ORP 

Rokycany, ORP Domažlice, a dále také v ORP Tachov, ORP Stod, ORP Stříbro a ORP Horšovský 

Týn. Službu v terénní formě poskytuje v Plzeňském kraji celkem 11 poskytovatelů o celkové 

okamžité kapacitě 169 klientů. Kapacity této služby jsou pak umístěny především 

v největších správních obvodech ORP Plzeňského kraje, a to v ORP Plzeň, ORP Nýřany, ORP 

Klatovy, ORP Rokycany, ORP Domažlice, a dále také v ORP Tachov, ORP Stod, ORP Stříbro a 

ORP Horšovský Týn. Průměrná současná vytíženost sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 

s dětmi v Plzeňském kraji je 113 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi o 30-40 klientů zejména pro cílovou skupinu 

                                                           
13 Nepředstavuje součet počtu poskytovatelů z jednotlivých ORP, neboť někteří poskytovatelé službu poskytují ve více ORP. 
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rodiny s dítětem/dětmi, což by znamenalo navýšení nákladů na provoz této sociální služby 

o 3,4-4,5 mil. Kč ročně. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Sociální služba sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je 

vymezena v § 66 zákona o sociálních službách a je poskytována v ambulantní, případně 

terénní formě osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením 

ohroženým sociálním vyloučením. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením se poskytují bez úhrady nákladů. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Tabulka níže přináší přehled 

o počtu poskytovatelů, kapacitách ambulantní a terénní formy této sociální služby 

zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto síť. Dále je zde uveden 

počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby v jednotlivých ORP Plzeňského 

kraje. 

Kapacity ambulantní a terénní formy sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

ORP 

Počet 

poskytovatelů 

- ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) - 

ambulantní 

Počet 

poskytovatelů 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

terénní 

Počet 

úvazků 

v přímé 

péči - 

CELKEM 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) 

- terénní 

Blovice — — — — — — — — — 

Domažlice 2 15 5 20 — — — 2,321 — 

Horažďovice — — — — — — — — — 

Horšovský Týn 1 8 — 8 — — — 1,200 — 

Klatovy — — — — — — — — — 

Kralovice — — — — — — — — — 

Nepomuk — — — — — — — — — 

Nýřany 1 8 — 8 — — — 1,500 — 

Plzeň 5 201 — 201 4 77 — 15,788 77 

Přeštice — — — — — — — — — 

Rokycany — — — — — — — — — 

Stod 1 8 — 8 — — — 1,500 — 

Stříbro — — — — — — — — — 

Sušice 2 30 — 30 2 20 — 2,550 20 

Tachov 1 — 10 10 1 — 20 0,500 20 

Celkem 1114 270 15 285 7 97 20 25,359 117 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením v ambulantní formě poskytuje v Plzeňském kraji celkem 11 

poskytovatelů o celkové okamžité kapacitě 285 klientů, z čehož kapacita 15 klientů není 

zařazena do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje. Kapacity této služby jsou pak umístěny 

v malých, středně velkých i velkých správních obvodech ORP Plzeňského kraje, a to v ORP 

Domažlice, ORP Horšovský Týn, ORP Nýřany, ORP Plzeň, ORP Rokycany, ORP Stod, ORP Sušice 

a ORP Tachov. Službu v terénní formě poskytuje v Plzeňském kraji celkem 7 poskytovatelů 

                                                           
14 Nepředstavuje součet počtu poskytovatelů z jednotlivých ORP, neboť někteří poskytovatelé službu poskytují ve více ORP. 
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o celkové okamžité kapacitě 117 klientů, z čehož kapacita 20 klientů není zařazena do sítě 

sociálních služeb v Plzeňském kraji. Kapacity této služby jsou pak umístěny ve třech 

správních obvodech ORP Plzeňského kraje, a to v ORP Plzeň, ORP Sušice a ORP Tachov. 

Průměrná současná vytíženost sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením v Plzeňském kraji je 112 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením o 40-50 klientů 

(ambulantní společně s terénní formou) zejména pro cílovou skupinu senioři, což by 

znamenalo navýšení nákladů na provoz této sociální služby o 1,0-1,3 mil. Kč ročně. 

Sociálně terapeutické dílny 

Sociální služba sociálně terapeutické dílny je vymezena v § 67 zákona o sociálních službách 

a je poskytována výhradně v ambulantní formě osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani 

chráněném trhu práce. Služby sociálně terapeutických dílen, s výjimkou základní činnosti 

poskytované dle § 67 odst. 2 písm. b, se poskytují bez úhrady nákladů. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby sociálně 

terapeutické dílny. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách 

ambulantní formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje 

i mimo tuto síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální 

služby v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity ambulantní formy sociální služby sociálně terapeutické dílny 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(klienti) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (klienti) 

Celková okamžitá 

kapacita (klienti) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice 1 12 — 12 4,333 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn 1 15 — 15 5,417 

Klatovy — — — — — 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany — — — — — 

Plzeň 2 14 — 14 4,875 

Přeštice — — — — — 

Rokycany 1 6 — 6 2,750 

Stod — — — — — 

Stříbro 1 14 — 14 5,330 

Sušice 1 10 — 10 1,100 

Tachov — — — — — 

Celkem 615 71 — 71 23,805 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od poskytovatelů 

sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu sociálně terapeutické dílny poskytuje v Plzeňském kraji 

celkem 6 poskytovatelů o celkové okamžité kapacitě 71 klientů. Kapacity této služby jsou 

pak umístěny v 6 správních obvodech ORP Plzeňského kraje, a to v ORP Domažlice, ORP 

                                                           
15 Nepředstavuje součet počtu poskytovatelů z jednotlivých ORP, neboť někteří poskytovatelé službu poskytují ve více ORP. 
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Horšovský Týn, ORP Plzeň, ORP Rokycany, ORP Stříbro a ORP Sušice. Průměrná současná 

vytíženost sociální služby sociálně terapeutické dílny v Plzeňském kraji je 100 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociální služby sociálně terapeutické dílny o 20-30 klientů pro cílovou skupinu osoby se 

zdravotním postižením a 5-10 klientů pro ostatní cílové skupiny, což by znamenalo navýšení 

nákladů na provoz této sociální služby o 4,1-6,6 mil. Kč ročně. 

Sociální rehabilitace 

Sociální služba sociální rehabilitace je vymezena v § 70 zákona o sociálních službách a je 

poskytována formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb 

poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb směřujících k dosažení 

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob. Sociální rehabilitace, s výjimkou 

základních činností poskytovaných dle § 70 odst. 3, se poskytuje bez úhrady nákladů. Za 

poskytování pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb hradí osoby úhradu 

za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby sociální 

rehabilitace. Tabulky níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách ambulantní, 

terénní a pobytové formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského 

kraje i mimo tuto síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální 

služby v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity ambulantní a terénní formy sociální služby sociální rehabilitace 

ORP 

Počet 

poskytovatelů 

- ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) - 

ambulantní 

Počet 

poskytovatelů 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

terénní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) 

- terénní 

Blovice — — — — — — — — 

Domažlice 1 2 — 2 1 1 — 1 

Horažďovice — — — — — — — — 

Horšovský 

Týn 
— — — — 1 1 — 1 

Klatovy 1 1 — 1 1 1 — 1 

Kralovice — — — — — — — — 

Nepomuk — — — — — — — — 

Nýřany 3 32 — 32 2 13 — 13 

Plzeň 9 35 7 42 6 11 2 13 

Přeštice — — — — — — — — 

Rokycany 1 1 — 1 1 1 — 1 

Stod — — — — — — — — 

Stříbro — — — — — — — — 

Sušice 1 1 — 1 1 1 — 1 

Tachov — — — — — — — — 

Celkem 1216 72 7 79 916 29 2 31 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od poskytovatelů 

sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

 

                                                           
16 Nepředstavuje součet počtu poskytovatelů z jednotlivých ORP, neboť někteří poskytovatelé službu poskytují ve více ORP. 
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Kapacity pobytové formy sociální služby sociální rehabilitace 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(lůžka) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (lůžka) 

Celková okamžitá 

kapacita (lůžka) 

Počet úvazků 

v přímé péči – 

ambulantní, 

terénní, 

pobytová 

Blovice — — — — — 

Domažlice — — — — 1,579 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn 1 15 — 15 8,421 

Klatovy — — — — 0,840 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany 2 30 — 30 14,798 

Plzeň — — — — 30,377 

Přeštice — — — — — 

Rokycany — — — — 0,450 

Stod — — — — — 

Stříbro — — — — — 

Sušice — — — — 1,500 

Tachov — — — — — 

Celkem 3 45 — 45 57,965 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu sociální rehabilitace v ambulantní formě poskytuje 

v Plzeňském kraji celkem 12 poskytovatelů o celkové okamžité kapacitě 79 klientů, z čehož 

kapacita 7 klientů není zařazena do sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji. Kapacity této 

služby jsou pak umístěny ve správních obvodech především velkých ORP Plzeňského kraje, 

a to v ORP Domažlice, ORP Klatovy, ORP Nýřany, ORP Plzeň a ORP Rokycany, dále také v ORP 

Sušice. Službu v terénní formě poskytuje v Plzeňském kraji celkem 9 poskytovatelů o celkové 

okamžité kapacitě 31 klientů, z čehož kapacita 2 klienti není zařazena do sítě sociálních 

služeb v Plzeňském kraji. Kapacity této služby jsou pak umístěny ve správních obvodech 

především velkých ORP Plzeňského kraje, a to v ORP Domažlice, ORP Klatovy, ORP Nýřany, 

ORP Plzeň a ORP Rokycany, dále také v ORP Sušice a ORP Horšovský Týn. Službu v pobytové 

formě poskytují v Plzeňském kraji celkem 3 poskytovatelé o celkové okamžité kapacitě 45 

lůžek. Kapacity této služby jsou pak umístěny ve dvou správních obvodech ORP Plzeňského 

kraje, a to ORP Horšovský Týn a ORP Nýřany. Průměrná současná vytíženost sociální služby 

sociální rehabilitace v Plzeňském kraji je 100 %. 

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení okamžité kapacity 

sociální služby sociální rehabilitace o 20-40 klientů (ambulantní společně s terénní formou) 

a 10-20 lůžek (pobytová forma) zejména pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním 

onemocněním, což by znamenalo navýšení nákladů na provoz této sociální služby o 8,0-16,0 

mil. Kč ročně. 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

Sociální služba sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče je 

vymezena v § 52 zákona o sociálních službách a je poskytována výhradně v pobytové formě 

osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 
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nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze 

zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou 

blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních 

sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Za 

pobytové služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče hradí osoba úhradu 

za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociálních služeb 

poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Tabulka níže přináší přehled 

o počtu poskytovatelů, kapacitách pobytové formy této sociální služby zařazených do sítě 

sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto síť. Z tabulky níže je patrné, že k sociálním 

službám poskytovaným ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče nejsou dostupné 

informace o personálním zajištění. 

Kapacity pobytové formy sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(lůžka) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (lůžka) 

Celková okamžitá 

kapacita (lůžka) 

Počet úvazků 

v přímé péči17 

Blovice — — — — — 

Domažlice 1 5 — 5 N/A 

Horažďovice 1 30 — 30 N/A 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy 1 9 — 9 N/A 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany — — — — — 

Plzeň 2 35 — 35 N/A 

Přeštice — — — — — 

Rokycany 2 60 — 60 N/A 

Stod 2 22 — 22 N/A 

Stříbro — — — — — 

Sušice 1 6 — 6 N/A 

Tachov 1 20 — 20 N/A 

Celkem 11 187 — 187 N/A 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče poskytuje v Plzeňském kraji celkem 11 poskytovatelů o celkové okamžité 

kapacitě 187 lůžek. Kapacity této služby jsou pak umístěny především ve správních obvodech 

středně velkých a velkých ORP kraje. Mimo ORP Plzeň se jedná o ORP Domažlice, ORP 

Horažďovice, ORP Klatovy, ORP Rokycany, ORP Stod, ORP Sušice a ORP Tachov. 

Na základě provedených analytických prací nebylo doporučeno navýšení současných kapacit 

sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pouze 

                                                           
17 Nejsou dostupné informace o personálním zajištění služby. 
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přeorientování části současných kapacit na cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním 

postižením. 

Telefonická krizová pomoc 

Sociální služba telefonická krizová pomoc je vymezena v § 55 zákona o sociálních službách a 

je poskytována výhradně v terénní formě osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení 

zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit 

vlastními silami. Telefonická krizová pomoc se poskytuje bez úhrady nákladů. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby 

telefonická a krizová pomoc. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách 

terénní formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje 

i mimo tuto síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální 

služby v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity terénní formy sociální služby telefonická krizová pomoc 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(klienti) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (klienti) 

Celková okamžitá 

kapacita (klienti) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice — — — — — 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy — — — — — 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany — — — — — 

Plzeň 1 1 — 1 3,850 

Přeštice — — — — — 

Rokycany — — — — — 

Stod — — — — — 

Stříbro — — — — — 

Sušice — — — — — 

Tachov — — — — — 

Celkem 1 1 — 1 3,850 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu telefonická krizová pomoc poskytuje v Plzeňském kraji 

1 poskytovatel o celkové okamžité kapacitě 1 klient. Kapacity této služby jsou umístěny 

v největším správním obvodu ORP v kraji, a to konkrétně v ORP Plzeň. Průměrná současná 

vytíženost sociální služby telefonická krizová pomoc v Plzeňském kraji je 100 %. 

Na základě provedených analytických prací nebylo doporučeno navýšení současných kapacit 

sociální služby terapeutické komunity. Přirozenou alternativou k této službě jsou pak 

ambulantní a terénní služby určené pro výše zmíněné cílové skupiny, jejichž rozvoj byl 

naopak doporučen. 
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Terénní programy 

Sociální služba terénní programy je vymezena v § 69 zákona o sociálních službách a je 

poskytována výhradně v terénní formě osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 

tímto způsobem života ohroženy. Terénní programy se poskytují bez úhrady nákladů. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby terénní 

programy. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách terénní formy této 

sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto síť. Dále 

je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby v jednotlivých ORP 

Plzeňského kraje. 

Kapacity terénní formy sociální služby terénní programy 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(klienti) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (klienti) 

Celková okamžitá 

kapacita (klienti) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice 2 11 — 11 3,850 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn 1 1 — 1 0,300 

Klatovy 1 1 — 1 0,800 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany 1 3 — 3 1,400 

Plzeň 11 29 — 29 26,220 

Přeštice 1 1 — 1 0,300 

Rokycany 1 3 — 3 2,050 

Stod 1 2 — 2 0,400 

Stříbro 1 1 — 1 1,000 

Sušice 1 1 — 1 0,200 

Tachov 2 3 — 3 3,500 

Celkem 1318 53 — 53 40,020 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu terénní programy poskytuje v Plzeňském kraji celkem 13 

poskytovatelů o celkové okamžité kapacitě 53 klientů. Tato služba je umístěna ve správních 

obvodech většiny ORP kraje, kromě ORP Blovice, ORP Horažďovice, ORP Kralovice a ORP 

Nepomuk. Průměrná současná vytíženost sociální služby terénní programy v Plzeňském kraji 

je 106 %. 

Na základě výše provedených analytických prací doporučuje navýšení okamžité kapacity 

sociální služby terénní programy o 10-20 klientů zejména pro cílovou skupinu osoby ohrožené 

závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 

a oběti obchodu s lidmi, což by znamenalo navýšení nákladů na provoz této sociální služby 

o 4,3-8,5 mil. Kč ročně. 

                                                           
18 Nepředstavuje součet počtu poskytovatelů z jednotlivých ORP, neboť někteří poskytovatelé službu poskytují ve více ORP. 
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Tísňová péče 

Sociální služba tísňová péče je vymezena v § 41 zákona o sociálních službách a je poskytována 

výhradně jako terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a 

elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví 

nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Za 

poskytování tísňové péče hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném 

smlouvou. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby tísňová 

péče. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách terénní formy této 

sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto síť. Dále 

je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby v jednotlivých ORP 

Plzeňského kraje. 

Kapacity terénní formy sociální služby tísňová péče 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(klienti) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (klienti) 

Celková okamžitá 

kapacita (klienti) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice — — — — — 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy — — — — — 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany — — — — — 

Plzeň 1 2 — 2 1,000 

Přeštice — — — — — 

Rokycany — — — — — 

Stod — — — — — 

Stříbro — — — — — 

Sušice 1 2 — 2 1,490 

Tachov — — — — — 

Celkem 2 4 — 4 2,490 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu tísňová péče poskytují v Plzeňském kraji celkem 

2 poskytovatelé o celkové okamžité kapacitě 4 klienti. Tato služba je umístěna ve správních 

obvodech dvou ORP kraje, a to ORP Plzeň a ORP Sušice. Průměrná současná vytíženost 

sociální služby tísňová péče v Plzeňském kraji je 100 %. 

Na základě provedených analytických prací doporučuje navýšení okamžité kapacity sociální 

služby tísňová péče o 5-10 klientů pro cílovou skupinu senioři a 5-10 klientů pro ostatní cílové 

skupiny, což by znamenalo navýšení nákladů na provoz této sociální služby maximálně v řádu 

několika set tisíc Kč, cca 600-900 tis. Kč ročně. 
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Tlumočnické služby 

Sociální služba tlumočnické služby je vymezena v § 56 zákona o sociálních službách a je 

poskytována v terénní, případně ambulantní formě osobám s poruchami komunikace 

způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím 

bez pomoci jiné fyzické osoby. Tlumočnické služby se poskytují bez úhrady nákladů. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby 

tlumočnické služby. Tabulky níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách 

ambulantní a terénní formy této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb 

Plzeňského kraje i mimo tuto síť. Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu 

této sociální služby v jednotlivých ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity ambulantní a terénní formy sociální služby tlumočnické služby 

ORP 

Počet 

poskytovatelů 

- ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

ambulantní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) - 

ambulantní 

Počet 

poskytovatelů 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená 

do sítě 

(klienti) 

- terénní 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená 

do sítě 

(klienti) - 

terénní 

Celková 

okamžitá 

kapacita 

(klienti) 

- terénní 

Počet 

úvazků 

v přímé 

péči - 

CELKEM 

Blovice — — — — — — — — — 

Domažlice 1 1 — 1 — — — — 0,100 

Horažďovice — — — — — — — — — 

Horšovský 

Týn 
— — — — — — — — — 

Klatovy — — — — — — — — — 

Kralovice — — — — — — — — — 

Nepomuk — — — — — — — — — 

Nýřany — — — — — — — — — 

Plzeň 3 2 1 3 3 2 1 3 1,590 

Přeštice — — — — — — — — — 

Rokycany — — — — — — — — — 

Stod — — — — — — — — — 

Stříbro — — — — — — — — — 

Sušice — — — — — — — — — 

Tachov — — — — — — — — — 

Celkem 4 3 1 4 3 2 1 3 1,690 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu tlumočnické služby v ambulantní formě poskytují 

v Plzeňském kraji celkem 4 poskytovatelé o celkové okamžité kapacitě 4 klienti, z čehož 

kapacita 1 klient není zařazena do sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji. Kapacity této 

služby jsou umístěny ve správních obvodech dvou ORP kraje, a to ORP Plzeň a ORP 

Domažlice. Službu v terénní formě poskytují v Plzeňském kraji celkem 3 poskytovatelé 

o celkové okamžité kapacitě 3 klienti, z čehož kapacita 1 klient není zařazena do sítě 

sociálních služeb v Plzeňském kraji. Kapacity této služby jsou umístěny ve správním obvodu 

ORP Plzeň. Průměrná současná vytíženost sociální služby tlumočnické služby v Plzeňském 

kraji je 89 %. 
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Na základě provedených analytických prací doporučuje navýšení okamžité kapacity sociální 

služby tlumočnické služby o 20-30 klientů (ambulantní společně s terénní formou) zejména 

pro cílovou skupinu osoby se sluchovým postižením, což by znamenalo navýšení nákladů na 

provoz této sociální služby o 1,3-2,0 mil. Kč ročně. 

Týdenní stacionáře 

Sociální služba týdenní stacionáře je vymezena v § 47 zákona o sociálních službách a je 

poskytována výhradně v pobytové formě osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Za pobytové služby poskytované 

v týdenních stacionářích hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve 

sjednaném rozsahu. 

Dostupnost a potřebnost sociální služby 

V rámci této podkapitoly byla analyzována dostupnost a potřebnost sociální služby týdenní 

stacionáře. Tabulka níže přináší přehled o počtu poskytovatelů, kapacitách pobytové formy 

této sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje i mimo tuto síť. 

Dále je zde uveden počet úvazků v přímé péči na kapacitu této sociální služby v jednotlivých 

ORP Plzeňského kraje. 

Kapacity pobytové formy sociální služby týdenní stacionáře 

ORP 
Počet 

poskytovatelů 

Okamžitá 

kapacita 

zařazená do sítě 

(lůžka) 

Okamžitá 

kapacita 

nezařazená do 

sítě (lůžka) 

Celková okamžitá 

kapacita (lůžka) 

Počet úvazků 

v přímé péči 

Blovice — — — — — 

Domažlice — — — — — 

Horažďovice — — — — — 

Horšovský Týn — — — — — 

Klatovy — — — — — 

Kralovice — — — — — 

Nepomuk — — — — — 

Nýřany — — — — — 

Plzeň 1 29 — 29 12,450 

Přeštice — — — — — 

Rokycany — — — — — 

Stod — — — — — 

Stříbro — — — — — 

Sušice — — — — — 

Tachov — — — — — 

Celkem 1 29 — 29 12,450 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, síť sociálních služeb Plzeňského kraje, informace získané od 

poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, vlastní analýza 

Z tabulky výše je patrné, že službu týdenní stacionáře poskytuje v Plzeňském kraji 

1 poskytovatel o celkové okamžité kapacitě 29 lůžek. Kapacity této služby jsou umístěny 

v největším správním obvodu ORP v kraji, a to konkrétně v ORP Plzeň.  

Na základě provedených analytických prací bylo doporučeno navýšení kapacit sociální služby 

týdenní stacionáře o 5-10 lůžek pro cílovou skupinu osoby s kombinovaným postižením a o 5-
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10 lůžek pro cílovou skupinu senioři, což by znamenalo navýšení nákladů na provoz této 

sociální služby o 2,9-5,7 mil. Kč ročně. 

2.2 Závěr 

Z realizovaných analytických prací vyplynulo doporučení podporovat především rozvoj 

terénních a ambulantních sociálních služeb, aby bylo v prvé řadě podporováno setrvání osob 

v jejich přirozeném prostředí.  

Jako nejpotřebnější cílové skupiny sociálních služeb v Plzeňském kraji byly identifikovány 

zejména následující cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby 

s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem/dětmi, osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových látkách a osoby bez přístřeší. 

Potřebnost sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři se týká především pečovatelské 

služby, osobní asistence, odlehčovacích služeb, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením a tísňové péče. Potřebnost orientace na cílovou skupinu 

osoby se zdravotním postižením je vnímána zejména v případě osobní asistence,  chráněného 

bydlení, podpory samostatného bydlení, denních stacionářů, sociálně terapeutických dílen, 

sociální rehabilitace a domovů pro osoby se zdravotním postižením. Pro cílovou skupinu 

osoby s chronickým duševním onemocněním jsou potřebné především chráněné bydlení, 

domovy se zvláštním režimem, domy na půl cesty, sociální rehabilitace a telefonická krizová 

pomoc. U cílové skupiny rodiny s dítětem/dětmi patří mezi nejpotřebnější sociální služby 

azylové domy, raná péče, odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi. Potřebnost kapacit sociálních služeb pro osoby ohrožené závislostí nebo 

závislé na návykových látkách byla identifikována zejména u terénních programů, 

kontaktních center a terapeutických komunit. Pro osoby bez přístřeší jsou pak potřebnými 

sociálními službami především azylové domy, nízkoprahová denní centra, sociální 

rehabilitace a noclehárny. 
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3 Ekonomická část  

3.1 Financování sociálních služeb v Plzeňském kraji 

V této kapitole jsou uvedeny informace o financování sociálních služeb v letech 2015 – 2018 

ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle §101a 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – Plzeňský kraj“ 

dle druhů sociálních služeb. Dále jsou zde uvedeny informace o financování sociálních služeb 

v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora 

sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“ (včetně údajů za rok 2015 – finanční 

prostředky poskytnuté v rámci předcházejícího dotačního titulu). 

Přehled poskytnutých finančních prostředků v letech 2016 - 2018 z dotačního titulu "Podpora sociálních 
služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský 

kraj" dle druhů sociálních služeb 

Druh sociální 
služby 

Poskytnuté finanční 
prostředky na rok 

2015 

Poskytnuté 
finanční prostředky 

na rok 2016 

Poskytnuté finanční 
prostředky na rok 

2017 

Poskytnuté 
finanční prostředky 

na rok 2018 

Azylové domy  3 840 263 Kč 7 623 061 Kč 5 172 138 Kč 9 631 540 Kč 

Centra denních 
služeb 

2 404 659 Kč 1 785 024 Kč 2 420 267 Kč 3 385 633 Kč 

Denní stacionáře 9 653 882 Kč 10 037 197 Kč 12 532 837 Kč 14 950 014 Kč 

Domovy pro osoby 
se zdravotním 
postižením  

82 168 645 Kč 88 657 869 Kč 100 124 017 Kč 125 922 948 Kč 

Domovy pro seniory 119 848 409 Kč 100 018 919 Kč 138 252 276 Kč 186 494 978 Kč 

Domovy se 
zvláštním režimem 

42 272 672 Kč 57 976 303 Kč 69 268 986 Kč 113 611 786 Kč 

Domy na půl cesty 374 716 Kč 548 897 Kč 0 Kč19 157 081 Kč 

Chráněné bydlení 6 378 580 Kč 6 409 537 Kč 9 273 026 Kč 13 107 717 Kč 

Intervenční centra 193 762 Kč 301 965 Kč 38 430 Kč 107 888 Kč 

Kontaktní centra 1 270 218 Kč 1 562 100 Kč 2 989 990 Kč 3 875 069 Kč 

Krizová pomoc 3 062 512 Kč 2 915 610 Kč 3 593 781 Kč 4 463 076 Kč 

Nízkoprahová denní 
centra 

694 165 Kč 846 425 Kč 34 000 Kč 264 664 Kč 

Nízkoprahová 
zařízení pro děti a 
mládež 

5 589 384 Kč 12 621 881 Kč 15 482 120 Kč 17 201 701 Kč 

Noclehárny 2 716 330 Kč 2 433 776 Kč 3 532 883 Kč 3 820 621 Kč 

Odborné sociální 
poradenství 

13 272 080 Kč 14 091 007 Kč 17 425 783 Kč 20 718 030 Kč 

Odlehčovací služby 4 756 437 Kč 3 038 548 Kč 5 022 013 Kč 6 265 489 Kč 

Osobní asistence 7 644 136 Kč 10 776 539 Kč 12 373 729 Kč 13 009 471 Kč 

Pečovatelská služba 46 760 394 Kč 57 291 530 Kč 71 365 370 Kč 98 575 018 Kč 

Podpora 
samostatného 
bydlení 

107 107 Kč 435 163 Kč 0 Kč19 198 902 Kč 

Průvodcovské a 
předčitatelské 
služby 

396 943 Kč 861 160 Kč 1 048 315 Kč 1 150 120 Kč 

Raná péče 3 817 433 Kč 3 296 482 Kč 3 603 819 Kč 4 529 079 Kč 

                                                           
19 na tento druh sociální služby nebyla v roce 2017 podána žádná žádost o dotaci z dotačního titulu dle § 101a 
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Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

11 135 466 Kč 13 970 638 Kč 10 505 613 Kč 13 565 513 Kč 

Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdravotním 
postižením 

4 080 188 Kč 7 313 651 Kč 9 467 011 Kč 11 466 603 Kč 

Služby následné 
péče 

525 000 Kč 680 000 Kč 870 271 Kč 1 401 700 Kč 

Sociálně 
terapeutické dílny 

3 644 615 Kč 4 048 552 Kč 21 920 Kč 424 778 Kč 

Sociální rehabilitace 9 292 421 Kč 6 677 171 Kč 3 898 404 Kč 5 847 118 Kč 

Sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických 
zařízeních lůžkové 
péče 

11 830 877 Kč 6 118 048 Kč 9 984 957 Kč 11 276 737 Kč 

Telefonická krizová 
pomoc 

853 000 Kč 1 256 324 Kč 1 165 690 Kč 1 388 192 Kč 

Terénní programy 5 946 318 Kč 6 830 623 Kč 2 525 045 Kč 4 699 868 Kč 

Tísňová péče 0 Kč20 401 505 Kč 690 085 Kč 814 975 Kč 

Tlumočnické služby 143 976 Kč 606 226 Kč 726 385 Kč 1 131 420 Kč 

Týdenní stacionáře 1 621 412 Kč 968 272 Kč 2 336 377 Kč 2 718 400 Kč 

Celkem 406 296 000,00 Kč 432 399 999,50 Kč 515 745 538,00 Kč 696 176 129,00 Kč 

 

Financování sociálních služeb (v rámci dotačního titulu  "Podpora sociálních služeb v rámci 
individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019") 

Druh sociální služby 
IP3 IP4 

Poskytnuté finanční 
prostředky 2015 

Poskytnuté finanční 
prostředky 2016 

Poskytnuté finanční 
prostředky 2017 

Poskytnuté finanční 
prostředky 2018 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

6 820 222,54 Kč 10 538 395,00 Kč 19 649 587,21 Kč 19 649 587,21 Kč 

Terénní programy 9 520 025,96 Kč 10 068 709,00 Kč 18 740 310,80 Kč 18 711 560,60 Kč 

Sociálně 
terapeutické dílny 

3 474 479,00 Kč 6 621 138,20 Kč 12 086 526,40 Kč 12 664 401,40 Kč 

Sociální rehabilitace 14 247 475,07 Kč 8 567 176,40 Kč 17 134 352,80 Kč 17 134 352,80 Kč 

Nízkoprahová denní 
centra 

1 794 353,00 Kč 1 707 688,00 Kč 3 415 376,00 Kč 3 415 376,00 Kč 

Podpora 
samostatného 
bydlení 

1 500 000,00 Kč 1 001 920,00 Kč 2 003 840,00 Kč 2 003 840,00 Kč 

Intervenční centra 690 115,00 Kč 449 400,00 Kč 898 800,00 Kč 898 800,00 Kč 

Azylové domy + 
Azylové domy pro 
rodiny s dětmi 

11 746 652,00 Kč 6 756 074,20 Kč 12 997 842,08 Kč 12 999 013,40 Kč 

Domy na půl cesty 1 135 200,00 Kč 1 013 240,00 Kč 2 026 480,00 Kč 2 026 480,00 Kč 

Nízkoprahová 
zařízení pro děti a 
mládež 

10 229 813,20 Kč - - - 

Osobní asistence - 742 802,00 Kč 1 028 822,40 Kč 989 156,30 Kč 

Celkem 61 158 335,77 Kč 47 466 542,80 Kč 89 981 937,69 Kč 90 492 567,71 Kč 

                                                           
20 na tento druh sociální služby byly v roce 2015 podány 2 žádosti o dotaci z dotačního titulu dle § 101a, vypočtená optimální 
výše dotace dle ukazatelů platných pro rok 2015 měla v obou případech zápornou hodnotu, dotace proto nemohla být přidělena 
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Z rozpočtu Plzeňského kraje byly v letech 2015 – 2018 poskytnuty finanční prostředky 

z dotačních programů a neinvestiční příspěvky zřizovaným organizacím Plzeňského kraje. 

Tyto prostředky jsou uvedeny v následující tabulce. 

Finanční prostředky z rozpočtu Plzeňského kraje 
za období 2015 - 2018 

2015                                      21 272 386     

2016                                      55 161 764     

2017                                      46 329 921     

2018                                      32 493 180     

CELKEM                                    155 257 251     

 

Na základě výše uvedených údajů, Analýzy nákladů a výnosů sítě sociálních služeb 

v Plzeňském kraji pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku 

na provoz pro rok 2019 byla identifikována roční potřeba finančních prostředků na 

spolufinancování sociálních služeb ze státního rozpočtu. Pro následující roky je 

předpokládaný nárůst těchto finančních prostředků minimálně o oficiálně stanovenou míru 

inflace. Případný další nárůst potřeby finančních prostředků může vzniknout na základě nově 

vzniklých a do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb zařazených kapacit sociálních 

služeb, které budou v souladu s potřebami a prioritami Plzeňského kraje. Pro další období 

Plzeňský kraj předpokládá zachování dosavadních dotačních titulů včetně zachování 

minimálně stejného objemu finančních prostředků. Předpokladem udržení stávající Krajské 

sítě poskytovatelů sociálních služeb je nutný minimálně stejný podíl na financování 

sociálních služeb z prostředků obecních rozpočtů. 
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4 Strategická část  
Strategická část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 

2019 – 2021 uvádí priority rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji a požadavky na 

fungování a rozvoj sociálních služeb zařazených do Krajské sítě poskytovatelů sociálních 

služeb. 

Dlouhodobým cílem Plzeňského kraje je mít efektivní Krajskou síť poskytovatelů sociálních 

služeb, která kvalitně a s odpovídající dostupností podporuje osoby v nepříznivé sociální 

situaci, kterou nelze řešit pomocí rodiny, či jinými běžnými službami. Krajská síť 

poskytovatelů sociálních služeb odpovídá potřebám občanů a pružně reaguje na změny jejich 

potřeb. 

4.1 Priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

v Plzeňském kraji: 

1. Sociální služby jsou poskytovány pouze osobám v nepříznivé sociální situaci, kterou 

nemohou vyřešit vlastními silami, pomocí rodiny nebo prostřednictvím běžně 

dostupných veřejných služeb (zdravotnictví, školství, sociální práce obcí, sociální 

bydlení atd.). Sociální služby jsou poskytovány po nezbytně nutnou dobu, pomáhají 

k udržení důstojnosti života, motivují občany k rozvoji samostatnosti a ke zlepšení 

své situace. 

 

2. Prioritní podpora terénních a ambulantních sociálních služeb, které přispívají 

k setrvání občanů v jejich přirozeném sociálním prostředí při zohlednění 

individuálních potřeb a požadavků jednotlivých uživatelů služeb. 

 

3. Podpora transformace a humanizace sociálních služeb, jejímž cílem je 

deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb respektující individuální 

potřeby uživatelů a přibližující život jejich přirozenému sociálnímu prostředí. (více 

v kapitole 4.1.1 Deinstitucionalizace, transformace a humanizace sociálních služeb 

v Plzeňském kraji) 

 

4. Podpora reformy psychiatrické péče, jejímž hlavním cílem je zvýšit kvalitu života 

osob s duševním onemocněním. (více v kapitole 4.1.2 Reforma psychiatrické péče 

v Plzeňském kraji – sociální oblast)  

 

5. Zvýšení informovanosti o sociálních službách v Plzeňském kraji, podpora vzájemného 

informačního toku mezi poskytovateli sociálních služeb, obcemi a krajem, rozvoj 

informovanosti občanů o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace.  

 

6. Koordinace procesů spolupráce a plánování sociálních služeb – zavedení pravidelných 

jednání pracovních skupin na úrovni obcí s rozšířenou působností, kde se pravidelně 

minimálně jednou ročně budou setkávat zástupci obcí, poskytovatelé sociálních 

služeb, odborná veřejnost, zástupci uživatelů sociálních služeb a zástupci Krajského 

úřadu Plzeňského kraje.  

 

7. Metodická podpora procesu komunitního plánování na úrovni obcí s rozšířenou 

působností, metodické vedení sociálních služeb s ohledem na jejich kvalitu a 
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optimální funkčnost ve spolupráci s výkonem sociální práce v rámci kraje, posilování 

spolupráce se sociálními pracovníky na obcích.  

 

8. Ekonomická udržitelnost sociálních služeb – sociální služby budou v Plzeňském kraji 

poskytovány v takovém rozsahu, který umožní finanční možnosti dostupných zdrojů. 

Na financování sociálních služeb se podílí kromě uživatelů, obcí i jiné dostupné 

zdroje. 

4.1.1 Deinstitucionalizace, transformace a humanizace sociálních služeb 

v Plzeňském kraji 

Samostatná oblast je věnována deinstitucionalizaci a transformaci v oblasti sociálních 

služeb, které v současné době v ČR probíhají a vycházejí z Národní strategie rozvoje 

sociálních služeb na období 2016 – 2025. Proces transformace sociálních služeb se týká 

především domovů pro osoby se zdravotním postižením. Oblast transformace není vhodné 

vnímat tak, že dochází k rušení potřebných a nových kapacit. Nicméně jako vhodný způsob 

řešení této situace je plánování nových kapacit služeb komunitního charakteru, jemuž 

předchází podpora a posilování služeb terénních a ambulantních tak, aby pokryly podporu a 

péči o osoby s rozsahem podpory obvykle odpovídajícím rozsahu do stupně 2 příspěvku na 

péči. 

Proces deinstitucionalizace se v oblasti sociálních služeb prosazuje od 70. let minulého 

století a je spojený se zásadní transformací systému sociální péče, jejímž cílem je zajištění 

poskytované podpory nesoběstačným osobám v jejich přirozeném prostředí. Hlavním cílem 

procesů deinstitucionalizace a transformace je podpořit proces zkvalitňování životních 

podmínek uživatelů současných pobytových zařízení sociální péče a podpořit naplňování 

lidských práv uživatelů sociálních služeb a jejich práva na plnohodnotný život srovnatelný 

s vrstevníky žijícími v přirozeném prostředí.  

Deinstitucionalizace je v současné společenské situaci nutnou podmínkou pro naplnění úkolů 

a cílů, které stojí před sociálními službami. Ústav jako instituce reprezentující sociální péči 

minulého století není schopen svým uživatelům zaručit naplnění jejich občanských a lidských 

práv a práva na jejich sebeurčení – tedy rozhodování o sobě, a ani je v tomto ohledu 

podporovat. Tak vzniká napětí mezi postavením lidí s postižením, které mají společensky 

přiznané, a způsobem, jakým je jejich podpora realizována. Deinstitucionalizace sociálních 

služeb znamená změnu (transformaci) institucionální (ústavní) péče v péči komunitní. Je to 

změna, která usiluje o to, aby i uživatelé sociálních služeb žili ve svém domově a životem 

podle své vlastní volby tak, jak je to ve většinové společnosti běžné.  

Pro zadavatele sociálních služeb je deinstitucionalizace úspěšně završena, když mají občané 

přístup ke službám, které reagují na jejich potřeby a jsou poskytovány za dostupnou cenu 

v místě a čase, kdy je občan potřebuje. Deinstitucionalizace proběhla úspěšně, když 

zadavatel plánuje, vytváří podmínky a podporuje rozvoj zdrojů v komunitě tak, aby sociální 

služby uživatele neizolovaly a nenahrazovaly jiné dostupné možnosti podpory; a když 

neprovozuje žádná ústavní zařízení. Podpora poskytovaná v komunitě vytváří lepší 

předpoklady pro uplatňování práv člověka, jejich ochranu a naplňování, než je tomu 

v ústavním prostředí. Individuálně poskytovaná podpora a péče v běžném prostředí vytváří 

méně příležitostí pro omezování práv člověka.  
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Plzeňský kraj podporuje principy  deinstitucionalizace, transformace a humanizace. 

Podporuje úpravy a modernizace stávajících objektů, ve kterých jsou poskytovány pobytové 

sociální služby s cílem přiblížit život klientů jejich přirozenému sociálnímu prostředí.  

Podpora procesů deinstitucionalizace a transformace je v současné době zaměřena zejména 

na domovy pro osoby se zdravotním postižením. Navazuje na povinnosti dané v Úmluvě OSN 

o právech osob se zdravotním postižením, kterou ČR přijala v roce 2007, a to zejména na 

článek 19 týkající se možnosti nezávislého způsobu života. 

Plzeňský kraj se na transformaci sociálních služeb v České republice podílí realizací projektu 

„Transformace DOZP Stod“, v průběhu realizace projektu přejmenovaného na CSS Stod. 

Tento projekt má za sebou úspěšné dokončení prvních dvou etap procesu změny. Dne 25. 4. 

2016 bylo schváleno usnesení Rady Plzeňského kraje, které odstartovalo třetí etapu 

transformačního projektu. 

Realizací projektu dojde k výstavbě domácností dle kritérií sociálních služeb komunitního 

charakteru a transformace. Celkem bude zajištěno bydlení pro zbývajících 48 uživatelů v 8 

domácnostech, a tím dojde k naplnění původní myšlenky kompletní transformace tohoto 

pobytového zařízení. Charakter domácností i volba umístění vychází kromě přání uživatelů 

také ze zkušeností s realizací předchozích projektů Transformace DOZP Stod I. a II. etapa. 

Toto řešení situace je vzhledem k obslužnosti domácností také ekonomicky nejvýhodnější. 

Úspěšným dokončením projektu dojde k úplnému opuštění původního areálu CSS Stod. 

Součástí projektu Transformace CSS Stod – III. etapa je také vybudování nového systému 

řízení služeb zařízení (zásadní rozdíl organizace poskytování služeb, řízení zaměstnanců, 

požadavky na kvalitu a motivaci personálu). Dokončením projektu Transformace CSS Stod – 

III. etapa dosáhne Plzeňský kraj optimalizace budoucího fungování zařízení z hlediska kvality 

a ekonomické efektivity.  

Při přípravě realizace záměru se využily výstupy z již ukončených etap transformace CSS 

Stod, z monitorovacích zpráv, evaluačních tabulek MPSV a posuzování nezbytné míry podpory 

uživatelů sociálních služeb. Hlavním zdrojem je koncepce podpory transformace pobytových 

sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě 

uživatele a podporujících sociální začlenění uživatele do komunity (únor 2007), ze které 

vychází Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025 a která byla 

schválena usnesením vlády ČR č. 245/2016 ze dne 21. března 2016. 

4.1.2 Reforma psychiatrické péče v Plzeňském kraji – sociální oblast 

Kontext reformy psychiatrie 

8. října 2013 byla ministrem zdravotnictví zveřejněna Strategie reformy psychiatrické péče 

(http://www.reformapsychiatrie.cz/wp-content/uploads/2012/11/SRPP_publikace_web_ 

9-10-2013.pdf), jejímž hlavním záměrem je naplňovat lidská práva lidí s duševním 

onemocněním a hlavním cílem je zvýšit kvalitu jejich života. V první řadě jsou míněny osoby 

s psychotickými onemocněními (SMI), ale reforma psychiatrie není zaměřena pouze na ně. 

Jedním z hlavních nástrojů reformy je systémová změna poskytování péče o duševní zdraví 

v ČR tak, aby byla poskytována v komunitě (tzn. blízko bydliště klientů) a multidisciplinárně 

(nejen jako ambulantní nebo lůžková zdravotní péče). To má logický dopad na poskytování 

sociálních služeb lidem s duševním onemocněním. 

Plzeňský kraj reagoval na vydanou strategii mj. tvorbou Koncepce psychiatrické péče 

Plzeňského kraje (říjen 2016), v níž se připojuje k principům reformy psychiatrie (mj. princip 

http://www.reformapsychiatrie.cz/wp-content/uploads/2012/11/SRPP_publikace_web_%209-10-2013.pdf
http://www.reformapsychiatrie.cz/wp-content/uploads/2012/11/SRPP_publikace_web_%209-10-2013.pdf
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dostupnosti, multidisciplinarity, destigmatizace, přístup zaměřený na zotavení) a stanoví 

následující dílčí cíle: 

 zvýšit propojení zdravotní a sociální péče a služeb poskytovaných lidem s duševním 

onemocněním,  

 rozvinout terénní služby s cílem udržet osoby s duševním onemocněním co nejdéle 

v jejich přirozeném prostředí, předcházet zbytečným hospitalizacím a 

rehospitalizacím,  

 podporovat modernizaci stávajících ambulantních a lůžkových kapacit zdravotních 

služeb,  

 přispívat k destigmatizaci duševního onemocnění a oboru psychiatrie, především 

rozvojem aktivit směřujících k systematické dlouhodobé edukaci pacientů, jejich 

rodinných příslušníků a laické i odborné veřejnosti o složité problematice 

psychiatrických poruch a jejich léčení,  

 podpořit otevřenost poskytovatelů zdravotních i sociálních služeb k osobám 

s duševním onemocněním,  

 podporovat služby podpory bydlení, vzdělávání a zaměstnávání pro osoby s duševním 

onemocněním v kraji.  

Situace v Plzeňském kraji 

Komunitně orientované služby pro osoby s duševním onemocněním poskytují zejména 

organizace  Ledovec, z.s. na Plzeňsku, Diecézní charita Plzeň na Domažlicku a Fokus - Písek, 

z.ú. na Sušicku a Horažďovicku. Kromě služby sociální rehabilitace (která je v metodikách 

reformy psychiatrie výslovně označena jako vhodná terénní sociální služba s možností 

multidisciplinární spolupráce) poskytují tyto subjekty další sociální služby (zejm. chráněné 

bydlení, sociálně terapeutické dílny, poradenství). 

Důležitou podporu osobám z cílové skupiny poskytuje také celorepublikově působící VIDA z.s. 

a svépomocné organizace Krystal v Plzni a Křišťál v Klatovech. 

Další (komunitní) služby podpory bydlení, zaměstnávání a vzdělávání, o kterých hovoří 

strategie i koncepce, v kraji prakticky chybí (v různých službách lze dohledat pro cílovou 

skupinu lidí s duševním onemocněním nejvýše jednotky lůžek).  

Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním poskytuje v Plzni Ledovec (nyní 18 

lůžek), dále je klíčová pobytová sociální rehabilitace v Meclově (15 lůžek). Pro osoby 

seniorského věku nabízí pobytové služby několik domovů se zvláštním režimem.  

Specifikem situace v Plzeňském kraji je přítomnost Psychiatrické nemocnice v Dobřanech 

(dále PND) s kapacitou okolo 1200 lůžek (občanům kraje slouží cca 50% její kapacity), 

spolupráce s ní je pro hladký proces reformy klíčová. 

Podle dat z června 2018 je v PND cca 200 dlouhodobě (déle než půl roku) hospitalizovaných 

pacientů z Plzeňského kraje, pro jejichž hospitalizaci nejsou často primárně zdravotní, ale 

spíše sociální důvody. Jsou tedy potenciálními klienty sociálních služeb. 

Centra duševního zdraví, multidisciplinární terénní týmy 

Strategie reformy psychiatrie (kapitola 4.2.) představuje jako nový čtvrtý pilíř péče 

o duševní zdraví „centra duševního zdraví“ – multidisciplinární terénní týmy, v nichž pracuje 

psychiatr, psycholog, zdravotní sestry a sociální pracovníci (dále CDZ). Dle standardu center 
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pro duševní zdraví (Věstník MZ ČR 5/2016) je sociální část týmu tvořena pracovníky sociální 

služby sociální rehabilitace. 

Koncepce psychiatrické péče Plzeňského kraje plánuje centra duševního zdraví v Plzni 

a v Klatovech, financování jejich rozjezdu lze zajistit z projektů reformy psychiatrie 

podporovaných SF EU. Nejdelší relevantní praktickou zkušenost s poskytováním tohoto typu 

služby v kraji má Ledovec, který plzeňský tým sociální rehabilitace na multidisciplinární a 

terénní způsob práce několik let cíleně připravuje. Naplnění zdravotnické části těchto center 

naráží na fatální nedostatek psychiatrů, klinických psychologů a psychiatrických sester 

(v celé ČR), proto je třeba zajištění těchto profesionálů věnovat odpovídající pozornost. 

V kontextu sociálních služeb je cílem reformy psychiatrie na úrovni kraje dosáhnout stavu 

kompletního pokrytí Plzeňského kraje terénní multidisciplinární službou pro osoby 

s duševním onemocněním, konkrétně oblast Plzeň – město a Klatovy ve formě centra 

duševního zdraví, jinde alespoň základním nejméně tříčlenným terénním týmem služby 

sociální rehabilitace úzce navázaným na psychiatrickou zdravotní péči. 

Centrum duševního zdraví Plzeň 

Ledovec z.s. ve spolupráci s Psychiatrie – ambulance s.r.o. se bude ucházet o finanční 

podporu vzniku CDZ Plzeň v rámci výzvy CDZ II. na MZ ČR. Pakliže uspěje, předpokládá se 

vznik CDZ v Plzni s kapacitou max. 200 osob s SMI (s vážným duševním onemocněním) v lednu 

2019. Tým CDZ bude složen ze zdravotnických pracovníků (psychiatr, psycholog, zdravotní 

sestry), z pracovníků poskytujících sociální službu sociální rehabilitace (sociální pracovníci a 

pracovníci v sociálních službách, mj. peer konzultant a IPS specialista) a z administrativních 

pracovníků. Část týmu poskytující sociální službu představuje 6,0 úvazku. Tým vznikne na 

bázi současné sociální služby Sociální rehabilitace Ledovec. 

Centrum duševního zdraví Klatovy 

Obdobný model CDZ se připravuje také pro nejlidnatější příhraniční okres kraje - pro okres 

Klatovy. Pakliže se podaří zajistit obsazení zdravotnickými profesemi, vzniklo by CDZ v roce 

2019 také v Klatovech. 

Další centra duševního zdraví v kraji 

Podle Strategie reformy psychiatrické péče by finální pokrytí CDZ znamenalo pro Plzeňský 

kraj pět center duševního zdraví, nejspíše v Domažlicích, Tachově a pro Plzeň – venkov, 

případně Rokycany. Předpokladem pro to je úspěšný pilotní provoz prvních dvou CDZ v kraji.  

Terénní tým pro Tachovsko 

V rámci zvýšení pokrytí kraje terénní sociální rehabilitací rozšíří Ledovec z.s. své stávající 

služby do okresu Tachov. Stávající personální zajištění služby Sociální rehabilitace Ledovec 

bude navýšeno o 3,0 úvazku. 

Další terénní týmy 

Pro větší dostupnost terénní služby v okresech Plzeň – sever, Plzeň – jih a Rokycany plánuje 

Ledovec zřídit pobočky stávající služby Sociální rehabilitace Ledovec také v okresech Plzeň 

– sever a Plzeň – jih. 

Fokus Písek bude dál rozvíjet terénní službu v regionu Sušicko a Horažďovicko a Diecézní 

charita Plzeň v regionu Domažlicko. 
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Tým včasné intervence 

V reformě psychiatrie v rámci projektu včasné intervence vážných duševních onemocnění 

VIZDOM (www.vizdom.cz) vzniká (kromě Prahy a Brna) v Plzeňském kraji tým včasné 

intervence (early intervention team). Tento multidisciplinární tým složený z psychiatra, 

zdravotní sestry a sociálního pracovníka od podzimu 2018 poskytuje podporu mladým lidem 

ohroženým vážným duševním onemocněním nebo těm, u kterých onemocnění právě 

propuklo. Bude úzce spolupracovat s rodinami klientů a působit i ve školách. Tým je otevřený 

spolupráci se sociálními službami. Tým vzniká ve spolupráci NÚDZ, Ledovce a psychiatrické 

kliniky FN Plzeň. 

Podpora uživatelských aktivit 

V rámci reformy je nezbytné posílení hlasu a aktivity osob s vlastní zkušeností s duševním 

onemocněním a jejich rodinných příslušníků. Jde jednak o posílení jejich participace na 

změnách zdravotních a sociálních služeb v procesu reformy, jednak v sebeobhájcovském 

hnutí, jednak v poskytnutí prostoru pro vlastní svépomocné aktivity.  

Zároveň je třeba tyto osoby zapojovat přímo do týmů poskytujících sociální služby (např. na 

pozici peer konzultantů a peer lektorů). Je vhodné, aby v týmu každé služby alespoň jeden 

pracovník v roli peer konzultanta pracoval.  

Pro snížení rizik zhoršení stavu osob s duševním onemocněním je vhodné předcházet jejich 

izolaci. Tuto funkci plní místa, kde se tito lidé mohou setkávat. V několika městech kraje 

tato centra přirozeně vznikla a fungují, někdy v režimu svépomoci (Krystal a clubhouse 

Ledovce v Plzni, Křišťál Klatovy, …), jindy jako sociální služba (Duha Domažlice, STD Fokus 

Sušice, …). Tato místa setkávání jsou potřeba i v dalších městech kraje (Tachov, Rokycany, 

…), částečně mohou vzniknout díky podpoře uživatelských aktivit osob s duševním 

onemocněním v rámci reformy, částečně jako nové malé sociální služby (nebo pobočky 

služeb stávajících). 

Podpora bydlení 

V návaznosti na cíl reformy zkrátit dobu hospitalizace a omezit rehospitalizaci a v reakci 

na skutečnost, že v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech je dlouhodobě hospitalizovaná cca 

stovka obyvatel Plzeňského kraje s vážným duševním onemocněním často především ze 

sociálních důvodů (stabilizovaných, ne v ochranné léčbě), je třeba věnovat pozornost 

podpoře bydlení. 

Jde především o podporu sociálního bydlení (obyvatelé sociálních bytů mohou dostávat 

podporu od sociálních pracovníků obcí i od týmů CDZ) a rozvíjení kapacit chráněného bydlení 

a pobytové sociální rehabilitace.   

V dalším sledu jde o podporu stávajících krajských poskytovatelů pobytových služeb 

(zejména různých typů domovů) v tom, aby chtěli a uměli ve svých službách podporovat 

klienty s duševním onemocněním. Současnou praxí je, že se poskytovatelé přijímání (více či 

méně komplikovaněji znevýhodněných) klientů s psychiatrickou diagnózou spíše vyhýbají. 

Zde je možné poskytovatele podpořit v rámci reformy psychiatrie formou vzdělávání, 

koučování a stáží (v rámci projektů Multidisciplinarita, Destigmatizace, 

Deinstitucionalizace). 

http://www.vizdom.cz/
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Dále je vhodné se zaměřit na to, aby v zařízeních byli ti klienti, kteří službu opravdu 

potřebují a využijí, aby nedocházelo k poskytování nadbytečné péče („přepečování“), která 

klienty deaktivuje, demotivuje, činí je závislými na službě a je která ekonomicky náročná. 

Je třeba podporovat a pilotně testovat postupy a služby, které převádějí takto 

„přepečované“ klienty do běžného života nebo do služeb s nižší podporou. Často jsou to 

managementy a zaměstnanci služeb, kteří svým přesvědčením o nemohoucnosti klientů 

klienty ve službách sami blokují. Služby se musí přizpůsobovat potřebám klientů a nikoli 

naopak, toto jednoduché tvrzení je třeba podporovat v praxi. Je tedy vhodné podpořit 

vzdělávací a stážové aktivity pracovníků služeb tak, aby docházelo ke změnám postojů 

směrem ke zmocňování klientů a k deinstitucionalizaci.  

K podpoře pokud možno samostatného bydlení osob s duševním onemocněním je možné více 

využít pečovatelské služby. 

Podpora zaměstnávání a vzdělávání 

Práce je klíčový prvek prevence sociálního vyloučení, poskytuje lidem s duševním 

onemocněním smysluplný a důstojný prostor pro realizaci, posiluje je ekonomicky a činí je 

méně závislými na systému podpory.  

Služby podpory zaměstnávání je třeba podpořit jak v systému sociálních služeb (nejčastěji 

sociální rehabilitace, například metodou IPS), tak v systému pracovní rehabilitace, aktivní 

politiky zaměstnanosti a v neposlední řadě podporou sociálních firem (například společensky 

zodpovědným zadáváním veřejných zakázek).     

Podporu zaměstnávání je třeba také poskytovat i ve stávajících pobytových službách pro 

osoby v produktivním věku. Sníží se tím tlak na personál (není třeba řešit, „jak je zabavit“) 

a zvýší se kvalita života jejich klientů. Řada klientů se díky pracovní zkušenosti odváží udělat 

další kroky směrem k nezávislosti. 

Stávající ekonomická kondice republiky a poptávka po pracovní síle umožňuje zapojit na 

pracovním trhu i osoby s vážnějším znevýhodněním. Pomáhají tomu jak sociální firmy 

(Možnosti tu jsou o.p.s., Dohromady s.r.o., Garden Gang s.r.o. aj.), tak služby podpory 

zaměstnávání jak ve formě sociální rehabilitace (např. Diakonie západ, Ledovec, DCHP, 

Fokus Písek), tak ve formě pracovní rehabilitace ÚP nebo různých projektů podpory 

zaměstnanosti z evropských zdrojů.   

Jako vhodná metoda podpory klientů na poli zaměstnanosti se po několika letech zkušeností 

v ČR jeví například americká IPS (Individual Placement and Support). 

Jako jedni z mála v ČR máme v kraji poskytovatele podporovaného vzdělávání pro osoby 

s duševním onemocněním (www.normalnestuduju.cz, www.supportededucation.eu). Tato 

multidisciplinární služba pomáhá dosáhnout osobám s duševním onemocněním vyšších 

vzdělávacích cílů, a tím předchází jejich sociálnímu vyloučení. Je vhodné tuto službu 

v jakékoli formě v kraji udržet. 

  

http://www.normalnestuduju.cz/
http://www.supportededucation.eu/
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4.2 Sociální služby v Plzeňském kraji a jejich rozvoj 

Pro následující plánování rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji jsou využity informace 

z pracovních skupin, které proběhly v rámci projektu Plánování sociálních služeb 

v Plzeňském kraji v průběhu roku 2018. Při jednání pracovních skupin byla zjišťována 

potřebnost rozvoje sociálních služeb v rámci jednotlivých správních území obcí s rozšířenou 

působností a aktuální stav pokrytí sociálních služeb v daných regionech. Pracovních skupin 

se zúčastnili zástupci Plzeňského kraje, zástupci místních samospráv, zástupci poskytovatelů 

a uživatelů sociálních služeb.  

Rozvoj sociálních služeb v konkrétní lokalitě je podmíněn vyjádřením příslušných obcí 

k jejich potřebnosti na daném území a vyjádřením k jejich spolufinancování z rozpočtů obcí. 

4.2.1 Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 

a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje 

ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované 

úkony.  

Pečovatelská služba podporuje život klientů v jejich přirozeném prostředí, je poskytována 

stejným způsobem v domácnostech klientů i uživatelů bytů zvláštního určení. Služba je 

poskytována pouze uživatelům v nepříznivé sociální situaci a nesupluje jiné místní dostupné 

komerční služby. 

Během plánovaného tříletého období je cílem, aby všechny služby dosáhly provozní doby od 

7 do 22 h, a to každý den v týdnu, včetně víkendů a svátků, služby budou poskytovány pro 

všechny věkové i cílové skupiny. Postupné požadavky budou upřesňovat akční plány pro 

jednotlivé roky. 

Podporován bude vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb po celém 

území kraje, zejména s rozšířením územní dostupnosti, rozšířením časové dostupnosti a 

rozšířením cílových skupin. 

4.2.2 Osobní asistence 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném 

sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.  

Podporován bude vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb po celém 

území kraje, zejména s rozšířením územní dostupnosti a rozšířením cílových skupin. 

4.2.3 Tísňová péče 

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a 

elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví 

nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. 

Podporován bude vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb po celém 

území kraje v návaznosti na poskytování pečovatelské služby nebo osobní asistence. 
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4.2.4 Odlehčovací služby 

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je 

umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 

Podporován bude vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb po celém 

území kraje.  

4.2.5 Chráněné bydlení 

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 

onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu 

skupinového, popřípadě individuálního bydlení. 

Podporován bude vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb po celém 

území kraje, zejména pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. 

4.2.6 Podpora samostatného bydlení 

Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně 

duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Podporován bude vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb po celém 

území kraje, zejména pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. 

4.2.7 Azylové domy 

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Podporován bude vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb pro cílovou 

skupinu rodiny s dětmi na území obcí s rozšířenou působností Blovice, Domažlice, Rokycany, 

Plzeň, Stříbro, Klatovy a Tachov, pro cílovou skupinu matky s dětmi na území obcí 

s rozšířenou působností Blovice, Plzeň, Rokycany a Stříbro. 

4.2.8 Denní stacionáře 

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 

onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Podporován bude vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb na území 

obce s rozšířenou působností Sušice, pro cílovou skupinu osoby s kombinovaným postižením 

na území obce s rozšířenou působností Plzeň a pro cílovou skupinu děti se zdravotním 

postižením  na území obce s rozšířenou působností Domažlice. 

4.2.9 Domovy pro seniory 

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. 
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Služba je poskytována uživatelům s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, 

osobám, jejichž stav zpravidla odpovídá stavu odpovídajícímu přiznání příspěvku na péči ve 

III. nebo IV. stupni a kterým nemůže být zajištěna pomoc v přirozeném domácím prostředí 

prostřednictvím pečující osoby nebo terénních a ambulantních služeb. 

Podporován bude vznik nové služby na území obce s rozšířenou působností Horažďovice, kde 

služba chybí. Nebude podporován vznik a rozšiřování služeb v území, kde tato služba 

v současné době existuje. 

4.2.10 Domovy se zvláštním režimem 

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových 

látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních 

služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

Služba je poskytována uživatelům s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, 

osobám, jejichž stav zpravidla odpovídá stavu odpovídajícímu přiznání příspěvku na péči ve 

III. nebo IV. stupni a kterým nemůže být zajištěna pomoc v přirozeném domácím prostředí 

prostřednictvím pečující osoby nebo terénních a ambulantních služeb. 

Podporován bude vznik nových služeb na území obcí s rozšířenou působností Domažlice, 

Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Plzeň a Sušice.   

V rámci kraje bude podporován vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících 

služeb pro osoby bez přístřeší, které mají sníženou fyzickou nebo psychickou soběstačnost 

z důvodu závislosti na návykových látkách, chronického duševního onemocnění, různých typů 

demencí a potřebují pomoc jiné fyzické osoby, včetně imobilních osob. 

Podporován bude i vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb po celém 

území kraje pro cílovou skupinu osoby s poruchou autistického spektra a pro osoby se 

specifickými poruchami, které nelze zařadit do služby dle současného vymezení cílových 

skupin dle zákona o sociálních službách. 

4.2.11 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Bude podporován vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb, ve kterých 

by mohli být umístěni stárnoucí rodiče spolu se svým zdravotně postiženým dítětem, o které 

pečují.  

Podporován bude i vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb po celém 

území kraje pro cílovou skupinu osoby s poruchou autistického spektra. 

Podporován bude vznik nové služby nebo navýšení kapacity stávajících služeb  pro cílovou 

skupinu děti a mladiství s mentálním, příp. přidruženým, postižením  s těžkými poruchami 

chování, které narušují kolektivní soužití na území obce s rozšířenou působností Plzeň. 
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4.2.12 Domy na půl cesty 

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po 

dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou 

propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování 

sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.  

Podporován bude vznik nových služeb na území obcí s rozšířenou působností Domažlice a 

Tachov. 

4.2.13 Krizová pomoc 

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu 

poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně 

nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. 

Podporován bude vznik nových služeb nebo rozšíření stávajících kapacit na území obcí 

s rozšířenou působností Plzeň, Rokycany a Stod. 

4.2.14 Noclehárny 

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 

hygienického zařízení a přenocování. 

Podporován bude vznik nových služeb na území obcí s rozšířenou působností Horšovský Týn, 

Stříbro, Domažlice. 

4.2.15 Nízkoprahová denní centra 

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

přístřeší. 

Podporován bude vznik nových služeb na území obcí s rozšířenou působností Domažlice a 

Stříbro. 

4.2.16 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby 

dětem ve věku od 6 do 26 let, ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je 

zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik 

souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 

prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být 

poskytována osobám anonymně. 

Služba je poskytována pouze osobám v nepříznivé sociální situaci, služba aktivně vyhledává 

děti a mládež ohrožené užíváním návykových látek a dalšími sociálně patologickými jevy. 

Podporován bude vznik nových služeb nebo rozšíření stávajících kapacit na území obcí 

s rozšířenou působností Blovice, Horšovský Týn, Rokycany, Sušice a Tachov. 

4.2.17 Raná péče 

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná 

dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je 
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ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny 

a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. 

Vzhledem k charakteru služby bude rozvoj kapacit služby raná péče řešen pro celé území 

kraje. 

4.2.18 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 

poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů 

dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a 

u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 

Podporován bude vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb na území 

obcí s rozšířenou působností Blovice, Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Plzeň a 

Rokycany. 

Podporován bude i vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb po celém 

území kraje pro cílovou skupinu osoby s poruchou autistického spektra. 

4.2.19 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením  

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám 

v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním 

vyloučením. 

Podporován bude vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb na území 

obcí s rozšířenou působností Plzeň, Rokycany a Sušice. 

4.2.20 Sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 

posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 

alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 

Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 

pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. 

Podporován bude vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb na území 

obcí s rozšířenou působností Nýřany, Plzeň, Sušice, na území obce s rozšířenou působností 

Rokycany pro cílovou skupinu rodiny s dětmi s vývojovou poruchou. 

Podporován bude i vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb po celém 

území kraje pro cílovou skupinu osoby s poruchou autistického spektra. 

4.2.21 Terénní programy 

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny 

osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, 

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem 

služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může 

být osobám poskytována anonymně. 
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Podporováno bude navýšení kapacity stávajících služeb pro cílovou skupinu osoby ohrožené 

závislostí nebo závislé na návykových látkách na území obcí s rozšířenou působností 

Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Kralovice, Nepomuk, Rokycany a Stříbro.  

Podporován bude vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb pro cílovou 

skupinu rodiny s dětmi na území obce s rozšířenou působností Tachov. 

4.2.22 Odborné sociální poradenství 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 

sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 

poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 

trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních 

hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke 

konfliktu se společností. 

Podporován bude vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb zabývajících 

se dluhovou problematikou, které mají udělenou akreditaci pro poskytování služeb v oblasti 

oddlužení dle zákona č. 182/2006, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů na území 

obcí s rozšířenou působností Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Kralovice, 

Nepomuk, Rokycany, Stříbro a Tachov. 

Následující služby mají svoje pevné místo v Krajské síti sociálních služeb v Plzeňském 

kraji, z výsledků jednání pracovních skupin, které proběhly v roce 2018 v rámci projektu 

Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji ve všech obcích s rozšířenou působností, 

vyplynulo, že jejich rozvoj není momentálně v Plzeňském kraji potřebný: 

4.2.23 Průvodcovské a předčitatelské služby 

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované 

osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti 

orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby 

mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. 

4.2.24 Centra denních služeb 

V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 

situace vyžadují pomoc jiné fyzické osoby.  

4.2.25 Týdenní stacionáře 

V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 

onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

4.2.26 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, 

které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny 

se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického 

zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou 

fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb 

anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.  
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4.2.27 Telefonická krizová pomoc 

Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu 

osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní 

situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. 

4.2.28 Tlumočnické služby 

Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám 

s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje 

běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. 

4.2.29 Kontaktní centra  

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní 

služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování 

sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. 

4.2.30 Intervenční centra 

Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu je osobě 

ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od 

doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního 

centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním 

jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně 

poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby  

v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. 

4.2.31 Služby následné péče 

Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám 

s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které 

absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se 

jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. 

4.2.32 Sociálně terapeutické dílny 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 

otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 

zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 

4.2.33 Terapeutické komunity 

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na 

návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem 

o začlenění do běžného života. 

Priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 

2019 – 2021 budou rozpracovávány v jednoletých akčních plánech rozvoje sociálních služeb 

v Plzeňském kraji. Akční plány budou obsahovat jednotlivá opatření, která budou aktuálně 

reagovat na potřeby rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji. Součástí akčních plánů bude 

aktualizovaná Krajská síť poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji na daný rok.
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I. Základní síť poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji 

Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

MáTa pro rodinu, z.s. 04668065 9463433 
Služby 
sociální 
prevence 

azylové domy 40     Lůžko Okamžitá P N N  

Městská charita Plzeň 45334692 1516852 
Služby 
sociální 
prevence 

azylové domy 82     Lůžko Okamžitá P N N  

Městská charita Plzeň 45334692 3338786 
Služby 
sociální 
prevence 

azylové domy 16     Lůžko Okamžitá P N N  

Oblastní charita Rokycany 48380199 5576205 
Služby 
sociální 
prevence 

azylové domy 9     Lůžko Okamžitá P N N  

Městský ústav sociálních 
služeb Klatovy, příspěvková 
organizace 

49207261 3944853 
Služby 
sociální 
prevence 

azylové domy 37     Lůžko Okamžitá P N N  

Diecézní charita Plzeň 49774034 3609556 
Služby 
sociální 
prevence 

azylové domy 29     Lůžko Okamžitá P N N  

Diecézní charita Plzeň 49774034 9745722 
Služby 
sociální 
prevence 

azylové domy 21     Lůžko Okamžitá P N N  

Oblastní charita Klatovy 66388830 7286836 
Služby 
sociální 
prevence 

azylové domy 18     Lůžko Okamžitá P N N  

NADĚJE  00570931 7581207 
Služby 
sociální 
prevence 

azylové domy 10     Lůžko Okamžitá P N N  

Sdružení občanů Exodus, 
z.s.  

45331081 3110702 
Služby 
sociální péče 

centra denních 
služeb 

  8   Klient Okamžitá A 1,45 1,1  

Městský ústav sociálních 
služeb Klatovy, příspěvková 
organizace 

49207261 9615955 
Služby 
sociální péče 

centra denních 
služeb 

  6   Klient Okamžitá A 1,2 1,1  

CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 8221740 
Služby 
sociální péče 

denní 
stacionáře 

  10   Klient Okamžitá A 4,3 3,63  

DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s. 

29123747 9246911 
Služby 
sociální péče 

denní 
stacionáře 

  5   Klient Okamžitá A 1,965 1,49  

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 4827788 
Služby 
sociální péče 

denní 
stacionáře 

  28   Klient Okamžitá A 8,663 7,258  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 6347455 
Služby 
sociální péče 

denní 
stacionáře 

  18   Klient Okamžitá A 6,608 5,5  

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 2338914 
Služby 
sociální péče 

denní 
stacionáře 

  25   Klient Okamžitá A 5,114 4,25  

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 5609952 
Služby 
sociální péče 

denní 
stacionáře 

  22   Klient Okamžitá A 6,054 5  

Městské centrum sociálně 
rehabilitačních služeb - 
domov pro seniory 

48344958 8836605 
Služby 
sociální péče 

denní 
stacionáře 

  2   Klient Okamžitá A 0,64 0,44  

Oblastní charita Rokycany 48380199 4854742 
Služby 
sociální péče 

denní 
stacionáře 

  6   Klient Okamžitá A 3,554 3,104  

Sociální služby Města 
Sušice, příspěvková 
organizace 

49207482 1827996 
Služby 
sociální péče 

denní 
stacionáře 

  15   Klient Okamžitá A 3,214 2,61 

Převzato po 
Diakonii ČCE - 
středisko Západní 
Čechy 

15. přední hlídka Royal 
Rangers Mariánské Lázně  

68782004 6432113 
Služby 
sociální péče 

denní 
stacionáře 

  8   Klient Okamžitá A 4,94 4,01  

Městský ústav sociálních 
služeb města Plzně, 
příspěvková organizace 

00075345 2792640 
Služby 
sociální péče 

denní 
stacionáře 

  24   Klient Okamžitá A 5,94 3,5  

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 7023022 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

15     Lůžko Okamžitá P N N 
Služba s 
nadregionální 
působností 

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 7283138 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

15     Lůžko Okamžitá P N N  

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 
Milíře, příspěvková 
organizace 

48329771 4088938 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

65     Lůžko Okamžitá P N N  

Centrum sociálních služeb 
Stod, příspěvková 
organizace 

48333841 9040579 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

143     Lůžko Okamžitá P N N  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

Domov sociálních služeb 
Liblín, příspěvková 
organizace 

48379794 1641538 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

147     Lůžko Okamžitá P N N  

Městský ústav sociálních 
služeb Klatovy, příspěvková 
organizace 

49207261 9459841 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

33     Lůžko Okamžitá P N N  

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 
Bystřice nad Úhlavou, 
příspěvková organizace 

49207300 6495934 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

150     Lůžko Okamžitá P N N  

Dům sociální péče 
Kralovice, příspěvková 
organizace 

49748190 6973797 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

90     Lůžko Okamžitá P N N  

Domov Zvíkovecká kytička 70887195 6639000 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

64     Klient Okamžitá P N N 
Zřizovatel: Hlavní 
město Praha 

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 
Horní Bříza, příspěvková 
organizace 

00022578 3217335 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

190     Lůžko Okamžitá P N N  

Městský ústav sociálních 
služeb města Plzně, 
příspěvková organizace 

00075345 9647840 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

44     Lůžko Okamžitá P N N  

Centrum pobytových a 
terénních sociálních služeb 
Zbůch 

00411949 1749755 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

120     Lůžko Okamžitá P N N Zřizovatel: MPSV  

Senior residence Terasy 
z.ú. 

26517621 2131599 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

52     Lůžko Okamžitá P N N  

Baculus o.p.s. 26997355 7542163 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

32     Lůžko Okamžitá P N N  

DS Zbůch s.r.o. 29164036 9754836 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

21     Lůžko Okamžitá P N N  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

Městská charita Plzeň 45334692 6253295 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

70     Lůžko Okamžitá P N N  

Městské centrum sociálně 
rehabilitačních služeb - 
domov pro seniory 

48344958 3439634 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

60     Lůžko Okamžitá P N N  

Domov Harmonie, centrum 
sociálních služeb Mirošov, 
příspěvková organizace 

48379808 9645327 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

207     Lůžko Okamžitá P N N  

Oblastní charita Rokycany 48380199 5406409 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

12     Lůžko Okamžitá P N N  

Domov klidného stáří v 
Žinkovech, příspěvková 
organizace 

49180312 1497485 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

107     Lůžko Okamžitá P N N  

Domov pro seniory Vlčice, 
příspěvková organizace 

49180380 1267592 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

58     Lůžko Okamžitá P N N  

Městský ústav sociálních 
služeb Klatovy, příspěvková 
organizace 

49207261 7614437 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

79     Lůžko Okamžitá P N N  

Městský ústav sociálních 
služeb Klatovy, příspěvková 
organizace 

49207261 4426947 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

126     Lůžko Okamžitá P N N  

Sociální služby Města 
Sušice, příspěvková 
organizace 

49207482 7430343 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

94     Lůžko Okamžitá P N N  

Diecézní charita Plzeň 49774034 2067359 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

27     Lůžko Okamžitá P N N  

Diecézní charita Plzeň 49774034 3623374 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

15     Lůžko Okamžitá P N N  

Oblastní charita Klatovy 66388830 5467569 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

27     Lůžko Okamžitá P N N  

Farní charita Stříbro 70846596 3354180 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

15     Lůžko Okamžitá P N N  

Dům seniorů Kdyně, 
příspěvková organizace 

75007746 8139724 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

103     Lůžko Okamžitá P N N  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

Centrum sociálních služeb 
Domažlice, příspěvková 
organizace 

75007754 2991931 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

203     Lůžko Okamžitá P N N  

Centrum sociálních služeb 
Tachov, příspěvková 
organizace 

00377805 3967049 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

88     Lůžko Okamžitá P N N  

Centrum sociálních služeb 
Tachov, příspěvková 
organizace 

00377805 6637231 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

75     Lůžko Okamžitá P N N  

Centrum sociálních služeb 
Tachov, příspěvková 
organizace 

00377805 4449632 
Služby 
sociální péče 

domovy pro 
seniory 

68     Lůžko Okamžitá P N N  

Baculus o.p.s. 26997355 7983502 
Služby 
sociální péče 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

22     Lůžko Okamžitá P N N  

Městská charita Plzeň 45334692 5526705 
Služby 
sociální péče 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

34     Lůžko Okamžitá P N N  

Domov Harmonie, centrum 
sociálních služeb Mirošov, 
příspěvková organizace 

48379808 3483288 
Služby 
sociální péče 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

160     Lůžko Okamžitá P N N  

Sociální služby Města 
Sušice, příspěvková 
organizace 

49207482 2252743 
Služby 
sociální péče 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

14     Lůžko Okamžitá P N N  

Sociální a zdravotní 
centrum Letiny s.r.o. 

63504502 7503665 
Služby 
sociální péče 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

260     Lůžko Okamžitá P N N  

Centrum sociálních služeb 
Domažlice, příspěvková 
organizace 

75007754 4661965 
Služby 
sociální péče 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

32     Lůžko Okamžitá P N N  

Městský ústav sociálních 
služeb města Plzně, 
příspěvková organizace 

00075345 8057202 
Služby 
sociální péče 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

284     Lůžko Okamžitá P N N  

Městský ústav sociálních 
služeb města Plzně, 
příspěvková organizace 

00075345 7351488 
Služby 
sociální péče 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

69     Lůžko Okamžitá P N N  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

Městský ústav sociálních 
služeb města Plzně, 
příspěvková organizace 

00075345 6233907 
Služby 
sociální péče 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

61     Lůžko Okamžitá P N N  

Centrum sociálních služeb 
Tachov, příspěvková 
organizace 

00377805 9959568 
Služby 
sociální péče 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

35     Lůžko Okamžitá P N N  

Městské centrum sociálně 
rehabilitačních služeb - 
domov pro seniory 

48344958 8513782 
Služby 
sociální péče 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

24     Lůžko Okamžitá P N N  

Středisko křesťanské 
pomoci Plzeň 

40524566 8211064 
Služby 
sociální 
prevence 

domy na půl 
cesty 

8     Lůžko Okamžitá   N N  

Ledovec, z.s. 26517051 2652302 
Služby 
sociální péče 

chráněné 
bydlení 

18     Lůžko Okamžitá P N N  

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 4863607 
Služby 
sociální péče 

chráněné 
bydlení 

12     Lůžko Okamžitá P N N  

Městská charita Plzeň 45334692 2658764 
Služby 
sociální péče 

chráněné 
bydlení 

11     Lůžko Okamžitá P N N  

Centrum sociálních služeb 
Stod, příspěvková 
organizace 

48333841 6995337 
Služby 
sociální péče 

chráněné 
bydlení 

47     Lůžko Okamžitá P N N  

Centrum pobytových a 
terénních sociálních služeb 
Zbůch 

00411949 5159543 
Služby 
sociální péče 

chráněné 
bydlení 

54     Lůžko Okamžitá P N N Zřizovatel: MPSV  

Diecézní charita Plzeň 49774034 2807384 
Služby 
sociální 
prevence 

intervenční 
centra 

  1 1 Klient Okamžitá A, T 2 N  

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

25232142 6634890 
Služby 
sociální 
prevence 

kontaktní 
centra 

  6   Klient Okamžitá A 6,859 N  

Kotec o.p.s. 26648515 2231303 
Služby 
sociální 
prevence 

kontaktní 
centra 

  10   Klient Okamžitá A 0,25 N  

POINT 14, z.ú.  66361630 9638015 
Služby 
sociální 
prevence 

kontaktní 
centra 

  3   Klient Okamžitá A 4,35 N  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 2640266 
Služby 
sociální 
prevence 

krizová pomoc   5 5 Klient Okamžitá A, T 6,838 N  

Diecézní charita Plzeň 49774034 4372028 
Služby 
sociální 
prevence 

krizová pomoc     1 Klient Okamžitá T 3 N  

Kotec o.p.s.  26648415 8105952 
Služby 
sociální 
prevence 

nízkoprahová 
denní centra 

  10   Klient Okamžitá A 2,1 N  

Městská charita Plzeň 45334692 2342216 
Služby 
sociální 
prevence 

nízkoprahová 
denní centra 

  40   Klient Okamžitá A 5,24 N  

Kotec o.p.s. 26648415 5822801 
Služby 
sociální 
prevence 

nízkoprahová 
zařízení pro 
děti a mládež 

  10   Klient Okamžitá A 2,15 N  

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 9894914 
Služby 
sociální 
prevence 

nízkoprahová 
zařízení pro 
děti a mládež 

  105 20 Klient Okamžitá A, T 22,0920 N  

Ponton, z.s. 64355756 4393609 
Služby 
sociální 
prevence 

nízkoprahová 
zařízení pro 
děti a mládež 

  50   Klient Okamžitá A 6,055 N  

Oblastní charita Klatovy 66388830 7856110 
Služby 
sociální 
prevence 

nízkoprahová 
zařízení pro 
děti a mládež 

  20 30 Klient Okamžitá A, T 3,273 N  

Oblastní charita Klatovy 66388830 7955307 
Služby 
sociální 
prevence 

nízkoprahová 
zařízení pro 
děti a mládež 

  15 30 Klient Okamžitá A, T 2,972 N  

Salesiánské středisko 
mládeže - dům dětí a 
mládeže Plzeň 

00519740 1894008 
Služby 
sociální 
prevence 

nízkoprahová 
zařízení pro 
děti a mládež 

  30   Klient Okamžitá A 6,072 N  

NADĚJE  00570931 1830530 
Služby 
sociální 
prevence 

nízkoprahová 
zařízení pro 
děti a mládež 

  15   Klient Okamžitá A 2,441 N  

Městská charita Plzeň 45334692 1087121 
Služby 
sociální 
prevence 

noclehárny   46   Lůžko Okamžitá A N N  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

Oblastní charita Rokycany 48380199 6519403 
Služby 
sociální 
prevence 

noclehárny   6   Lůžko Okamžitá A N N  

Městský ústav sociálních 
služeb Klatovy, příspěvková 
organizace 

49207261 8945631 
Služby 
sociální 
prevence 

noclehárny   11   Lůžko Okamžitá A N N  

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 2924476 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  1 1 Klient Okamžitá A, T 1,05 N  

Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 4116516 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  10 10 Klient Okamžitá A, T 4,2 N  

Ledovec, z.s. 26517051 4253297 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  1   Klient Okamžitá A 1,428 N  

Centrum pro zdravotně 
postižené Plzeňského kraje 

26594382 7077483 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  4   Klient Okamžitá A 3,7 N  

Spolek Ulice Plzeň  26596385 9929786 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  1   Klient Okamžitá A 1,59 N  

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské 
vztahy, o.p.s. 

28020529 1930979 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  2   Klient Okamžitá A 2 N  

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 9271346 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  3   Klient Okamžitá A 4,28 N  

Organizace pro pomoc 
uprchlíkům, z.s 

45768676 3673830 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  300 100 Klient Roční A, T 1,61 N  

Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 6149822 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  2 1 Klient Okamžitá A, T 1,7 N  

Centrum sociálních služeb 
Stod, příspěvková 
organizace 

48333841 5747982 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  1   Klient Okamžitá A 0,6 N  

Městský ústav sociálních 
služeb Klatovy, příspěvková 
organizace 

49207261 3155394 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  2   Klient Okamžitá A 1,25 N  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

Sociální služby Města 
Sušice, příspěvková 
organizace 

49207482 4594617 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  2 2 Klient Okamžitá A, T 0,85 N  

Diecézní charita Plzeň 49774034 1284201 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  2 2 Klient Okamžitá A, T 6,26 N  

VIDA z. s. 26636654 3550580 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  1 Klient Okamžitá T 0,42 N  

AUDIOHELP z.s. 49774883 9541436 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  3 3 Klient Okamžitá A, T 1,96 N 
Služba s 
nadregionální 
působností 

Správa uprchlických 
zařízení Ministerstva vnitra 
ČR 

60498021 3867796 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  42   Intervence Týdenní A 3 N 

součástí sítě 
pouze Centrum na 
podporu integrace 
cizinců - Plzeňský 
kraj  

Oblastní charita Sušice 64388441 5968813 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  2 2 Klient Okamžitá A, T 2,885 N  

Oblastní charita 
Horažďovice 

66344999 6006853 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  1 1 Klient Okamžitá A, T 0,99 N  

Oblastní charita Klatovy 66388830 1151093 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  1 1 Klient Okamžitá A, T 1,59 N  

Plzeňská unie neslyšících, 
z.ú.  

68782098 4118426 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  1 1 Klient Okamžitá A, T 1,5 N  

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých osob v ČR, 
z.s., Spolek neslyšících 
Plzeň, p.s.  

70950431 7539529 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  1   Klient Okamžitá A 1,15 N  

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých osob v ČR, 
z.s., Poradenské centrum 
Domažlice, p.s. 

73733148 9114270 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  1   Klient Okamžitá A 0,8 N  

Centrum sociálních služeb 
Domažlice, příspěvková 
organizace 

75007754 4342560 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  2   Klient Okamžitá A 2,116 N  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

Centrum sociálních služeb 
Tachov, příspěvková 
organizace 

00377805 5661639 
Sociální 
poradenství  

odborné 
sociální 
poradenství 

  1   Klient Okamžitá A 0,235 N  

ONŽ - pomoc a poradenství 
pro ženy a dívky, z.s. 

00537675 3395509 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  2   Intervence Okamžitá A 0,8 N  

Občanská poradna Plzeň, 
o.p.s. 

02163161 8847618 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  5   Klient Okamžitá A 6,65 N  

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 2060411 
Služby 
sociální péče 

odlehčovací 
služby 

2     Lůžko Okamžitá P N N 
Služba s 
nadregionální 
působností 

Sdružení občanů Exodus, 
z.s.  

45331081 1418345 
Služby 
sociální péče 

odlehčovací 
služby 

  15   Klient Okamžitá A 1,55 0,7  

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 3984338 
Služby 
sociální péče 

odlehčovací 
služby 

2     Lůžko Okamžitá P N N  

Centrum sociálních služeb 
Stod, příspěvková 
organizace 

48333841 4130431 
Služby 
sociální péče 

odlehčovací 
služby 

3     Lůžko Okamžitá P N N  

Městské centrum sociálně 
rehabilitačních služeb - 
domov pro seniory 

48344958 7157824 
Služby 
sociální péče 

odlehčovací 
služby 

10     Lůžko Okamžitá P N N  

Sociální služby Města 
Sušice, příspěvková 
organizace 

49207482 5346839 
Služby 
sociální péče 

odlehčovací 
služby 

1     Lůžko Okamžitá P N N  

Oblastní charita Sušice 64388441 5068876 
Služby 
sociální péče 

odlehčovací 
služby 

    3 Klient Okamžitá T 5,22 4,05  

Centrum pobytových a 
terénních sociálních služeb 
Zbůch 

00411949 4415569 
Služby 
sociální péče 

odlehčovací 
služby 

18     Lůžko Okamžitá P N N Zřizovatel: MPSV  

Centrum pro zdravotně 
postižené Plzeňského kraje 

26594382 6306865 
Služby 
sociální péče 

osobní 
asistence 

    7 Klient Okamžitá T 8,2 7  

Muži a ženy, o.p.s. 28523369 7331057 
Služby 
sociální péče 

osobní 
asistence 

    2 Klient Denní T 0,82 0,5  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

Domácí péče Domažlice 
s.r.o. 

29121060 7057333 
Služby 
sociální péče 

osobní 
asistence 

    1 Klient Okamžitá T 0,85 0,75  

Oblastní charita Rokycany 48380199 4815976 
Služby 
sociální péče 

osobní 
asistence 

    6 Klient Okamžitá T 7,812 7,504  

Hewer, z. s. 66000653 4080666 
Služby 
sociální péče 

osobní 
asistence 

    20 Klient Okamžitá T 20,77 19,5  

Oblastní charita Klatovy 66388830 7771945 
Služby 
sociální péče 

osobní 
asistence 

    4 Klient Okamžitá T 4,52 3,785  

Městská charita Plzeň 45334692 7506288 
Služby 
sociální péče 

osobní 
asistence 

    4 Klient Okamžitá T 6,57 4,99  

15. přední hlídka Royal 
Rangers Mariánské Lázně  

68782004 4397816 
Služby 
sociální péče 

osobní 
asistence 

    1 Klient Okamžitá T 2,23 2,13  

Domácí péče Domažlice 
s.r.o. 

29121060 1373574 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    12 Klient Okamžitá T 7,5 6,8  

DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s. 

29123747 3121089 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    10 Klient Okamžitá T 10,92 9,395  

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 9036909 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

  2 19 Klient Okamžitá A, T 23,7292 21,114  

Městská charita Plzeň 45334692 3114771 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    10 Klient Okamžitá T 16,39 13,99  

Městské centrum sociálně 
rehabilitačních služeb - 
domov pro seniory 

48344958 1375923 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

  5 5 Klient Okamžitá A, T 20,15 9,65  

Městský ústav sociálních 
služeb Klatovy, příspěvková 
organizace 

49207261 5271317 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    9 Klient Okamžitá T 8,75 6,75  

Sociální služby Města 
Sušice, příspěvková 
organizace 

49207482 2577944 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

  2 17 Klient Okamžitá A, T 17,555 14,23  

Diecézní charita Plzeň 49774034 1436381 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

  1 3 Klient Okamžitá A, T 6,39 5,65  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

Oblastní charita Sušice 64388441 2850203 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    16 Klient Okamžitá T 27,75 21,5  

Oblastní charita 
Horažďovice 

66344999 5882065 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

  3 8 Klient Okamžitá A, T 14,52 10,69  

Oblastní charita Klatovy 66388830 6167211 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    14 Klient Okamžitá T 17,3 14,375  

Centrum pečovatelských a 
ošetřovatelských služeb 
Město Touškov 

75062330 2870160 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    45 Klient Okamžitá T 62,316 50,816  

Městský ústav sociálních 
služeb města Plzně, 
příspěvková organizace 

00075345 6002969 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    53 Klient Okamžitá T 54,96 32,42  

Město Bělá nad Radbuzou 00253235 1647172 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    2 Klient Okamžitá T 3,15 2,15  

Město Holýšov 00253367 2695642 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    3 Klient Okamžitá T 2,4 1,9  

Město Horšovský Týn 00253383 2616900 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    2 Klient Okamžitá T 3 2,75  

Město Hostouň  00253391 6038191 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    1 Klient Okamžitá T 1,12 1  

Město Kdyně 00253464 8300047 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    8 Klient Okamžitá T 10,24 6,9  

Městys Koloveč 00253481 9190247 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    1 Klient Okamžitá T 1,34 1,14  

Město Poběžovice 00253669 7884520 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    2 Klient Okamžitá T 2 1,75  

Město Staňkov 00253766 2097840 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    3 Klient Okamžitá T 2,75 2  

Město Stříbro 00260177 8401348 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    5 Klient Okamžitá T 5,9 5,7  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

Město Hartmanice 00255467 3721267 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    1 Klient Okamžitá T 1 1  

Město Nýrsko 00255921 2336543 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    4 Klient Okamžitá T 4,9 4,4  

Obec Velhartice 00256242 2369185 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    2 Klient Okamžitá T 1,01 1  

Město Kasejovice 00256731 1052226 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    2 Klient Okamžitá T 1,66 1,56  

Město Nepomuk 00256986 6038050 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    2 Klient Okamžitá T 2,1 1  

Město Přeštice 00257125 9710270 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

  1 6 Klient Okamžitá A, T 7,33 6,58  

Město Starý Plzenec 00257257 3989270 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    1 Klient Okamžitá T 1,8 1,3  

Město Horní Bříza 00257770 9780239 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    3 Klient Okamžitá T 3,15 3  

Obec Chrást 00257851 7894507 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    1 Klient Okamžitá T 1,86 1,76  

Město Kaznějov 00257893 1235696 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    1 Klient Okamžitá T 1,33 1  

Město Plasy 00258245 6145187 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    4 Klient Okamžitá T 4,5 4  

Obec Břasy  00258628 5102439 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    3 Klient Okamžitá T 3,5 3  

Obec Holoubkov 00258717 5822157 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    1 Klient Okamžitá T 1,15 1  

Město Radnice 00259021 5225734 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    2 Klient Okamžitá T 2,55 1,2  

Koloběh života 3677869 3801136 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    2 Klient Okamžitá T 1,5 1  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

Pečovatelská Služba - SOS 
z.s. 

04607023 4602543 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    6 Klient Okamžitá T 7,75 6,25  

Město Rokycany 00259047 1797679 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

  1 7 Klient Okamžitá A, T 10,25 8,25  

Město Černošín 00259772 2483869 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    1 Klient Okamžitá T 1,75 1,75  

Obec Konstantinovy Lázně 00259918 8221063 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    2 Klient Okamžitá T 1,56 1,5  

Město Planá 00260096 9012857 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

  2 2 Klient Okamžitá A, T 5,1 4  

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Tachov  

00426032 5567588 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    5 Klient Okamžitá T 3,5 2  

Obec Červené Poříčí 00573469 3872842 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

    1 Klient Okamžitá T 0,6 0,6  

Poliklinika Bor, příspěvková 
organizace 

00574503 7089336 
Služby 
sociální péče 

pečovatelská 
služba 

  1 2 Klient Okamžitá A, T 3,42 3  

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 7471193 
Služby 
sociální péče 

podpora 
samostatného 
bydlení 

    6 Klient Okamžitá T 5,125 4,175  

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 8062819 
Služby 
sociální péče 

průvodcovské 
a 
předčitatelské 
služby 

  1 1 Klient Okamžitá A, T 1,95 1,4  

Plzeňská unie neslyšících, 
z.ú.  

68782098 1461941 
Služby 
sociální péče 

průvodcovské 
a 
předčitatelské 
služby 

  1 1 Klient Okamžitá A, T 1,5 0,75  

MOTÝL, z. ú. 26674157 4664866 
Služby 
sociální 
prevence 

raná péče   1 4 Klient Okamžitá A, T 3,64 N  

Raná péče Kuk, z.ú.  29109663 1997532 
Služby 
sociální 
prevence 

raná péče     5 Klient Okamžitá T 5,63 N  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

Diakonie ČCE - středisko 
Praha  

62931270 6095107 
Služby 
sociální 
prevence 

raná péče   1 1 Klient Okamžitá A, T 1,8315 N  

MCT CZ z.s 67675603 9227521 
Služby 
sociální 
prevence 

raná péče   1 1 Klient Okamžitá A, T 1,27 N  

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

00499811 5002625 
Služby 
sociální 
prevence 

raná péče   20 140 Klient Roční A, T 0,8 N 
Služba s 
nadregionální 
působností  

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

25232142 1765104 
Služby 
sociální 
prevence 

služby 
následné péče 

10     Lůžko Okamžitá P N N 
Služba s 
nadregionální 
působností 

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

25232142 1765104 
Služby 
sociální 
prevence 

služby 
následné péče 

  4   Klient Okamžitá A 2,7 N  

POINT 14, z.ú.  66361630 8677019 
Služby 
sociální 
prevence 

služby 
následné péče 

  2   Klient Okamžitá A 0,9 N  

POINT 14, z.ú.  66361630 8677019 
Služby 
sociální 
prevence 

služby 
následné péče 

9     Lůžko Okamžitá P N N  

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 8798396 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  13 13 Klient Okamžitá A, T 18,206 N  

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 2647427 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  2 2 Klient Okamžitá A, T 1,77 N  

Salesiánské středisko 
mládeže - dům dětí a 
mládeže Plzeň 

00519740 4888525 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  1 1 Klient Okamžitá A, T 2,47 N  

MáTa pro rodinu, z.s. 04668065 5631513 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  1 1 Klient Okamžitá A, T 1,75 N  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 
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Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

DOMUS - Centrum pro 
rodinu, z. s. 

22842250 8626776 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  35 85 Klient Okamžitá A, T 7,655 N  

DOMUS - Centrum pro 
rodinu, z. s. 

22842250 8818852 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  4 6 Klient Okamžitá A, T 2,077 N  

DOMUS - Centrum pro 
rodinu, z. s. 

22842250 6479091 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  6 12 Klient Okamžitá A, T 2,028 N  

DOMUS - Centrum pro 
rodinu, z. s. 

22842250 7153792 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  7 14 Klient Okamžitá A, T 1,527 N  

DOMUS - Centrum pro 
rodinu, z. s. 

22842250 8820987 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  4 10 Klient Okamžitá A, T 1,527 N  

Občanské sdružení ProCit, 
z.s. 

22909486 3328396 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  3 2 Klient Okamžitá A, T 4,46 N  

Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 9008146 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  5 5 Klient Okamžitá A, T 6,259 N  

Salesiánské středisko 
mládeže - dům dětí a 
mládeže Plzeň 

00519740 4888525 
sociální 
poradenství 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  1   Klient Okamžitá A 1,78 N  

SPOLEČNOST TADY A 
TEĎ, o.p.s. 

26370417 7636271 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  1 6 Klient Okamžitá A, T 7,28 N  

Kotec o.p.s. 26648415 9787218 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  6 6 Klient Okamžitá A, T 3,1 N  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
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přímé péči 

Poznámka 

Mezigenerační a 
dobrovolnické centrum 
TOTEM, z.s. 

69966303 4660831 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  6 4 Klient Okamžitá A, T 2,46 N  

NADĚJE  00570931 8851750 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  45 70 Klient Denní A, T 4,956 N  

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 6879981 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

  35 45 Klient Okamžitá A, T 3,5 N  

Centrum pro zdravotně 
postižené Plzeňského kraje 

26594382 9466711 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

  5   Klient Okamžitá A 1,4 N  

Centrum sociálních služeb 
Stod, příspěvková 
organizace 

48333841 7111206 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

  24   Klient Okamžitá A 4,8 N  

Sociální služby Města 
Sušice, příspěvková 
organizace 

49207482 5728341 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

  15 5 Klient Okamžitá A, T 0,82 N  

Diecézní charita Plzeň 49774034 4165820 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

  15   Klient Okamžitá A 2,55 N  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
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Oblastní charita Sušice 64388441 5698303 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

  15 15 Klient Okamžitá A, T 1,89 N  

Plzeňská unie neslyšících, 
z.ú.  

68782098 1067349 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

  50 25 Klient Okamžitá A, T 1,75 N  

Mezigenerační a 
dobrovolnické centrum 
TOTEM, z.s. 

69966303 7329429 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

  120   Klient Okamžitá A 7,75 N  

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých osob v ČR, 
z.s., Spolek neslyšících 
Plzeň, p.s.  

70950431 5641396 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

  40 30 Klient Okamžitá A, T 0,8 N  

FOKUS - Písek, z.ú.  26538776 2927758 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
terapeutické 
dílny 

  10   Klient Okamžitá A 2,87 N  

MOTÝL, z. ú. 26674157 8873895 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
terapeutické 
dílny 

  8   Klient Okamžitá A 4,58 N  

Sdružení občanů Exodus, 
z.s.  

45331081 7926693 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
terapeutické 
dílny 

  6   Klient Okamžitá A 2,4 N  

Oblastní charita Rokycany 48380199 7297203 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
terapeutické 
dílny 

  6   Klient Okamžitá A 4,06 N  



20 
 

Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
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Diecézní charita Plzeň 49774034 9111759 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
terapeutické 
dílny 

  27   Klient Okamžitá A 10,48 N  

15. přední hlídka Royal 
Rangers Mariánské Lázně  

68782004 4003834 
Služby 
sociální 
prevence 

sociálně 
terapeutické 
dílny 

  14   Klient Okamžitá A 5,23 N  

Středisko křesťanské 
pomoci Plzeň 

40524566 8484833 
Služby 
sociální 
prevence 

sociální 
rehabilitace 

  3   Klient Okamžitá A 3,285 N  

Centrum pobytových a 
terénních sociálních služeb 
Zbůch 

00411949 8053642 
Služby 
sociální 
prevence 

sociální 
rehabilitace 

4     Lůžko Okamžitá P N N Zřizovatel: MPSV  

Centrum pobytových a 
terénních sociálních služeb 
Zbůch 

00411949 8053642 
Služby 
sociální 
prevence 

sociální 
rehabilitace 

  24 12 Klient Okamžitá A, T 7,225 N Zřizovatel: MPSV  

Tyfloservis, o.p.s. 26200481 4504456 
Služby 
sociální 
prevence 

sociální 
rehabilitace 

  3 3 Klient Okamžitá A, T 3,25 N 
Služba s 
nadregionální 
působností  

Ledovec, z.s. 26517051 3131189 
Služby 
sociální 
prevence 

sociální 
rehabilitace 

  4 4 Klient Okamžitá A, T 12,74 N  

Ledovec, z.s. 26517051 5885525 
Služby 
sociální 
prevence 

sociální 
rehabilitace 

  9   Klient Okamžitá A 3,279 2,9  

SENs z.s., Centrum péče o 
děti s vývojovou poruchou 

04312902 9746327 
Služby 
sociální 
prevence 

sociální 
rehabilitace 

  2 2 Klient Okamžitá A, T 0,9 0,6  

Sdružení občanů Exodus, 
z.s.  

45331081 5154526 
Služby 
sociální 
prevence 

sociální 
rehabilitace 

  6   Klient Okamžitá A 3 N  

Sdružení občanů Exodus, 
z.s.  

45331081 5154526 
Služby 
sociální 
prevence 

sociální 
rehabilitace 

26     Klient Okamžitá P N N  

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 3764767 
Služby 
sociální 
prevence 

sociální 
rehabilitace 

  5 5 Klient Okamžitá A, T 5,082 N  
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Diecézní charita Plzeň 49774034 9156799 
Služby 
sociální 
prevence 

sociální 
rehabilitace 

  20   Klient Okamžitá A 5,45 N  

Diecézní charita Plzeň 49774034 7827989 
Služby 
sociální 
prevence 

sociální 
rehabilitace 

  2 2 Klient Okamžitá A, T 2,45 N  

Diecézní charita Plzeň 49774034 9932137 
Služby 
sociální 
prevence 

sociální 
rehabilitace 

15     Lůžko Okamžitá P N N  

NEMOS SOKOLOV s.r.o. 24747246 9284407 
Služby 
sociální péče 

sociální služby 
poskytované 
ve 
zdravotnických 
zařízeních 
lůžkové péče 

6     Lůžko Okamžitá P N N 
Převzato po 
Nemocnici Sušice 

Klatovská nemocnice, a.s. 26360527 2575636 
Služby 
sociální péče 

sociální služby 
poskytované 
ve 
zdravotnických 
zařízeních 
lůžkové péče 

9     Lůžko Okamžitá P N N  

Nemocnice následné péče 
LDN Horažďovice, s.r.o. 

26360870 6670043 
Služby 
sociální péče 

sociální služby 
poskytované 
ve 
zdravotnických 
zařízeních 
lůžkové péče 

30     Lůžko Okamžitá P N N  

Nemocnice následné péče 
Svatá Anna, s.r.o. 

26360896 1477391 
Služby 
sociální péče 

sociální služby 
poskytované 
ve 
zdravotnických 
zařízeních 
lůžkové péče 

20     Lůžko Okamžitá P N N  

Rokycanská nemocnice, 
a.s. 

26360900 1668452 
Služby 
sociální péče 

sociální služby 
poskytované 
ve 
zdravotnických 
zařízeních 
lůžkové péče 

20     Lůžko Okamžitá P N N  
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Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 2040178 
Služby 
sociální péče 

sociální služby 
poskytované 
ve 
zdravotnických 
zařízeních 
lůžkové péče 

5     Lůžko Okamžitá P N N  

Stodská nemocnice, a.s. 26361086 4778701 
Služby 
sociální péče 

sociální služby 
poskytované 
ve 
zdravotnických 
zařízeních 
lůžkové péče 

10     Lůžko Okamžitá P N N  

PRIVAMED a.s. 46885251 4127820 
Služby 
sociální péče 

sociální služby 
poskytované 
ve 
zdravotnických 
zařízeních 
lůžkové péče 

10     Lůžko Okamžitá P N N  

Léčebna tuberkulózy a 
respiračních nemocí Janov 

00669784 8996059 
Služby 
sociální péče 

sociální služby 
poskytované 
ve 
zdravotnických 
zařízeních 
lůžkové péče 

40     Lůžko Okamžitá P N N  

Psychiatrická nemocnice v 
Dobřanech 

00669792 4683719 
Služby 
sociální péče 

sociální služby 
poskytované 
ve 
zdravotnických 
zařízeních 
lůžkové péče 

12     Lůžko Okamžitá P N N  

Fakultní nemocnice Plzeň 00669806 2273941 
Služby 
sociální péče 

sociální služby 
poskytované 
ve 
zdravotnických 
zařízeních 
lůžkové péče 

25     Lůžko Roční P N N  

Ledovec, z.s. 26517051 9908913 
Služby 
sociální 
prevence 

telefonická 
krizová pomoc 

    1 Hovor Okamžitá T 5,69 N  
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Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

Středisko křesťanské 
pomoci Plzeň 

40524566 4442426 
Služby 
sociální 
prevence 

terapeutické 
komunity 

15     Lůžko Okamžitá P N N 
Služba s 
nadregionální 
působností 

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

25232142 9460779 
Služby 
sociální 
prevence 

terénní 
programy 

    2 Klient Okamžitá T 3,62 N  

Spolek Ulice Plzeň  26596385 4919629 
Služby 
sociální 
prevence 

terénní 
programy 

    2 Klient Okamžitá T 5,5 N  

Správa uprchlických 
zařízení Ministerstva vnitra 
ČR 

60498021 1438860 
Služby 
sociální 
prevence 

terénní 
programy 

    30 Kontakt Týdenní T 3 N 

Součástí sítě 
pouze Centrum na 
podporu integrace 
cizinců - Plzeňský 
kraj  

POINT 14, z.ú.  66361630 9212196 
Služby 
sociální 
prevence 

terénní 
programy 

    2 Klient Okamžitá T 4,02 N  

Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 7714650 
Služby 
sociální 
prevence 

terénní 
programy 

    16 Klient Okamžitá T 16,06 N  

SPOLEČNOST TADY A 
TEĎ, o.p.s. 

26370417 3975657 
Služby 
sociální 
prevence 

terénní 
programy 

    6 Klient Okamžitá T 1,781 N  

Kotec o.p.s. 26648415 9869138 
Služby 
sociální 
prevence 

terénní 
programy 

    2 Klient Okamžitá T 3,1 N  

Středisko křesťanské 
pomoci Plzeň 

40524566 8052940 
Služby 
sociální 
prevence 

terénní 
programy 

    2 Klient Okamžitá T 4,685 N  

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 8263333 
Služby 
sociální 
prevence 

terénní 
programy 

    5 Klient Okamžitá T 4,995 N  

Městská charita Plzeň 45334692 3862122 
Služby 
sociální 
prevence 

terénní 
programy 

    2 Klient Okamžitá T 2,27 N  

Organizace pro pomoc 
uprchlíkům, z.s 

45768676 4707716 
Služby 
sociální 
prevence 

terénní 
programy 

    1 Klient Okamžitá T 1,62 N  



24 
 

Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé péči 

Poznámka 

Ponton, z.s. 64355756 6567026 
Služby 
sociální 
prevence 

terénní 
programy 

    2 Klient Okamžitá T 4 N  

Network East - West, z.s. 69967024 5197800 
Služby 
sociální 
prevence 

terénní 
programy 

    10 Klient Okamžitá T 2,45 N  

Městská charita Plzeň 45334692 9831461 
Služby 
sociální péče 

tísňová péče     1 Klient Okamžitá T 1,05 1  

Sociální služby Města 
Sušice, příspěvková 
organizace 

49207482 3837584 
Služby 
sociální péče 

tísňová péče     2 Klient Okamžitá T 1,648 N  

Plzeňská unie neslyšících, 
z.ú.  

68782098 3831371 
Služby 
sociální 
prevence 

tlumočnické 
služby 

  1 1 Klient Okamžitá A, T 1,5 N  

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých osob v ČR, 
z.s., Spolek neslyšících 
Plzeň, p.s.  

70950431 2096353 
Služby 
sociální 
prevence 

tlumočnické 
služby 

  1 1 Klient Okamžitá A, T 0,55 N  

DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s. 

29123747 6093131 
Služby 
sociální péče 

týdenní 
stacionáře 

29     Lůžko Okamžitá P N N  
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II. Rozvojová síť poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji 

Název poskytovatele IČO Identifikátor 
Skupina 
služeb 

Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé 
péči 

Poznámka 

Městský ústav sociálních 
služeb Klatovy, 
příspěvková organizace 

49207261 3944853 
Služby sociální 
prevence 

azylové domy 3     Lůžko Okamžitá P N N 
Služba je i 
v základní síti 

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 4827788 
Služby sociální 
péče 

denní 
stacionáře 

  
Stávající v 

ZS 
  Klient Okamžitá A 3,937 3,242 

Služba je i 
v základní síti 

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 6347455 
Služby sociální 
péče 

denní 
stacionáře 

  
Stávající v 

ZS 
  Klient Okamžitá A 0,792 0,5 

Služba je i 
v základní síti 

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 2338914 
Služby sociální 
péče 

denní 
stacionáře 

  
Stávající v 

ZS 
  Klient Okamžitá A 0,286 0,25 

Služba je i 
v základní síti 

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 5609952 
Služby sociální 
péče 

denní 
stacionáře 

  
Stávající v 

ZS 
  Klient Okamžitá A 0,246 0,1 

Služba je i 
v základní síti 

CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 8221740 
Služby sociální 
péče 

denní 
stacionáře 

  5   Klient Okamžitá A 2,15 1,82 

Služba s 
nadregionální 
působností 
Služba je i 
v základní síti 

Sociální služby Města 
Sušice, příspěvková 
organizace 

49207482 1827996 
Služby sociální 
péče 

denní 
stacionáře 

  5   Klient Okamžitá A 0,467 0,89 
Služba je i 
v základní síti 

Sociální služby Města 
Sušice, příspěvková 
organizace 

49207482 2252743 
Služby sociální 
péče 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

20     Lůžko Okamžitá P N N 
Služba je i 
v základní síti 

Městský ústav sociálních 
služeb města Plzně, 
příspěvková organizace 

00075345 8057202 
Služby sociální 
péče 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

2     Lůžko Okamžitá P N N 
Služba je i 
v základní síti 

VITAL LIFE  22906797 3578076 
Služby sociální 
péče 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

12     Lůžko Okamžitá P N N  

Ústav péče o seniory 
Třemošná, z.ú.  

04580818  7267778 
Služby sociální 
péče 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

50     Lůžko Okamžitá P N N   
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Název poskytovatele IČO Identifikátor 
Skupina 
služeb 

Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé 
péči 

Poznámka 

Diecézní charita Plzeň 49774034 2807384 
Služby sociální 
prevence 

intervenční 
centra 

  
Stávající v 

ZS 
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá A, T 0,2 N 

Služba je i 
v základní síti 

POINT 14, z.ú.  66361630 9638015 
Služby sociální 
prevence 

kontaktní 
centra 

  
Stávající v 

ZS 
 Klient Okamžitá A 0,5 N 

Služba je i 
v základní síti 

Diecézní charita Plzeň 49774034 4372028 
Služby sociální 
prevence 

krizová pomoc     
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá T 0,3 N 

Služba je i 
v základní síti 

Salesiánské středisko 
mládeže - dům dětí a 
mládeže Plzeň 

00519740 1894008 
Služby sociální 
prevence 

nízkoprahová 
zařízení pro 
děti a mládež 

    10 Klient Okamžitá T 0,38 N 
Služba je i 
v základní síti 

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 9894914 
Služby sociální 
prevence 

nízkoprahová 
zařízení pro 
děti a mládež 

  
Stávající v 

ZS 
1 Klient Okamžitá A, T 1,908 N 

Služba je i 
v základní síti 

Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR, 
z.s. 

70856478 2888527 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  2   Klient Okamžitá A 1,08 N 
Služba s 
nadregionální 
působností  

Spolek Ulice Plzeň  26596385 9929786 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  1   Klient Okamžitá A 0,535 N 
Služba je i 
v základní síti 

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

45331154 9271346 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  1   Klient Okamžitá A 0,72 N 

Pouze pro lokality 
Rokycany a 
Klatovy 
Služba je i 
v základní síti 

Oblastní charita Sušice 64388441 5968813 
Sociální 
poradenství 

odborné 
sociální 
poradenství 

  
Stávající v 

ZS 
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá A, T 2,115 N 

Služba je i 
v základní síti 

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

25232142 3439816 
Služby sociální 
prevence 

odborné 
sociální 
poradenství 

 
3 (12 při 
skupině) 

 Klient Okamžitá A 3,78 2,65  

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

25232142 5337015 
Služby sociální 
prevence 

odborné 
sociální 
poradenství 

 
2 (12 při 
skupině) 

 Klient Okamžitá A 2,33 1,85  

CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 4703361 
Služby sociální 
péče 

odlehčovací 
služby 

  2   Klient Okamžitá A 0,95 0,95 
Služba s 
nadregionální 
působností 
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Název poskytovatele IČO Identifikátor 
Skupina 
služeb 

Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé 
péči 

Poznámka 

Sociální služby Města 
Sušice, příspěvková 
organizace 

49207482 5346839 
Služby sociální 
péče 

odlehčovací 
služby 

    2 Klient Okamžitá T 2,6 2,25  

Sociální služby Města 
Sušice, příspěvková 
organizace 

49207482 5346839 
Služby sociální 
péče 

odlehčovací 
služby 

2     Lůžko Okamžitá P N N 
Služba je i 
v základní síti 

Oblastní charita Sušice 64388441 5068876 
Služby sociální 
péče 

odlehčovací 
služby 

    1 Klient Okamžitá T 4,78 3,45 
Služba je i 
v základní síti 

15. přední hlídka Royal 
Rangers Mariánské Lázně  

68782004 4397816 
Služby sociální 
péče 

osobní 
asistence 

    1 Klient Okamžitá T 5,27 3,87 
Služba je i 
v základní síti 

Oblastní charita Klatovy 66388830 7771945 
Služby sociální 
péče 

osobní 
asistence 

    
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá T 2,17 1,465 

Služba je i 
v základní síti 

Hewer, z. s. 66000653 4080666 
Služby sociální 
péče 

osobní 
asistence 

    
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá T 3,016 0 

Služba je i 
v základní síti 

DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s. 

29123747 3121089 
Služby sociální 
péče 

pečovatelská 
služba 

    
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá T 2 2,425 

Služba je i 
v základní síti 

Sociální služby Města 
Sušice, příspěvková 
organizace 

49207482 2577944 
Služby sociální 
péče 

pečovatelská 
služba 

  1 1 Klient Okamžitá A, T 0,945 0,27 
Služba je i 
v základní síti 

Oblastní charita Sušice 64388441 2850203 
Služby sociální 
péče 

pečovatelská 
služba 

    
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá T 5,25 3 

Služba je i 
v základní síti 

Oblastní charita 
Horažďovice 

66344999 5882065 
Služby sociální 
péče 

pečovatelská 
služba 

   2 Klient Okamžitá T 3,04 2,02 
Služba je i 
v základní síti 

Oblastní charita Klatovy 66388830 6167211 
Služby sociální 
péče 

pečovatelská 
služba 

    2 Klient Okamžitá T 4 2,02 
Služba je i 
v základní síti 

Město Holýšov 00253367 2695642 
Služby sociální 
péče 

pečovatelská 
služba 

    
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá T 0,6 0,6 

Služba je i 
v základní síti 
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Název poskytovatele IČO Identifikátor 
Skupina 
služeb 

Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé 
péči 

Poznámka 

Město Kdyně 00253464 8300047 
Služby sociální 
péče 

pečovatelská 
služba 

    1 Klient Okamžitá T 1,06 2,9 
Služba je i 
v základní síti 

Město Nepomuk 00256986 6038050 
Služby sociální 
péče 

pečovatelská 
služba 

    2 Klient Okamžitá T 2 2,9 
Služba je i 
v základní síti 

Koloběh života 3677869 3801136 
Služby sociální 
péče 

pečovatelská 
služba 

    1 Klient Okamžitá T 1 1 
Služba je i 
v základní síti 

Pečovatelská Služba - SOS 
z.s. 

04607023 4602543 
Služby sociální 
péče 

pečovatelská 
služba 

    
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá T 2,25 0,5 

Služba je i 
v základní síti 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Tachov  

00426032 5567588 
Služby sociální 
péče 

pečovatelská 
služba 

    1 Klient Okamžitá T 2 2 
Služba je i 
v základní síti 

Poliklinika Bor, příspěvková 
organizace 

00574503 7089336 
Služby sociální 
péče 

pečovatelská 
služba 

  
Stávající v 

ZS 
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá A, T 0,05 0 

Služba je i 
v základní síti 

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 8062819 
Služby sociální 
péče 

průvodcovské 
a 
předčitatelské 
služby 

  
Stávající v 

ZS 
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá A, T 0 0,3 

Služba je i 
v základní síti 

Plzeňská unie neslyšících, 
z.ú.  

68782098 1461941 
Služby sociální 
péče 

průvodcovské 
a 
předčitatelské 
služby 

  
Stávající v 

ZS 
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá A, T 0 0,25 

Služba je i 
v základní síti 

MOTÝL, z. ú. 26674157 4664866 
Služby sociální 
prevence 

raná péče   
Stávající v 

ZS 
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá A, T 0,2716 N 

Služba je i 
v základní síti 

Diakonie ČCE - středisko 
Praha  

62931270 6095107 
Služby sociální 
prevence 

raná péče    1 Klient Okamžitá T 1,2685 N 
Služba je i 
v základní síti 

POINT 14, z.ú.  66361630 8677019 
Služby sociální 
prevence 

služby 
následné péče 

  1   Klient Okamžitá A 0,43 N 
Služba je i 
v základní síti 

CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 1055128 
Služby sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  1 1 Klient Okamžitá A, T 1,45 N 
Služba s 
nadregionální 
působností 
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Název poskytovatele IČO Identifikátor 
Skupina 
služeb 

Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé 
péči 

Poznámka 

Občanské sdružení ProCit, 
z.s. 

22909486 3328396 
Služby sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  1 
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá A 0,5 N 

Služba je i 
v základní síti 

Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 9008146 
Služby sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  1 1 Klient Okamžitá A, T 1,251 N 
Služba je i 
v základní síti 

Kotec o.p.s. 26648415 9787218 
Služby sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  2 2 Klient Okamžitá A, T 1 N 
Služba je i 
v základní síti 

Mezigenerační a 
dobrovolnické centrum 
TOTEM, z.s. 

69966303 4660831 
Služby sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

  
Stávající v 

ZS 
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá A, T 1,2 N 

Služba je i 
v základní síti 

DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s. 

29123747 4064198 
Služby sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

    1 Klient Okamžitá T 0,8 0,6  

UCHO, z. s. 22609652 4304195 
Služby sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

  1   Klient Okamžitá A 0,9 N  

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 6879981 
Služby sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

  
Stávající v 

ZS 
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá A, T 0,52 N 

Služba je i 
v základní síti 

Sociální služby Města 
Sušice, příspěvková 
organizace 

49207482 5728341 
Služby sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

  5  Klient Okamžitá A 0,95 N 
Služba je i 
v základní síti 
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Název poskytovatele IČO Identifikátor 
Skupina 
služeb 

Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé 
péči 

Poznámka 

Oblastní charita Sušice 64388441 5698303 
Služby sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

  
Stávající v 

ZS 
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá A, T 2,11 N 

Služba je i 
v základní síti 

Plzeňská unie neslyšících, 
z.ú.  

68782098 1067349 
Služby sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

  
Stávající v 

ZS 
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá A, T 0,25 N 

Služba je i 
v základní síti 

Mezigenerační a 
dobrovolnické centrum 
TOTEM, z.s. 

69966303 7329429 
Služby sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

  20   Klient Okamžitá A 2 N 
Služba je i 
v základní síti 

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých osob v ČR, 
z.s., Spolek neslyšících 
Plzeň, p.s.  

70950431 5641396 
Služby sociální 
prevence 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

  
Stávající v 

ZS 
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá A, T 0,35 N 

Služba je i 
v základní síti 

FOKUS - Písek, z.ú.  26538776 4804651 
Služby sociální 
prevence 

sociální 
rehabilitace 

  1 1 Klient Okamžitá A, T 2 1,5 

Projekt OPZ 
Výzva: Podpora 
odlehčovacích 
služeb pro osoby 
se sníženou 
soběstačností, 
sociální 
rehabilitace a 
sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

Ledovec, z.s. 26517051 3131189 
Služby sociální 
prevence 

sociální 
rehabilitace 

  5 5 Klient Okamžitá A, T 10,5 N 
Služba je i 
v základní síti 
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Název poskytovatele IČO Identifikátor 
Skupina 
služeb 

Druh služby 
Kapacita 
Pobytové 

Kapacita 
Ambulantní 

Kapacita 
Terénní 

Typ 
kapacity 

Forma 
kapacity 

Forma 
poskytování 

Celkový 
počet 

úvazků 

Úvazky v 
přímé 
péči 

Poznámka 

CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 1396076 
Služby sociální 
prevence 

sociální 
rehabilitace 

  2   Klient Okamžitá A 2,95 2,7 
Služba s 
nadregionální 
působností 

Spolek Ulice Plzeň  26596385 4919629 
Služby sociální 
prevence 

terénní 
programy 

    
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá T 0,75 N 

Služba je i 
v základní síti 

POINT 14, z.ú.  66361630 9212196 
Služby sociální 
prevence 

terénní 
programy 

    
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá T 0,2 N 

Služba je i 
v základní síti 

Sociální služby Města 
Sušice, příspěvková 
organizace 

49207482 3837584 
Služby sociální 
péče 

tísňová péče     1 Klient Okamžitá T 0,675 N 
Služba je i 
v základní síti 

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých osob v ČR, 
z.s., Poradenské centrum 
Domažlice, p.s.  

73733148 7400852 
Služby sociální 
prevence 

tlumočnické 
služby 

  1   Klient Okamžitá A 0,225 N  

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých osob v ČR, 
z.s., Spolek neslyšících 
Plzeň, p.s.  

70950431 2096353 
Služby sociální 
prevence 

tlumočnické 
služby 

  
Stávající v 

ZS 
Stávající 

v ZS 
Klient Okamžitá A, T 0,6 N 

Služba je i 
v základní síti 

 


