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1. Úvod  

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu „Aktualizace komunitního střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku“ (dále jen projekt), který je realizován v letech 

2020 až 2022 na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice (dále jen 

SO ORP Přeštice, Přešticko či řešené území).   

Dokument je vytvořen v úvodní analyticko-popisné fázi procesu komunitního plánování 

sociálních služeb (KPSS) a je součástí dalších analýz (základní sociodemografický popis území, 

analýza zdrojů systému sociálních služeb), které dohromady tvoří celek a představují 

podstatnou oporu procesu KPSS. Analýza poskytovaných sociálních služeb se zaměřuje na 

identifikaci jednotlivých poskytovatelů v řešeném území, jimi poskytovaných služeb 

a současně se snaží reflektovat základní problematická místa stávajícího systému sociálních 

služeb. 

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) již řadu let představuje metodu k zajištění 

a rozvoji efektivní sítě sociálních služeb, prostřednictvím které je v řešeném území 

poskytována účinná pomoc a podpora občanům ocitajícím se v nepříznivé životní situaci. 

Zpracovatelem projektu na zahájení realizace další etapy komunitního plánování sociálních 

služeb pro SO ORP Přeštice je organizace Centrum pro komunitní práci západní Čechy 

v partnerství s městem Přeštice. 

Proces KPSS je otevřený a vzhledem k proměnlivosti sociální situace jsou všechna setkání 

a jednání (zejména pracovní skupiny) otevřena pro další podněty a problémy a kdokoliv je 

může do procesu kdykoliv přinést. Pokud by se nějaký zásadní nedostatek či problém regionu 

nezohlednil v rámci analýz, neznamená to nutně, že se daný problém nebude v KPSS vůbec 

řešit. Jednotlivé analýzy sociální oblasti v regionu neovlivňují přímo podobu výsledného 

komunitního plánu, slouží pouze jako komplexní podklad pro další diskuze a jednání. 

2. Cíle analýzy  

Cílem dokumentu je kvalitativní zhodnocení aktuálního stavu sociálních služeb na území 

SO ORP Přeštice, a to prostřednictvím identifikace již poskytovaných sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jejich poskytovatelů a také organizací 

poskytujících související a návazné služby.  

Dalším cílem analýzy bylo vytvoření přehledu, který bude obsahovat:  

(1) základní údaje o poskytovatelích (sídlo, kontaktní údaje, právní formu);  

(2) zaměření jejich činnosti (typy poskytovaných služeb a jejich popis);  

(3) cílovou skupinu uživatelů služeb;  

(4) údaje o kapacitě a počtech uživatelů sociálních služeb;  

(5) identifikaci problematických oblastí při poskytování služeb;  

(6) nedostatky stávajícího systému sociálních služeb 
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3. Sběr dat  

Sběr dat pro analýzu poskytovaných služeb byl proveden prostřednictvím dotazníkového 

šetření a rozhovorů s obcemi řešeného území, s poskytovateli sociálních služeb, kteří mají 

v řešeném území sídlo či pobočku a s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Přeštice a 

prostřednictvím rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb, kteří v regionu aktivně působí a 

s dalšími organizacemi sociálního charakteru. Výchozí informace o poskytovatelích sociálních 

služeb byly získány z Registru poskytovatelů sociálních služeb, informace o dalších sociálních 

službách, které v regionu aktivně působí, a institucích a organizacích sociálního charakteru 

byly získány metodou sněhové koule (z jednotlivých rozhovorů, posledního platného 

komunitního plánu a dalších zdrojů). 

Dotazníky byly připraveny ve dvou variantách. Pro poskytovatele sociálních služeb a pro 

starosty obcí řešeného území. Všechny dotazníky byly rozeslány v elektronické podobě 

v průběhu července a srpna 2020. Z dotazníků zaslaných zástupcům všech 30 obcí na území 

SO ORP Přeštice se jich vrátilo ke zpracování a/nebo bylo vyplněno při osobním setkání celkem 

28 a z dotazníků zaslaných 3 poskytovatelům sociálních služeb se ke zpracování vrátily 

všechny. 

Na dotazníkové šetření navazovaly polo-strukturované rozhovory, které proběhly, zejména 

díky ztížené situaci s pandemií Covid-19, v průběhu měsíců září 2020 – června 2021 

s poskytovateli sociálních služeb, kteří v řešeném území aktivně působí, dále s pracovnicemi 

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Přeštice a s 28 obcemi. Pro dokreslení celkového 

obrazu byly realizovány také rozhovory s některými organizacemi a institucemi související se 

sociální oblastí (např. městskou policií). Přepisy rozhovorů byly následně zpracovány metodou 

tematické analýzy. 

V rámci komplexní analýzy je velmi složité určit, s jakými službami by měl být vyplněn dotazník 

či proveden rozhovor. Vzhledem k tomu, že služeb působících v celém Plzeňském kraji je velké 

množství, není možné je zahrnout do analytické části úplně všechny (zároveň by byla 

ve výsledku téměř tvořena analýza celého Plzeňského kraje). Nejjednodušší řešení je zahrnout 

do analytické části pouze služby, které mají v řešeném území sídlo či pobočku, ale tento 

způsob se jeví jako příliš strohý a může se zapomínat na důležité organizace. 

Z toho důvodu byly do rozhovorů vybírány služby metodou sněhové koule, tj. informace o 

jejich aktivním působení v regionu zazněla při rozhovorech s místními službami či obcemi, 

zúčastnili se nějakého jednání v úvodní části projektu nebo figurují v posledním komunitním 

plánu. Je samozřejmé, že mohou být služby, které tímto způsobem nebudou zahrnuty 

do analytické části, přesto že hrají v regionu důležitou roli, ale přesto tento postup je 

považován za nejvhodnější. 

4. Přehled sociálních služeb v SO ORP Přeštice  

Přehled poskytovatelů včetně jejich právní formy, kteří byli k září 2020 registrováni v Registru 

poskytovatelů sociálních služeb a kteří na území SO ORP Přeštice, jak také dokladují informace 

z rozhovorů a dotazníků, působí, je uveden v tabulce 1.  
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Tabulka 1. Poskytovatelé sociálních služeb působící v SO ORP Přeštice 
SO ORP 
Přeštice 

Poskytovatel Právní forma 

P
o

sk
yt

o
va

te
lé

 
se

 s
íd

le
m

 č
i 

za
ří

ze
n

ím
 O

R
P

  

Cimická Michaela 100 - Podnikající fyzická osoba tuzemská 

Diakonie ČCE – středisko ZČ 721 - Církve a náboženské společnosti 

Město Přeštice 801 - Obec 

P
o

sk
yt

o
va

te
lé

, k
te

ří
 v

 O
R

P
 n

e
m

aj
í s

íd
lo

 č
i z

ař
íz

en
í a

 d
o

 O
R

P
 d

o
jíž

d
í (

p
ů

so
b

í 
v 

O
R

P
 t

er
én

n
í f

o
rm

o
u

) 

CENTRUM HÁJEK z.ú. 161 - Ústav 

CPOS Město Touškov 
331 - Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 141 - Obecně prospěšná společnost 

Člověk v tísni, o.p.s. 141 - Obecně prospěšná společnost 

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a 
služeb 

721 - Církve a náboženské společnosti 

Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú. 162 - Ústav 

DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 141 - Obecně prospěšná společnost 

HEWER , z.s. 706 - Spolek 

Ledovec, z.s. 701 - Občanské sdružení 

Oblastní charita Klatovy 721 - Církve a náboženské společnosti 

Raná péče Kuk, z.ú. 161 – Ústav 

Spolek Ulice Plzeň 706 - Spolek 

Tichý svět, o.p.s. 141 - Obecně prospěšná společnost 

Vida z.s. 706 - Spolek 

Zdroj: Dotazníkové šetření 2020; Číselník právních forem MPMR ČR, Registr poskytovatelů sociálních služeb 

Tabulka 2 prezentuje sociální služby poskytované v řešeném území, primárně řazené podle 

svého druhu a typu služby s uvedením formy a identifikátoru v souladu s registrací služby 

a zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. V tabulce je kromě názvu poskytovatele také 

uveden název a adresa zařízení. 

Tabulka 2. Druhy, formy a typy sociálních služeb v SO ORP Přeštice 

Druh Typ služby 
Forma1 

ID2 Zařízení sociální služby, adresa Poskytovatel  
P A T 

So
ci

ál
n

í 
p

o
ra

d
e

n
st

ví
 

Odborné 
sociální 
poradenství 

 (A) T 4116516 
Člověk v tísni, o.p.s., Mikulášské náměstí 
552/17, Plzeň 

Člověk v tísni, o.p.s. 

 (A) T 6724155 
Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú., 
Domažlická 261/74, Plzeň 

Domov - plzeňská 
hospicová péče, z.ú.  

 (A) T 1679799 
Sociální a právní poradna Tichého světa, 
Sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň 

Tichý svět, o.p.s.  

  T 3550580 VIDA centrum Plzeň, Tylova 2090/1, Plzeň Vida z.s. 

                                                             
1 Formy sociálních služeb: P – pobytové, A – ambulantní, T – terénní, kdy (A) jsou služby poskytované 
v ambulantní formě na jiném území než SO ORP Přeštice na jiném území  
2 ID služby = identifikátor sociální služby (identické číslo, pod kterým je služba registrována)  
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Druh Typ služby 
Forma1 

ID2 Zařízení sociální služby, adresa Poskytovatel  
P A T 

Sl
u

žb
y 

so
ci

á
ln

í p
é

če
 

Denní 
stacionáře 

 A  9547177 
Denní stacionář "KRISTIÁN" 
Rebcova 557, Přeštice 

Cimická Michaela 

 A  5609952 
Stacionář Plamínek pro osoby s postižením  
Husova 201, Merklín u Přeštic 

Diakonie ČCE – 
středisko ZČ 

 A  6347455 
Stacionář Korálek pro osoby s postižením 
Soběkury 63, Přeštice 

Domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

P   7023022 
Domov Radost pro osoby s postižením 
Merklín 194, Merklín u Přeštic 

P   7283138 
Domov Radost pro osoby s postižením 
Merklín 194, Merklín u Přeštic 

Chráněné 
bydlení 

P   4863607 
Můj 1+0 Přeštice pro osoby s postižením 
Tř. 1. máje 525, Přeštice 

Odlehčovací 
služby 

P   2060411 
Pírko pro osoby s postižením 
Merklín 194, Merklín u Přeštic 

P   3984338 
Pírko pro osoby s postižením 
Merklín 194, Merklín u Přeštic 

  T 8364054 
Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú., 
Domažlická 261/74, Plzeň 

Domov - plzeňská 
hospicová péče, z.ú. 

Osobní 
asistence 

  T 4080666 
HEWER - osobní asistence pro Plzeňský kraj, 
Guldenerova 485/3, Plzeň 

HEWER , z.s. 

  T 7771945 
Osobní asistence 
Nám. Míru 63, Klatovy I, Klatovy 1 

Oblastní charita 
Klatovy 

Pečovatelská 
služba 

 A T 9036909 
Jubilata pro osoby potřebující péči Merklín 
Buková 67, Merklín u Přeštic 

Diakonie ČCE – 
středisko ZČ 

 A T 9710270 
Město Přeštice 
Máchova 556, Přeštice 

Město Přeštice 

  T 2870160 
CPOS Město Touškov 
Komenského náměstí 777, Stod 

CPOS Město Touškov 

  T 3121089 
Domovinka - pečovatelská služba 
Úslavská 2357/75, Plzeň 

DOMOVINKA - 
sociální služby, o.p.s. 

  T 6167211 
Charitní pečovatelská služba 
Václavská 12, Klatovy I, Klatovy 1 

Oblastní charita 
Klatovy 

Sl
u

žb
y 

so
ci

á
ln

í p
re

ve
n

ce
 

Krizová 
pomoc 

 (A) T 2640266 
Plus pro lidi v krizové situaci 
Resslova 332/12, Plzeň 

Diakonie ČCE- 
středisko ZČ 

Raná péče 

 (A) T 5002625 
Raná péče Čechy 
Hábova 1571/22, Praha 515 

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

 (A) T 9548170 
Raná péče Diakonie - Plzeňský kraj 
Mírové náměstí 19, Horažďovice 

Diakonie ČCE – 
středisko celostátních 
programů a služeb 

  T 1997532 
Raná péče Kuk, z.ú.  
Tomanova 2645/5, Plzeň 

Raná péče Kuk, z.ú. 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 (A) T 1055128 
CENTRUM HÁJEK z.ú. 
Šťáhlavice 158, Šťáhlavy, Nezvěstice 

CENTRUM HÁJEK z.ú.  

 (A) T 8798396 
Archa pro rodiny s dětmi 
Resslova 332/12, Plzeň 1 

Diakonie ČCE- 
středisko ZČ  

 (A) T 2647427 
Adite pro náhradní rodiny 
Denisovo nábřeží 2568/6, Plzeň 

Sociální 
rehabilitace 

 (A) T 3764767 
Jdeme dál pro osoby s postižením 
Resslova 332/12, Plzeň 1 

 (A) T 3131189 
Poradenské centrum Ledovec 
Karoliny Světlé 463/13, Plzeň 

Ledovec, z.s. 

Terénní 
programy 

  T 8263333 
Terén pro ohrožené osoby 
Resslova 332/12, Plzeň 

Diakonie ČCE- 
středisko ZČ 

  T 7714650 
Člověk v tísni, o.p.s. 
Mikulášské náměstí 552/17, Plzeň 

Člověk v tísni, o.p.s. 

  T 4919629 
Terénní program Ulice 
Korandova 2927/14, Plzeň 

Spolek Ulice Plzeň 

Tlumočnické 
služby 

  T 8477576 
Komunikace bez bariér 
Sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň 1 

Tichý svět, o.p.s.  

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb; Dotazníkové šetření, Rozhovory (2020, 2021) 
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4.1. Druhy sociálních služeb na Přešticku  

Podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, se rozdělují sociální služby na služby 

sociálního poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence, přičemž základní 

sociální poradenství poskytuje zdarma každý poskytovatel.  

V řešeném území jsou všechny tři druhy zastoupeny 33 sociálními službami, které realizuje 

celkem 17 poskytovatelů. 

Služby sociální poradenství na území poskytují 4 poskytovatelé.   

Služby sociální péče poskytuje v řešeném území 8 poskytovatelů, kteří realizují celkem 16 

služeb. Jedná se o pečovatelskou službu (5), odlehčovací služby (3), denní stacionáře (3), 

osobní asistenci (2), domovy pro osoby se zdravotním postižením (2) a chráněné bydlení (1). 

Do skupiny sociální prevence spadá 13 služeb, které nabízí 9 poskytovatelů. Konkrétně 

se jedná o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (3), terénní programy (3), ranou péči 

(3), sociální rehabilitaci (2), tlumočnické služby (1) a krizovou pomoc (1). 

Počty jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných v SO ORP Přeštice jsou zobrazeny 

v grafu 1. 

Graf 1. Počet sociálních služeb v zastoupení jednotlivými poskytovateli v SO ORP Přeštice 
v členění na druhy sociálních služeb 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, dotazníkové šetření, rozhovory (2020, 2021) 

4.2. Formy sociálních služeb na Přešticku  

Podle formy poskytování se sociální služby dále dělí na pobytové, ambulantní a terénní3. 

Pobytové služby jsou spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb (např. domovy pro 

                                                             
3 §33 zákona č. 108/2006 Sb. 

Sociální 
poradenství (4)

Služby sociální 
péče (16)

Služby sociální 
prevence (13)

Četnost druhů sociálních služeb v SO ORP Přeštice

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108?text=§%2033
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osoby se zdravotním postižením), ambulantní služby jsou poskytovány v zařízení sociální 

služeb a osoby za nimi dochází (např. poradny, ambulantní střediska pečovatelské služby aj.), 

terénní služby jsou poskytovány v přirozeném sociálním prostředí osob (např. v místě bydliště 

osob nebo v případě doprovázení na jiných místech). Některé sociální služby, jako např. 

pečovatelská služba, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi, sociální rehabilitace aj. mohou být poskytovány v kombinaci více forem poskytování. 

Přehled služeb členěných dle formy poskytování je uveden v tabulce 3 a znázorněn grafem 2. 

Pobytovou formou (5) jsou na Přešticku poskytovány domovy pro osoby se zdravotním 

postižením (2), odlehčovací služby (2) a chráněné bydlení (1). Všechny tyto sociální služby 

realizuje organizace Diakonie ČCE – středisko ZČ. 

Stejným počtem služeb je přímo na území Přešticka zastoupena ambulantní forma (5) 

sociálních služeb, konkrétně denní stacionáře (3) a pečovatelská služba (2), které poskytují 

službu v obcích na Přešticku. Ambulantní formu mají registrovánu také další služby, které jsou 

v této analýze uvedeny, ale jejich zařízení (ambulance) se nenachází na území Přešticka, a 

proto zde nejsou vyjmenovány ani uvedeny v grafu 2. Tyto služby shrnuje tabulka 4 a jejich 

ambulantní zařízení lze využít v jiném městě mimo SO ORP Přeštice.   

Nejrozšířenější formou poskytování sociálních služeb na území SO ORP Přeštice je terénní 

forma (25), z ní nejvyšší zastoupení zaujímá pečovatelská služba (5), dále pak do regionu 

dojíždí odborný personál sociálních služeb poskytovat odborné sociální poradenství (4), ranou 

péči (3), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (3), terénní programy (3), sociální 

rehabilitaci (2), osobní asistenci (2), odlehčovací služby (1), krizovou pomoc (1) či tlumočnické 

služby (1). Služba nejčastěji probíhá v přirozeném sociálním prostředí klientů, např. v jejich 

domácnostech či na jiných místech, kam jsou tyto osoby doprovázeny.   

Tabulka 3. Počty sociálních služeb dle forem poskytování v SO ORP Přeštice 

Forma   Typ služby (ID)  Zařízení   Místo poskytování 

P
o

b
yt

o
vá

 f
o

rm
a 

Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

7023022 Domov Radost pro osoby s postižením 
Merklín  

7283138 Domov Radost pro osoby s postižením 

Chráněné bydlení 4863607 Můj 1+0 Přeštice pro osoby s postižením 
Přeštice 

Přeštice 

Odlehčovací služby 
2060411 Pírko pro osoby s postižením 

Merklín  
3984338 Pírko pro osoby s postižením 

A
m

b
u

la
n

tn
í f

o
rm

a 

Denní stacionáře 

9547177 Denní stacionář "KRISTIÁN" Přeštice 

5609952 Stacionář Plamínek pro osoby s postižením Merklín  

6347455 Stacionář Korálek pro osoby s postižením Soběkury 

Pečovatelská služba 
9036909 Jubilata pro osoby potřebující péči Merklín Buková 

9710270 Pečovatelská služba Přeštice Přeštice 

Te
ré

n
n

í f
o

rm
a 

Krizová pomoc 2640266 Plus pro lidi v krizové situaci ORP Přeštice 

Odborné sociální 
poradenství 

4116516 Člověk v tísni, o.p.s. ORP Přeštice 

6724155 Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú. ORP Přeštice 

1679799 Sociální a právní poradna Tichého světa ORP Přeštice 

3550580 VIDA centrum Plzeň ORP Přeštice 
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Forma   Typ služby (ID)  Zařízení   Místo poskytování 

Odlehčovací služby 8364054 Domov - odlehčovací služby ORP Přeštice 

Osobní asistence 
4080666 HEWER - osobní asistence pro Plzeňský kraj ORP Přeštice 

7771945 Osobní asistence ORP Přeštice 

Pečovatelská služba 

2870160 CPOS město Touškov ORP Přeštice 

9036909 Jubilata pro osoby potřebující péči Merklín ORP Přeštice 

3121089 Domovinka - pečovatelská služba ORP Přeštice 

9710270 Pečovatelská služba Přeštice ORP Přeštice 

6167211 Charitní pečovatelská služba ORP Přeštice 

Raná péče 

5002625 Raná péče Čechy ORP Přeštice 

9548170 Raná péče Diakonie - Plzeňský kraj ORP Přeštice 

1997532 Raná péče Kuk, z.ú. ORP Přeštice 

SAS pro rodiny s dětmi 

1055128 Centrum Hájek ORP Přeštice 

2647427 Adite pro náhradní rodiny ORP Přeštice 

8798396 Archa pro rodiny s dětmi ORP Přeštice 

Sociální rehabilitace 
3764767 Jdeme dál pro osoby s postižením ORP Přeštice 

3131189 Poradenské centrum Ledovec ORP Přeštice 

Terénní programy 

7714650 Člověk v tísni, o.p.s. ORP Přeštice 

8263333 Terén pro ohrožené osoby ORP Přeštice 

4919629 Terénní program Ulice ORP Přeštice 

Tlumočnické služby 8477576 Komunikace bez bariér ORP Přeštice 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, dotazníkové šetření, rozhovory (2020, 2021) 

  
Graf 2. Počet sociálních služeb v členění na formy jejich poskytování v SO ORP Přeštice – 
pobytové, ambulantní, terénní 

 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, dotazníkové šetření, rozhovory (2020, 2021) 

Pobytové sociální služby (5)

Ambulantní sociální 
služby (5)

Terénní sociální 
služby (25)

Četnost forem sociálních služeb poskytovaných na území 
Přešticka
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Tabulka 4. Sociální služby, které jsou ambulantní formou poskytovány mimo SO ORP Přeštice. 

   Typ služby 
 Identifikátor 
služby 

 Zařízení   Místo poskytování 

A
m

b
u

la
n

tn
í s

lu
žb

y 
p

o
sk

yt
o

va
n

é 
v 

jin
ém

 O
R

P
, k

te
ré

 s
o

u
ča

sn
ě 

p
o

sk
yt

u
jí 

p
o

sk
yt

o
va

te
lé

 n
a 

P
ře

št
ic

ku
 v

 t
er

én
n

í f
o

rm
ě

 
Krizová pomoc 2640266 Plus pro lidi v krizové situaci Plzeň 

Odborné sociální 
poradenství 

4116516 Člověk v tísni, o.p.s. Plzeň 
6724155 Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú. Plzeň 
1679799 Sociální a právní poradna Tichého světa Plzeň 

Raná péče 
5002625 Raná péče Čechy Praha 
9548170 Raná péče Diakonie - Plzeňský kraj Horažďovice 

SAS pro rodiny s 
dětmi 

1055128 Centrum Hájek Nezvěstice 
2647427 Adite pro náhradní rodiny Plzeň 
8798396 Archa pro rodiny s dětmi Plzeň 

Sociální rehabilitace 
3764767 Jdeme dál pro osoby s postižením Plzeň 
3131189 Poradenské centrum Ledovec Plzeň 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, rozhovory (2020, 2021) 

4.3. Typy sociálních služeb na Přešticku  

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (dále jen zákon) definuje celkem 33 typů sociálních 

služeb, které je možné na území ČR poskytovat a které lze využívat. Jejich výčet se stručným 

popisem a zastoupením na území SO ORP Přeštice je uveden v příloze 1.  

Jak bylo v průběhu mapování regionu z registru a rozhovorů zjištěno, na území SO ORP 

Přeštice je občanům poskytováno 13 různých typů sociálních služeb, což představuje 39 % ze 

všech typů sociálních služeb, které definuje zákon. Tyto typy sociálních služeb poskytuje v SO 

ORP Přeštice celkem 17 poskytovatelů a celkem je takto s vlastním identifikátorem (ID) 

registrováno 33 služeb. Všechny tyto sociální služby jsou uvedeny v tabulce 3 výše a přehledně 

znázorňuje jejich četnost zastoupení na území SO ORP Přeštice graf 3. 

Graf 3. Četnost sociálních služeb realizovaných jednotlivými poskytovateli na Přešticku 

 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, dotazníky, rozhovory (2020, 2021) 
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Sociální služby, které na území SO ORP Přeštice dle mapování působí a jejich charakteristika: 

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

věku, zdravotního postižení nebo chronického duševního nemocnění, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  

Tento typ služby zajišťují na Přešticku 2 poskytovatelé (Cimická Michaela; Diakonie ČCE – 

středisko ZČ) ve 3 zařízeních (Přeštice; Merklín; Soběkury).   

Domovy pro osoby se zdravotním postižením zajišťují pobytovou formou služby osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  

Tento typ služby je poskytován 1 poskytovatelem (Diakonie ČCE – středisko ZČ). Služba je 

poskytována ve 2 zařízeních, které se odlišují specifikací cílové skupiny. Služba je poskytována 

v nepřetžitém provozu.    

Chráněné bydlení je pobytová sociální 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. 

Službu poskytuje přímo v Přešticích 1 poskytovatel (Diakonie ČCE – středisko ZČ).   

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu, která je 

určena na pomoc osobám nacházejícím se ve stavu ohrožení zdraví nebo života, kdy nejsou 

schopni nepříznivou životní situaci řešit vlastními silami. 

Službu v řešeném území poskytuje terénní formou 1 poskytovatel (Diakonie ČCE- středisko ZČ), 

využít lze rovněž jeho ambulantní formu poskytování v Plzni. 

Odborné sociální poradenství je sociální služba zaměřená na podporu osobám, které se 

dostaly do nepříznivé sociální situace způsobené věkem, zdravotním stavem nebo 

znevýhodňujícím prostředím, a nedokážou ji řešit samy nebo za pomoci svých blízkých a 

k jejímu řešení potřebují získat potřebné informace a odbornou pomoc. 

V řešeném území je tato služba zajištěna 4 poskytovateli (Člověk v tísni, o.p.s., Domov - 

plzeňská hospicová péče, z.ú.; Tichý svět, o.p.s.; VIDA, z.s.), kteří poskytují poradenství 

potřebným osobám v terénní formě, z nich pak 3 poskytovatelé mají ještě k poskytování 

ambulantní formy odborného sociálního poradenství svá poradenská střediska v Plzni.  

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. 

Tento typ služby je dle aktuálních zjištění přímo na Přešticku poskytován v pobytové formě 

1 poskytovatelem (Diakonie ČCE – středisko ZČ) současně ve 2 zařízeních, které se odlišují 

specifikací cílové skupiny. Terénní formou jsou odlehčovací služby na Přešticku realizovány 

1 poskytovatelem (Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.).  
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Osobní asistence je terénní služba, která je poskytována v přirozeném sociálním prostředí 

uživatele služby při činnostech, se kterými osoba potřebuje pomoci vzhledem ke snížené 

soběstačnosti způsobené věkem, chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením. 

Tento typ služby je v řešeném území poskytován 2 poskytovateli (HEWER, z.s.; Oblastní charita 

Klatovy). Obě služby mají nepřetržitý provoz. 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní sociální služba určená osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, ale také 

rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.  

V řešeném území je pečovatelská služba nejrozšířenějším typem sociálním služby, která 

v terénní formě pokrývá všechny obce na Přešticku (obrázek 1). Kromě terénní formy, kterou 

realizuje v řešením území 5 poskytovatelů (Diakonie ČCE – středisko ZČ; město Přeštice; CPOS 

Město Touškov; Domovinka – sociální služby, o.p.s.; Oblastní charita Klatovy), z nich 2 

posytovatelé (město Přeštice; Diakonie ČCE – středisko ZČ) realizují službu také  ambulantně 

v Přešticích a v Merklíně.  

Zastoupení 5 poskytovatelů pečovatelské služby v obcích SO ORP Přeštice je zobrazeno v mapě 

pečovatelské služby, ze které je patrné, že v některých obcích (Čižice, Nebílovy, Ptenín, Otěšice, 

Roupov, Soběkury, Borovy, Radkovice, Vlší, Kbel) působí více poskytovatelů pečovatelské 

služby. Vždy je ale jedním z poskytovatelů město Přeštice.  

Obrázek 1. Mapa obcí na Přešticku, ve kterých je poskytována pečovatelská služba    

 
Zdroj: Dotazníky, rozhovory a e-mailová komunikace s poskytovateli pečovatelské služby (2020, 2021) 
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Raná péče je terénní služba, případně doplněná ambulantní formou služby, která je určena na 

podporu rodiny a vývoje dítěte do 7 let věku, s ohledem na jeho specifické potřeby způsobené 

jeho zdravotním postižením nebo jeho nepříznivým zdravotním stavem. 

Tuto službu v  řešeném území poskytují terénní formou 3 poskytovatelé (Diakonie ČCE – 

středisko celostátních programů a služeb; Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.; Raná péče 

Kuk, z.ú.), kteří se zaměřují na specifika zdravotního postižení svých klientů: Diakonie ČCE – 

středisko celostátních programů a služeb služby nabízí služby rodinám s dětmi s mentálním, 

pohybovým či kombinovaným postižením, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. své služby 

zaměřuje na rodiny s dětmi se sluchovým postižením a Raná péče Kuk, z.ú. podporuje zejména 

rodiny s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní nebo terénní služby sociální 

prevence, které jsou poskytovány rodinám s dětmi, zasaženými náročnou životní situací či 

souborem nepříznivých sociálních událostí, které není rodina schopna překonat vlastními 

silami a kvůli které je ohrožen zdravý vývoj dítěte.  

V řešeném území 2 poskytovatelé (Centrum Hájek, z.ú.; Diakonie ČCE – středisko ZČ) realizují 3 

tyto sociální služby terénní formou, z nichž sociální služba Adite pro náhradní rodiny je služba, 

které se zaměřuje na podporu pěstounských rodin. Ostatní dvě sociální služby (Archa pro rodiny 

s dětmi a Centrum Hájek) přímo podporují rodiny v úspěšném řešení cesty z těžké životní 

situace.   

Sociální rehabilitace je terénní a ambulantní služba, která představuje soubor činností 

zaměřených na podporu soběstačnosti osob se zdravotním, tělesným, mentálním, 

kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním. Zaměřuje se především na 

rozvoj schopností, dovedností a kompetencí nezbytných pro samostatný život ve společnosti. 

Na Přešticku je tato služba poskytována terénní formou 2 poskytovateli (Diakonie ČCE - 

středisko ZČ; Ledovec, z.s.), kdy obě služby mají rovněž registrovánu ambulantní formu služby, 

kterou realizují mimo ORP Přeštice (Plzeň). 

Terénní programy představují terénní formu sociální služby určené osobám, které vedou 

rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (problémové skupiny osob, 

uživatelé návykových látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, 

migranti, azylanti a jiné sociálně ohrožené skupiny). 

V řešeném území je tento typ služby poskytován 3 poskytovateli (Člověk v tísni, o.p.s.; Spolek 

Ulice Plzeň; Diakonie ČCE - středisko ZČ), kteří na Přešticko za klienty služby dojíždí. 

Tlumočnické služby jsou terénní nebo ambulantní služby, poskytované osobám s poruchou 

komunikace způsobenou smyslovým postižením, která zamezuje běžné komunikaci s okolím 

bez pomoci druhé osoby. 

V řešeném území je služba poskytována terénní formou 1 poskytovatelem (Tichý svět o.p.s.), 

který na Přešticko, za účelem zajištění bezbariérové komunikace osob se sluchovým nebo 

kombinovaným postižením, dojíždí nebo zajišťuje komunikaci v on-line formě. 
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4.4. Cílové skupiny sociálních služeb na Přešticku  

Zaměření poskytovatelů sociálních služeb na cílové skupiny vychází z typologie Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR je jím také určena specifikace sociální služby při její registraci. 

V tabulce 5 je uveden přehled cílových skupin, na které jsou sociální služby v řešeném území 

zaměřeny, a to včetně jejich věkových kategorií.  

Na území SO ORP Přeštice jsou sociální služby poskytovány všem 25 cílovým skupinám, které 

dle kategorizace stanovuje MPSV ČR. Nejvíce sociálních služeb se zaměřuje na osoby se 

zdravotním postižením (13), dále osoby s kombinovaným postižením (11), osoby s mentálním 

postižením (9) a rodiny s dítětem/dětmi (9). Další v pořadí jsou sociální služby, které mohou 

využívat senioři (8), osoby s jiným zdravotním postižením (8), osoby s tělesným postižením (5), 

osoby se sluchových postižením (5), oběti trestné činnosti (5), osoby s chronickým duševním 

onemocněním (4), oběti domácího násilí (4), děti a mládež ve věku do 26 let ohrožené 

společensky nežádoucími jevy (3), etnické menšiny (3), imigranti a azylanti (3), osoby bez 

přístřeší (3), osoby komerčně zneužívané (3), osoby se zrakovým postižením (3), oběti 

obchodu s lidmi (2), osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 

(2), osoby s chronickým onemocněním (2), osoby v krizi (2), osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách (2), osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy (2), pachatelé trestné činnosti (2), osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách (1).   

Z pohledu věku se nejvíce sociálních služeb zaměřuje na osoby ve věku 27-50 let (22 služeb), 

naopak nejméně sociálních služeb je zaměřeno na děti a mládež ve věku 7 – 15 let (2 služby). 

10 služeb (6 poskytovatelů) věk osob nerozlišuje a poskytuje služby lidem bez omezení věku.    

Přehled všech cílových skupin a jejich zastoupení v sociálních službách je uveden v tabulce 5 

a v grafu 4. Rozložení skupin podle věku je pak zobrazeno v grafu 5. 

Tabulka 5. Cílové skupiny sociálních služeb poskytovaných v SO ORP Přeštice 

Cílová skupina Věková kategorie Typ služby  ID Poskytovatel 

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

15+ let 
Odborné sociální poradenství 4116516 

Člověk v tísni, o.p.s. 
Terénní programy 7714650 

Bez omezení věku SAS pro rodiny s dětmi 8798396 
Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

Etnické menšiny 
15+ let 

Odborné sociální poradenství 4116516 
Člověk v tísni, o.p.s. 

Terénní programy 7714650 

Bez omezení věku SAS pro rodiny s dětmi 8798396 
Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

Imigranti a azylanti 
15+ let 

Odborné sociální poradenství 4116516 
Člověk v tísni, o.p.s. 

Terénní programy 7714650 

18-80 let Terénní programy 8263333 
Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

Oběti domácího násilí 

15+ let 
Odborné sociální poradenství 4116516 

Člověk v tísni, o.p.s. 
Terénní programy 7714650 

Bez omezení věku 
Krizová pomoc 2640266 Diakonie ČCE - středisko 

Západní Čechy SAS pro rodiny s dětmi 8798396 
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Cílová skupina Věková kategorie Typ služby  ID Poskytovatel 

Oběti obchodu s lidmi 
15+ let Terénní programy 7714650 Člověk v tísni, o.p.s. 

18-80 let Terénní programy 8263333 
Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

Oběti trestné činnosti 

15+ let 
Odborné sociální poradenství 4116516 

Člověk v tísni, o.p.s. 
Terénní programy 7714650 

18-80 let Terénní programy 8263333 
Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy Bez omezení věku 

Krizová pomoc 2640266 

SAS pro rodiny s dětmi 8798396 

Osoby bez přístřeší 
15+ let 

Odborné sociální poradenství 4116516 
Člověk v tísni, o.p.s. 

Terénní programy 7714650 

Bez omezení věku SAS pro rodiny s dětmi 8798396 
Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

Osoby do 26 let věku 
opouštějící školská 
zařízení pro výkon 
ústavní péče 

15+ let 

Odborné sociální poradenství 4116516 

Člověk v tísni, o.p.s. 
Terénní programy 7714650 

Osoby komerčně 
zneužívané 

15+ let Terénní programy 7714650 Člověk v tísni, o.p.s. 

16-64 let Terénní programy 4919629 Spolek Ulice Plzeň 

18-80 let Terénní programy 8263333 
Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

Osoby ohrožené 
závislostí nebo závislé 
na návykových 
látkách 

16-64 let Terénní programy 4919629 Spolek Ulice Plzeň 

Osoby s chronickým 
duševním 
onemocněním 

15+ let Odborné sociální poradenství 3550580 VIDA, z.s. 

16-80+ let Sociální rehabilitace 3131189 Ledovec, z.s. 

18-64 let Sociální rehabilitace 3764767 
Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

Bez omezení věku Pečovatelská služba 3121089 
DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s. 

Osoby s chronickým 
onemocněním 

19-80+ let Pečovatelská služba 9036909 
Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

Bez omezení věku Pečovatelská služba 3121089 
DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s. 

Osoby s jiným 
zdravotním 
postižením 

15-64 let Odlehčovací služby4 2060411 

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

18-50 let Denní stacionáře 6347455 

18-64 let 
Chráněné bydlení5 4863607 

Sociální rehabilitace 3764767 

18-80+ let 
Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením6 

7023022 

19-80+ let Pečovatelská služba 6167211 Oblastní charita Klatovy 

Bez omezení věku 
Osobní asistence 7771945 Oblastní charita Klatovy 

Pečovatelská služba 3121089 
DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s. 

                                                             
4 Lidé s poruchou autistického spektra. 
5 Osoby s diagnózou autismus. 
6 Lidé s poruchou autistického spektra. 
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Cílová skupina Věková kategorie Typ služby  ID Poskytovatel 

Osoby s 
kombinovaným 
postižením 

00-07 let Raná péče7 1997532 Raná péče Kuk, z.ú. 

00-07 let; rodiče 
18+ 

Raná péče8 9548170 
Diakonie ČCE - Středisko 
celostátních programů a 
služeb 

01-80+ let Osobní asistence 4080666 HEWER, z.s. 

15-64 let Odlehčovací služby 3984338 

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

18-60 let Denní stacionáře 5609952 

18-64 let Sociální rehabilitace 3764767 

18-80+ let 
Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

7283138 

Bez omezení věku 

Odborné sociální poradenství 1679799 Tichý svět, o.p.s. 

Osobní asistence 7771945 Oblastní charita Klatovy 

Pečovatelská služba 3121089 
DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s. 

Tlumočnické služby 8477576 Tichý svět, o.p.s. 

Osoby s mentálním 
postižením 

00-07 let; rodiče 
18+ 

Raná péče 9548170 
Diakonie ČCE - Středisko 
celostátních programů a 
služeb 

01-80+ let Osobní asistence 4080666 HEWER, z.s. 

15-64 let Odlehčovací služby 3984338 

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 
 

18-50 let Denní stacionáře 6347455 

18-60 let Denní stacionáře 5609952 

18-64 let 
Chráněné bydlení 4863607 

Sociální rehabilitace 3764767 

18-80+ let 
Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

7283138 

Bez omezení věku Pečovatelská služba 3121089 
DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s. 

Osoby s tělesným 
postižením 

00-04 roky;  
27-80+ let 

Pečovatelská služba 2870160 CPOS Město Touškov 

00-07 let; rodiče 
18+ 

Raná péče 9548170 
Diakonie ČCE - Středisko 
celostátních programů a 
služeb 

01-80+ let Osobní asistence 4080666 HEWER, z.s. 

Bez omezení věku 
Osobní asistence 7771945 Oblastní charita Klatovy 

Pečovatelská služba 3121089 
DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s. 

Osoby se sluchovým 
postižením 

00-07 let; rodiče Raná péče 5002625 
Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s. 

01-80+ let Osobní asistence 4080666 HEWER, z.s. 

Bez omezení věku 

Odborné sociální poradenství 1679799 Tichý svět, o.p.s. 

Pečovatelská služba 3121089 
DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s. 

Tlumočnické služby 8477576 Tichý svět, o.p.s. 

00-04 roky;  Pečovatelská služba 2870160 CPOS Město Touškov 

                                                             
7 Celé rodiny s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením, tzn. rodiče, prarodiče, sourozenci, příp. 
pečující osoby. 
8 Služba je určena celé rodině s dítětem s mentálním/pohybovým/kombinovaným postižením. 
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Cílová skupina Věková kategorie Typ služby  ID Poskytovatel 

Osoby se zdravotním 
postižením 

27-80+ let 

01-80+ let Osobní asistence 4080666 HEWER, z.s. 

15-64 let Odlehčovací služby 3984338 

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 
 

18-50 let Denní stacionáře 6347455 

18-60 let Denní stacionáře 5609952 

18-80+ let 
Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

7283138 

19-80+ let 
Pečovatelská služba 9036909 

Pečovatelská služba 6167211 Oblastní charita Klatovy 

27-80+ let Denní stacionáře 9547177 Cimická Michaela 

Bez omezení věku 

Odlehčovací služby 8364054 
Domov - plzeňská 
hospicová péče, z.ú. 

Osobní asistence 7771945 Oblastní charita Klatovy 

Pečovatelská služba 3121089 
DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s. 

Pečovatelská služba 9710270 Město Přeštice 

Osoby se zrakovým 
postižením 

00-07 let Raná péče 1997532 Raná péče Kuk, z.ú. 

01-80+ let Osobní asistence 4080666 HEWER, z.s. 

Bez omezení věku Pečovatelská služba 3121089 
DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s. 

Osoby v krizi Bez omezení věku 
Krizová pomoc 2640266 

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

Odborné sociální poradenství 6724155 
Domov - plzeňská 
hospicová péče, z.ú. 

Osoby žijící v sociálně 
vyloučených 
komunitách 

15+ let 
Odborné sociální poradenství 4116516 

Člověk v tísni, o.p.s. 
Terénní programy 7714650 

Osoby, které vedou 
rizikový způsob života 
nebo jsou tímto 
způsobem života 
ohroženy 

15+ let 

Odborné sociální poradenství 4116516 

Člověk v tísni, o.p.s. 
Terénní programy 7714650 

Pachatelé trestné 
činnosti 

15+ let 
Odborné sociální poradenství 4116516 

Člověk v tísni, o.p.s. 
Terénní programy 7714650 

Rodiny s 
dítětem/dětmi 

00-04 roky;  
27-80+ let 

Pečovatelská služba 2870160 CPOS Město Touškov 

00-07 let Raná péče 1997532 Raná péče Kuk, z.ú. 

00-07 let; rodiče Raná péče 5002625 
Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s. 

00-07 let; rodiče 
18+ 

Raná péče9 9548170 
Diakonie ČCE - Středisko 
celostátních programů a 
služeb 

01-80 let SAS pro rodiny s dětmi 1055128 CENTRUM HÁJEK z.ú. 

Bez omezení věku 
Krizová pomoc 2640266 

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

Pečovatelská služba 3121089 
DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s. 

                                                             
9 Služba je určena celé rodině s dítětem s mentálním/pohybovým/kombinovaným postižením, s opožděným 
psychomotorickým vývojem a s poruchami autistického spektra 
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Cílová skupina Věková kategorie Typ služby  ID Poskytovatel 

SAS pro rodiny s dětmi 2647427 Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy SAS pro rodiny s dětmi 8798396 

Senioři 

00-04 roky;  
27-80+ let 

Pečovatelská služba 2870160 CPOS Město Touškov 

01-80+ let Osobní asistence 4080666 HEWER, z.s. 

19-80+ let 
Pečovatelská služba 9036909 

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

Pečovatelská služba 6167211 Oblastní charita Klatovy 

27-80+ let Denní stacionáře 9547177 Cimická Michaela 

Bez omezení věku 

Odlehčovací služby 8364054 
Domov - plzeňská 
hospicová péče, z.ú. 

Pečovatelská služba 3121089 
DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s. 

Pečovatelská služba 9710270 Město Přeštice 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (2021) 

 

Graf 4. Počet sociálních služeb na Přešticku poskytovaných jednotlivým cílovým skupinám  

 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb 
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Graf 5. Zastoupení věkových skupin v sociálních službách na Přešticku 

 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb 

4.5. Kapacita a dostupnost místních sociálních služeb na Přešticku 

Informace o kapacitě, využití a místní dostupnosti sociálních služeb, které mají v SO ORP své 

sídlo, zařízení nebo pobočku (dále jen místní poskytovatelé) vycházejí z dat, které v rámci 

dotazníkového šetření uvedli poskytovatelé. Za rok 2020 jsou data následně doplněna údaji 

z e-mailové komunikace s poskytovateli. Tyto údaje byly porovnány s údaji ve Střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb Plzeňského kraje (SPRSS PK) a souvisejících akčních plánech10 

jednotlivých let. Maximální kapacity místních sociálních služeb jsou uvedeny za roky 2017 až 

2020 v tabulce 6, v příloze 2 je pak dle registru uvedena kapacita roku 2021 všech sociálních 

služeb, které na Přešticku působí.  

Nejvyšší maximální okamžitá kapacita místních sociálních služeb byla v roce 2020 registrována 

u typu sociální služby denní stacionáře (60 klientů), která je v řešeném území poskytována 

ambulantní formou. Z této celkové kapacity je však pouze kapacita 40 klientů zahrnuta do 

základní sítě sociálních služeb Plzeňského kraje. Denní stacionář poskytovatele Cimická 

Michaela nemá dosud okamžitou kapacitu klientů uvedenu ani v základní ani v rozvojové síti 

sociálních služeb Plzeňského kraje. Současně je u tohoto poskytovatele k 31. 12. 2020 

evidován výrazný převis počtu žádostí o službu nad stávající registrovanou kapacitou, a stejně 

tak v letech 2017 – 2019, vykazuje služba nadměrný počet odmítnutých žadatelů právě 

z důvodu nedostatečné kapacity.  

V pobytových službách sociální péče byla v roce 2020 celková kapacita služeb 46 lůžek, z toho 

v domovech pro osoby se zdravotním postižením 30 lůžek, v chráněném bydlení 12 lůžek a 

v odlehčovacích službách celkem 4 lůžka. Počet neuspokojených či, z důvodu kapacity, 

odmítnutých žadatelů není ani k 31. 12. 2020 ani v letech předchozích nijak výrazný. Výjimkou 

                                                             
10 APRSSPK – Akční plán rozvoje sociálních služeb Plzeňského kraje je strategický, vždy jednoletý dokument, který 
schvaluje Zastupitelstvo PK. Plán v sobě zahrnuje priority kraje na dané období a tzv. Krajskou síť sociálních služeb 
v Plzeňském kraji – tedy seznam všech registrovaných sociálních služeb na území kraje s uvedením jejich kapacit. 
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jsou odlehčovací služby, které evidují ke konci roku 2020 stejný počet žádostí jako je kapacita 

sociální služby (4).  

U pečovatelské služby poskytované v ambulantní formě je maximální okamžitá kapacita 

celkem 2 klienti a ve formě terénní celkem 9 klientů. Poskytovatelé uvádí, že, s ohledem na 

větší dojezdové vzdálenosti za klienty služeb, zvýšení počtu klientů i rozsahu služby, je stávající 

počet personálu pro zajištění sociální služby nedostačující. Obě místní pečovatelské služby 

zvažují rozšíření služby zejména v jejím rozsahu a poskytování úkonů sociální péče, což 

předpokládá nárůst personálu zejména pracovníků v přímé péči. Počet odmítnutých žadatelů 

z důvodu kapacity ani pořadník žádostí pečovatelské služby na Přešticku nemají.  

V tabulace 6 je uvedena maximální okamžitá kapacita místních sociálních služeb v letech 2017 

– 2020 tak, jak jsou uvedeny v krajské síti sociálních služeb. U poskytovatelů, kteří pod jednou 

službou sociální službou mají registrována střediska i v jiných ORP, je vyčíslen počet klientů 

pro ORP Přeštice.  V grafu 6 je pak uvedena kapacita jednotlivých typů sociálních služeb za rok 

2020 v porovnání s počtem žádostí, které byly poskytovateli místních sociálních služeb 

evidovány k 31. 12. 2020. Uvedená data jsou převzata z dotazníků od poskytovatelů služeb. 

Tabulka 6. Okamžitá kapacita tzv. místních sociálních služeb v období let 2017 - 2020.  

Poskytovatel 
sociální služby 

Sociální služba 
(ID) 

2017 2018 2019 2020 

Základní  
síť 

Rozvojová 
síť 

Základní  
síť 

Rozvojová 
síť 

Základní  
síť 

Rozvojová 
síť 

Základní  
síť 

Rozvojová 
síť 

Lů
žk

a11
 

kl
ie

n
ti

12
 

lů
žk
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kl
ie

n
ti

 

lů
žk
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lů
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kl
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ti

 

Cimická 
Michaela 

Denní stacionáře (9547177)13 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Diakonie  ČCE 
– středisko ZČ 

Denní stacionáře (5609952) - - - - - - - - - 22/A - - - 22/A - - 

Denní stacionáře (6347455)  18/A - - - 18/A - - - 18/A - - - 18/A - - 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením (7023022) 

15 - - - 15 - - - 15 - - - 15 - - - 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením (7283138) 

15 - - - 15 - - - 15 - - - 15 - - - 

Chráněné bydlení (4863607) 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - 

Odlehčovací služby (2060411) 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 

Odlehčovací služby (3984338) 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 

Pečovatelská služba (9036909) - 
1/A 
2/T 

- - - 
1/A 
2/T 

- - - 
1/A 
2/T 

- - - 
1/A 
3/T 

- - 

Město 
Přeštice 

Pečovatelská služba (9710270) - 
1/A 
6/T 

- -  
1/A 
6/T 

- -  
1/A 
6/T 

- - - 
1/A 
6/T 

- - 

Zdroj: Dotazníky, rozhovory, e-mailová komunikace (2020, 2021) 

  

                                                             
11 Kapacita se u pobytových sociálních služeb uvádí v počtu lůžek, které má zařízení k dispozici.  
12 U ambulantních (A) a terénních (T) sociálních služeb se maximální okamžitá kapacita uvádí v počtu klientů, 
kterým je možné poskytnout službu současně v jeden okamžik.  
13 Sociální služba poskytovatele Cimická Michaela nebyla k 31. 12. 2020 součástí základní ani rozvojové sítě. 
Poskytovatel uvádí v dotazníku údaje o okamžité kapacitě ambulantní formy služby 2017 = 10 klientů, 2018 = 10 
klientů, 2019 = 10-20 klientů a v roce 2020 = 20 klientů.  
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Graf 6. Kapacity sociálních služeb v SO ORP Přeštice v letech 2017-2020 – údaje z registru 

 
Zdroj: Dotazníky, e-mailová komunikace (2020, 2021) 

 

Využití sociálních služeb realizovaných poskytovateli, kteří mají na Přešticku své sídlo 

či pobočku, je vyjádřeno počtem klientů, tedy jednotlivých osob, kterým byly sociální služby 

poskytovány. Počty klientů, kteří služby v letech 2017-2020 využili, jsou zobrazeny v tabulce 

7 a grafu 7 a vycházejí z dotazníkového šetření a následné komunikace s poskytovateli.  

Celkem 5 poskytovatelů uvádí v roce 2020 nárůst počtu klientů oproti předchozím letem, to i 

přesto, že služby byly v jiném režimu díky pandemii a vládním opatřením spojenými 

s koronavirem. Nejvyšší meziroční nárůst počtu klientů zaznamenala mezi lety 2018 a 2019 

sociální služba denní stacionáře (nárůst o 100 %) a pozvolný je pak nárůst počtu klientů 

pečovatelské služby, přičemž z těchto dat není u terénních služeb sociální péče typu 

pečovatelská služba patrné, jak narůstal rozsah služeb u jednotlivých klientů.   

Tabulka 7. Počet klientů v letech 2017-2020 - sociální služby se sídlem či pobočkou na Přešticku 

Počet klientů služeb, které mají na Přešticku sídlo nebo pobočku 
Využití sociální služby 
(počet klientů za rok) 

Celkem počet klientů v jednotlivých letech: 218 254 234 219 

Poskytovatel  Sociální služba (ID) Název zařízení 2017 2018 2019 2020 

Cimická 
Michaela 

Denní stacionáře (9547177) Denní stacionář „KRISTÁN“ 10 10 20 2014 

Diakonie  ČCE – 
středisko ZČ 

Denní stacionáře (5609952) 
Stacionář Plamínek pro osoby 
s postižením 

0   015 18 22 

Denní stacionáře (6347455) 
Stacionář Korálek pro osoby s 
postižením 

19 21 21 23 

                                                             
14 Údaj je uveden pouze za období 1. 1. 2020 - 30. 6. 2020. 
15 Do roku 2018 byla sociální služba registrována jako sociální služba „centrum denních služeb“, kde využití služby 
bylo: 2017 – 19 klientů; 2018 – 18 klientů. 
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Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením (7023022) 

Domov Radost pro osoby 
s postižením 

15 15 15 14 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením (7283138) 

Domov Radost pro osoby 
s postižením 

13 13 13 13 

Chráněné bydlení (4863607) 
Můj 1+0 Přeštice pro osoby s 
postižením 

11 10 10 10 

Odlehčovací služby (2060411) Pírko pro osoby s postižením 9 8 8 8 

Odlehčovací služby (3984338) Pírko pro osoby s postižením 10 21 9 11 

Pečovatelská služba (9036909) 
Jubilata pro osoby potřebující 
péči 

47 67 51 55 

Město Přeštice Pečovatelská služba (9710270) Pečovatelská služba Přeštice 65 70 69 71 

Zdroj: Dotazníky, e-mailová komunikace (2020, 2021) 

 

Graf 7. Využití tzv. místních sociálních služeb na území SO ORP Přeštice v letech 2017 – 2020 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, e-mailová komunikace (2020, 2021) 
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Tabulka 8. Počty neuspokojených žadatelů o službu (2017-2019) a počet žadatelů o službu 
k 31. 12. 2020 na Přešticku 

Počet neuspokojených žadatelů službu z důvodu naplněné kapacity služby 

Celkem počet klientů v jednotlivých letech: 20 45 48 48 

Poskytovatel Sociální služba (ID) Název zařízení 2017 2018 2019 

Žadatelé 
o službu 
k 31.12. 

2021 

Cimická 
Michaela 

Denní stacionáře (9547177) Denní stacionář „KRISTÁN“ 20 35 37 32 

Diakonie  ČCE – 
středisko ZČ 

Denní stacionáře (5609952) 
Stacionář Plamínek pro 
osoby s postižením 

0 0 0 0 

Denní stacionáře (6347455) 
Stacionář Korálek pro osoby 
s postižením 

0 0 0 0 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením (7023022) 

Domov Radost pro osoby s 
postižením 

0 3 4 4 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením (7283138) 

Domov Radost pro osoby s 
postižením 

0 2 3 0 

Chráněné bydlení (4863607) 
Můj 1+0 Přeštice pro osoby s 
postižením 

0 0 0 1 

Odlehčovací služby (2060411) Pírko pro osoby s postižením 0 0 2 2 

Odlehčovací služby (3984338) Pírko pro osoby s postižením  0 5 2 2 

Pečovatelská služba (9036909) 
Jubilata pro osoby 
potřebující péči 

0 0 0 0 

Město Přeštice Pečovatelská služba (9710270) Pečovatelská služba Přeštice - - - - 

Zdroj: Dotazníkové šetření 2020; Rozhovory s poskytovateli 2020, 2021 

Místní a časová dostupnost sociálních služeb je uvedena v tabulce 9. Pečovatelská služba je 

poskytována standardně každý pracovní den do odpoledních hodin, u jedné služby pak do 

19:00 i o víkendech a u další služby v pracovních dnech do 19:00 po individuální domluvě – 

tato služba je zároveň připravena nastavit provozní dobu do večerních hodin stabilně, 

podmínkou je ale rozšíření kapacit služby.  

Z dalších služeb vnímá poptávku mimo stávající provozní dobu denní stacionář Kristián pro 

seniory, který se čas od času setkává s potřebou služby v odpoledních/podvečerních hodinách 

či o víkendech. Rozšíření provozní doby by ale vyžadovalo silné navýšení personálních kapacit 

služby. 

Tabulka 9. Místní a časová dostupnost sociálních služeb poskytovaných v SO ORP Přeštice 

Poskytovatel Název zařízení Časová dostupnost Místní působnost  

CENTRUM HÁJEK z.ú. 
Centrum Hájek 
(Pečovatelská 
služba) 

Terénní:  St  7:30-16:00 Plzeňský kraj 

CPOS Město Touškov 

CPOS Město 
Touškov 
(Pečovatelská 
služba) 

Terénní: Po - Pá 7:00 – 14:00 
Středisko Stod – (obec 
Chlumčany) 

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

Raná péče Čechy Terénní: Po-Pá 7:00-19:00 Plzeňský kraj 

Cimická Michaela 
Denní stacionář 
"KRISTIÁN" 

Ambulantní: Po-Pá: 7:00-16:00 SO ORP Přeštice 

Člověk v tísni, o.p.s. 
Odborné sociální 
poradenství 

Terénní: Po-Pá 8:00-16:00 
Terénní forma je v rámci ORP 
poskytovaná v dojezdové 
vzdálenosti do cca 20 km od 
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nejbližší kanceláře v závislosti na 
personálních a technických 
možnostech služby 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi - Plzeňský 
kraj 

 
 Terénní: Po- Pá 7:00 – 16:00 

ORP Klatovy, ORP Horšovský Týn, 
ORP Nýřany, ORP Plzeň, ORP 
Rokycany, ORP Přeštice, ORP 
Domažlice, ORP Stříbro, ORP 
Stod, ORP Sušice a ORP Tachov Terénní programy Terénní: Po- Pá 7:30 – 16:00 

Diakonie ČCE – 
středisko západní 
Čechy 

Stacionář Plamínek 
pro osoby 
s postižením (Denní 
stacionář) 

Ambulantní: Po-Čt 7:00-15:00, 
Pá- 7.00-14.00 

Plzeňský kraj 

Stacionář Korálek 
pro osoby 
s postižením (Denní 
stacionář) 

Ambulantní:  
Po-Út-Čt 7:00-18:00;  
St-Pá 7:00-15:30 

Plzeňský kraj 

Domov Radost pro 
osoby s postižením 
(7023022) (Domov 
pro osoby se 
zdravotním 
postižením) 

Pobytová: nepřetržitě 
Plzeňský kraj, 
Karlovarský kraj, 
Středočeský kraj 

Domov Radost pro 
osoby s postižením 
(7283138) (Domov 
pro osoby se 
zdravotním 
postižením) 

Pobytová: nepřetržitě Plzeňský kraj 

Můj 1+0 Přeštice 
pro osoby 
s postižením 
(Chráněné bydlení) 

Pobytové: nepřetržitě 
Plzeňský kraj, 
Karlovarský kraj, 
Středočeský kraj 

Pírko pro osoby 
s postižením 
(2060411) 
(Odlehčovací 
služba) 

Pobytová: nepřetržitě Celá ČR 

Pírko pro osoby 
s postižením 
(3984338) 
(Odlehčovací 
služba) 

Pobytová: nepřetržitě Plzeňský kraj 

Jubilata pro osoby 
potřebující péči 
Merklín 
(Pečovatelská 
služba) 

Ambulantní: Po-Pá 7:00-15:00 
Terénní: Po-Pá 7:00-19:00, 
 So-Ne 7:00-9:00, 11:30-14:00, 
17:00-19:00 

SO ORP Přeštice 

Archa pro rodiny 
s dětmi 
(Sociálně 
aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi) 

Terénní: Po-Pá 8:00-18:00 Plzeňský kraj 

Plus pro lidi v 
krizové situaci 
(Krizová pomoc) 

Terénní: 8:00-16:00 Plzeňský kraj 

Adite pro náhradní 
rodiny (Sociálně 
aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi) 

Terénní: 8:00-18:00 po 
domluvě 

Plzeňský kraj 
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Jdeme dál pro 
osoby s postižením 
(Sociální 
rehabilitace) 

Terénní: Po-Pá 8:00-16:30 
Plzeň město, Plzeň jih, Plzeň 
sever, Klatovy, Rokycany 

Terén pro ohrožené 
osoby (Terénní 
program) 

Terénní: Po-Pá 8:00-17:00 Plzeňský kraj 

Raná péče Diakonie 
- Plzeňský kraj 

Terénní: 7:00-19:00 Plzeňský kraj 

Domov - plzeňská 
hospicová péče, z.ú. 

Domov - plzeňská 
hospicová péče, 
z.ú. (Odborné 
sociální 
poradenství) 

Terénní: Po-Pá 9:00-11:00 

Do vzdálenosti 40 km od 
kontaktního místa hospice, které 
se nachází na adrese: Domažlická 
74, Plzeň, 318 00 

Domov - 
odlehčovací služby 

Terénní:  
Po-Pá 7:00-16:00, 16:01-21:00 
So-Ne 8:00-20:00 

V okrese Plzeň - město, Plzeň - 
jih, Plzeň - sever, Tachov, 
Domažlice a Rokycany, do 
vzdálenosti 40km od kontaktního 
místa plzeňské hospicové péče 
Domov, z.ú. 

DOMOVINKA - 
sociální služby, o.p.s. 

Domovinka - 
pečovatelská služba 

Terénní: Po-Ne 7:00-19:00 Plzeňský kraj 

HEWER , z.s. 
HEWER - osobní 
asistence pro 
Plzeňský kraj 

Terénní: nepřetržitě 
V okrese Klatovy, Plzeň - jih, 
Plzeň - město, Plzeň - sever, 
Rokycany. 

Ledovec, z.s. 

Poradenské 
centrum Ledovec 
(Sociální 
rehabilitace) 

Terénní: Po-Pá 8:30-12:30, 
13:00-17:00 

Plzeňský kraj 

Město Přeštice 
Pečovatelská služba 
Přeštice 

Terénní:  PO-Pá 7:30-16:00 
Dle individuální potřeby:  
Po-Pá 16:00-19:00 

Na základě uzavřené smlouvy v 
SO ORP Přeštice včetně částí 
Skočice, Žerovice, Zastávka 

Oblastní charita 
Klatovy 

Osobní asistence Terénní: nepřetržitě Do 30 km od města Klatovy 

Charitní 
pečovatelská služba 

Terénní: Po-Pá 7:00- 15:30 

Středisko Švihov (obce Borovy, 
Nezdice), středisko Měčín (obce 
Kbel, Radkovice, Vlčí) a obce 
v dalších ORP 

Raná péče Kuk, z.ú. Raná péče Kuk, z.ú. Terénní Po-Pá 7.00-19.00 Plzeňský kraj 

Spolek Ulice Plzeň 
Terénní program 
Ulice 

Terénní: Po, Pá 12:00-18:00,  
Út 11:00-18:00, St 12:00-21:00, 
Čt 10:00-18:00 

Plzeň, Rokycany, Klatovy a 
Přeštice 

Tichý svět, o.p.s. 

Sociální a právní 
poradna Tichého 
světa 

Terénní: Po-Pá 8:00-16:00 Plzeňský kraj 

Komunikace bez 
bariér 
(Tlumočnická 
služba) 

Terénní: nepřetržitě Plzeňský kraj 

Vida z.s. 
VIDA centrum Plzeň 
(sociální 
rehabilitace) 

Terénní: Út 10:00-14:00,  
St 9:00-15:00, Čt 13:00-16:00, 
Pá 10:00-13:00 

Plzeňský kraj 

Zdroj: Dotazníkové šetření 2020, Registr 2021 

Ke kapacitě sociálních služeb se dále vyjadřovali poskytovatelé sociálních služeb při 

rozhovorech. Z nich vyplývá, že nedostatečná kapacita je vnímána u denního stacionáře pro 

seniory, terénní odlehčovací služby, odborného sociálního poradenství (Domov – plzeňská 
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hospicová péče) a osobní asistence. Krizová pomoc Plus pro lidi v krizové situaci Diakonie 

Západ se aktuálně potýká s personálními problémy při poskytování služeb v terénní formě. 

Ostatní kapacity služeb jsou dle poskytovatelů momentálně dostačující. A i když jsou některé 

služby plně obsazené, není potřeba, dle počtů požadavků nových žadatelů o službu či 

potenciálních klientů, kapacitu zatím navyšovat. 

4.6. Návazné služby poskytované na území Přešticka  

Některé subjekty poskytují nad rámec sociálních služeb na území Přešticka také fakultativní 

činnosti nebo jsou jinými subjekty poskytované doprovodné či návazné služby. Přehled těchto 

služeb vychází z dotazníkového šetření a z rozhovorů: 

Cimická Michaela, denní stacionář KRISTIÁN: 

 možnost využití kompenzačních pomůcek a služeb pedikúry, kadeřnice 

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy: 

 doprava pro klienty denních stacionářů (svozy těch klientů, kteří nemohou využívat 

hromadnou dopravu). 

 zprostředkování vypůjčení kompenzačních pomůcek, zajištění ošacení 

 Adité pro náhradní rodiny, doprovázení pěstounských rodin 

Pečovatelská služba Přeštice: 

 doprava uživatele služebním vozem v rámci města k lékaři, na úřady, do zaměstnání, 

dle jeho potřeb a zpět 

 použití bezbariérové koupelny (SOH) mimo domácnost klienta bez pomoci pečovatelky 

 dohled nad dospělou osobou v případě nepřítomnosti osoby blízké 

Kulturní a komunitní centrum Přeštice: 

 mobilní služba na zavolání – návazná služba, která doplňuje pečovatelskou službu a 

Denní stacionář Kristián. Doplňková služba je určená lidem, kteří pečují o své příbuzné 

(neformální pečovatelé) a nabízí např. doprovod k lékaři, na úřady a jiné činnosti. 

Službu je možné poskytnout i těm občanům, kteří nevyužívají žádnou jinou službu.  

Poradna „Pečuj doma“ Diakonie ČCE 

 podporuje neformální pečovatele - ve spolupráci s Kulturním a komunitním centrem 

Přeštice. Nabízí možnost účasti akreditovaných kurzů pro pečující. 

Centrum domácí zdravotní péče, s.r.o.: 

 poskytování zdravotní péče pacientům v jejich domácím prostředí v režimu 24/7 (24 

hodin denně, 7 dní v týdnu) 

DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s. 

 náhradní rodinná péče  

5. Problémy v sociální oblasti a chybějící služby na Přešticku 

V rámci mapování stávající sociální situace na Přešticku bylo také zjišťování, jaké jevy považují 

obce na svém území aktuálně za problémové, jaké služby v území dle zástupců obcí, 
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poskytovatelů sociálních služeb a také sociálních pracovníků městského úřad Přeštice a dalších 

institucí působících v sociální oblasti chybí a s jakými problémy se při zajištění svých služeb 

potýkají poskytovatelé sociálních služeb. 

Získané informace o chybějících službách nelze zaměňovat s průzkumem potřeb samotných 

občanů regionu. Přesto mají informace od poskytovatelů sociálních služeb, obcí či dalších 

subjektů v mapování sociální situace své nezaměnitelné místo, protože jsou v úzkém kontaktu 

s lidmi v jejich aktuálních životních situacích a díky tomu mají přehled o tom, co obyvatelé řeší 

za problémy, jakých služeb je v řešeném území nedostatek, případně jaké v území zcela chybí. 

5.1. Nejčastější problémy obcí 

Obce byly v dotazníkovém šetření požádány, aby vybraly ty jevy, které aktuálně považují na 

svém území za problémové. Byly jim předloženy předem definované nepříznivé jevy či sociální 

situace s tím, aby z nich vybraly ty, které se pro ně aktuálně jeví jako problémové, a to bez 

ohledu na skutečnost, zda se uvedené jevy daří řešit či nikoliv. Z celkového počtu vyplněných 

dotazníků (28 dotazníků; 93 %) považuje 19 obcí (68 %) alespoň jeden z uvedených jevů ve své 

obci jako problémový, zbylých 9 obcí (32 %) tuto otázku nezodpovědělo. Výstupy z této části 

dotazníku jsou shrnuty v grafu 8. Nejčastěji obce uvádějí, že řeší na svém území nedostatek 

volnočasových aktivit pro soběstačné seniory (11 obcí; 39 %) a dále stejnou měrou 

problematiku nesoběstačných či osamělých seniorů a rodin pečujících o osobu se zdravotním 

postižením či seniora (7 obcí; 25 %). 

Graf 8. Zjištěné problémy v obcích SO ORP Přeštice 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 2020 

Při rozhovorech pak byly dále detailněji zjišťovány další podrobnosti k jednotlivým 

problematickým jevům. Co se týče nedostatku aktivit pro soběstačné seniory, obce velice 

často uváděly, že je jich dostatek, v některých případech byly ale pozastavené v souvislosti 

s epidemií Covid-19, případně o ně senioři v obci obecně nejeví příliš velký zájem (například 
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mají vlastní aktivity – zahrada, rodina apod.). Obce často kladně hodnotily univerzitu třetího 

věku, ve dvou případech ale uvedly, že senioři mají zájem o aktivity, spíše než o vzdělávání. 

K oblasti nesoběstačných seniorů obce nejčastěji uváděly, že u nich žijí senioři, kteří nejsou 

zcela soběstační, ale pečovatelská služba je dostupná v dostatečném rozsahu, zároveň fungují 

rodiny, sousedé, případně hodně seniorů využívá dovoz obědů prostřednictvím soukromých 

firem. Co se týče rodin pečujících o osobu se zdravotním postižením či nesoběstačného 

seniora, zástupci obcí uváděli, že sice v obci zpravidla jednotky osob se zdravotním postižením 

žijí, ale stará se o ně rodina, případně s využitím nějaké sociální služby (například denního 

stacionáře), a nepotřebují další podporu. V oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež 

obce uváděly, že nabízí aktivit dostatek, v souvislosti s epidemií jsou ale často pozastavené, 

v jednom případě zaznělo, že děti mají větší zájem o technologie (telefony, internet apod.), 

než o nabízené aktivity. V případě bariér obce zpravidla uváděly, že stavební bariéry ve větší 

či menší míře existují (například na obecních úřadech), v některých případech se je daří 

postupně odstraňovat budováním výtahů, schodolezů či úplnou rekonstrukcí budovy, často to 

ale není ze stavebních důvodů možné. Nejčastěji jsou bariéry řešeny například osobní 

domluvou či zvonkem u vchodu do budovy. V jednom případě obec uvedla, že se stárnutím 

populace se problém bariér stupňuje, například v patrovém bytovém domě bez výtahu 

postupně stárnou obyvatelé a bariérovost domu roste. Žádná obec ale neuvedla, že by bariéry 

občanům zcela znemožňovaly řešit potřebné záležitosti. S komunikačními bariérami se obce 

nesetkávají. V případě kriminality obce uváděly, že sice nějaká kriminalita existuje, nevymyká 

se ale nijak průměru ČR, případně je řešena s policí. V oblasti zadlužení občanů obce uváděly, 

že dluhy v obci existují, případně mají zkušenosti s jednotkami osob, které kvůli exekucím 

přišly o bydlení. O dluzích se starostové ale zpravidla dozvídají až momentě, kdy se exekučně 

zabavuje dům, lidé se bojí s problémy přicházet. Co se týče rizikového chování, drog a jiných 

závislostí nějaká forma závislosti se v obcích často vyskytuje, jedná se ale zpravidla spíše o 

jednotky obyvatel, čož obce nevnímají jako problém, který by bylo potřeba intenzivně řešit. 

Dále jsou uvedeny další dílčí problémy, s kterými se obce potýkají: 

 problém s hledáním zařízení pro osoby s duševním onemocněním (často 

v opatrovnictví obce) 

 problém s umisťováním seniorů do pobytových služeb mimo region Přešticka 

 problém dopravy do/z menších či vzdálenějších obcí 

5.2. Chybějící služby na Přešticku 

V rámci dotazníkového šetření 24 obcí uvedlo, že jsou spokojeni se stávající nabídkou 

sociálních služeb na svém území, 3 obce na otázku neodpověděly, přičemž doplnily, že tuto 

situací nedokáží posoudit. Pouze 1 obec přímo uvedla, že se stávajícím rozsahem sociálních 

služeb není spokojena. 

Přesto ale některé obce uvedly do dotazníku či při rozhovoru služby, které pro své občany 

postrádají. Jedná se o: 

 case managera či koordinátora služeb, který by měl přehled o sociální oblasti, regionu 

jako takovém a mohl směrovat občany v sociální oblasti správným směrem 

 dostatek bezbariérových bytů 
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 sociální automobil či senior taxi (doprava občanů k lékařům apod.) 

 domov pro seniory v regionu 

 denní stacionář pro seniory v regionu 

 dům se zvláštním režimem pro osoby s duševním onemocněním (schizofrenií apod.) 

 odborné sociální poradenství (právní poradna) například pro oblast dluhů apod. 

 odbornou poradnu pro rodiče v oblasti vzdělávání dětí  

 dostatečnou podporu pro děti z nepodnětného a sociálně slabého prostředí 

(doučování včetně práce s rodinou apod.) 

 azylový dům pro rodiny v tísni 

 hospicovou terénní službu 

 kvalitní propojení domácí zdravotní péče s pečovatelskou službou 

 dostatečnou zdravotní péči v celém regionu (praktiční i odborní lékaři, 

stomatologové) 

 dostatečnou podporu pečujících osob 

Z pohledu poskytovatelů sociálních služeb, ostatních organizací a sociálních pracovníků měst 

chybí na Přešticku zejména: 

 domov pro seniory 

 osobní asistence přímo v regionu 

 dostatečná kapacita denního stacionáře pro seniory včetně poskytování služby o 

víkendech 

 odlehčovací služba v terénní i pobytové formě 

 nedostatečné časové rozpětí pečovatelské služby 

 služba či psycholog, který by se zaměřoval na kombinaci mentálního postižení a 

duševního onemocnění 

 dostatek odborných lékařů (konkrétně například psycholog či psychiatr pro rodiny 

s dětmi apod.) 

 terénní služba pro osoby s duševním onemocněním (sociální rehabilitace) 

 dostupné bydlení pro osoby s duševním onemocněním 

 chráněné bydlení či byty komunitního charakteru (např. formou DOZP) 

 zařízení či ubytovna pro osoby navracející se z výkonu trestu či děti opouštějící ústavní 

výchovu 

 podpora dětí opouštějící ústavní zařízení 

 ubytovna či azylový dům pro rodiny s dětmi 

 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (či obecně nízkoprahové aktivity, hřiště) 

 sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi včetně dětí s poruchami autistického 

spektra 

 podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením (sociálně terapeutická dílna, 

sociální podnik či vhodná pracovní místa) 

 senior taxi či sociální automobil 

 dostatečná kapacita doučování v regionu 
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Dále se při rozhovorech objevovaly dílčí problémy, s kterými se jednotlivé organizace a 

subjekty potýkají: 

 klienti mají problémy s dojížděním mimo region Přešticka za sociálními službami (z 

finančních důvodů apod.) 

 stárnutí populace, které se projevuje změnou potřeb klientů – poskytovatelé musí 

řešit odlišné potřeby mladších a starších klientů napříč samotnou sociální službou. 

V případě zdravotního postižení se s věkem zvyšuje náročnost péče 

 při práci s rodinami s dětmi dochází k častému střídání pracovníků SAS pro rodiny 

s dětmi – klienty by potřebovali navázat dlouhodobý důvěrný vztah s konkrétním 

pracovníkem 

 služby, které zajišťují svozy klientů, se potýkají s jejich finanční náročností 

5.3. Spolupráce v sociální oblasti 

Jednou z oblastí, která byla v rámci mapování stávající situace sociálních služeb řešena, byla 

také spolupráce poskytovatelů sociálních služeb, obcí a dalších subjektů. Obecně lze 

spolupráci mezi jednotlivými organizacemi a institucemi v řešeném území považovat za 

dobrou. Síť kontaktů a navázané spolupráce mezi jednotlivými subjekty je poměrně hustá a 

funkční. K této oblasti zaznělo několik informací: 

 obce se obrací na sociální služby či sociální pracovníky městského úřadu poměrně 

pozdě či se bojí zeptat 

 horší návaznost škol a služeb pro děti se zdravotním postižením (děti vychází ze škol a 

nemusí mít informace o službách, které by mohly začít využívat) 

5.4. Informovanost o sociálních službách 

Nedílnou součástí využívání sociálních služeb je také kvalitní informovanost o jejich existenci 

a působení, a to ve vztahu k osobám, které se ocitají v tíživé sociální situaci, tak i 

k pomáhajícím organizacím a dalším institucím. V dotazníkovém šetření 5 obcí uvedlo, že 

nemají dostatek informací o tom, jaké sociální služby jsou jejich občanům dostupné. V jednom 

případě obec uvedla, že by uvítala přehled služeb a kontaktů, který by mohla předat občanům, 

dále zaznělo, že obec hledá informace až když je to potřeba a další obec uvedla, že informací 

je velké množství a je složité se v nich orientovat. Zbylých 22 obcí má dostatek informací o 

rozsahu poskytovaných služeb na svém území. Obecně lze informovanost obcí považovat za 

poměrně dobrou. Většina obcí čerpá informace od služeb, které na jejich území působí, 

zároveň jsou v kontaktu s pracovnicemi sociálního odboru v Přešticích (či s Městským úřadem 

Přeštice obecně), potažmo mají povědomí o možnosti kdykoliv se na tyto kontakty v případě 

potřeby obrátit. Poskytovatelé služeb se v řešeném území prezentují letáky, prostřednictvím 

obecních zpravodajů, v rámci osobních setkání či prostřednictvím internetu a dalšími formami. 

Z dotazníků a rozhovorů byly dále k dané oblasti zaznamenány tyto postřehy: 

 sociální oblast je příliš složitá, komplexní a pro obce je těžké se v ní orientovat – služby 

jsou často řešeny až v případě konkrétního problému a potřeby 

 některé obce by uvítaly informační leták o službách pro občany 
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 některé obce by uvítaly prezentaci služeb na hromadných setkáních, například v rámci 

MAS apod. 

 obce vnímají, že se lidé často bojí a stydí přijít na obec, říci si o pomoc – informace o 

problémech občanů tak obcím často chybí či  

 občanům chybí obecně informace o tom, na co mají v sociální oblasti nárok a o co 

mohou žádat 

 horší informovanost obcí, škol a lékařů (občas nefunguje předávání informací 

pacientům) 

 v oblasti poruch autistického spektra se často zapomíná na dospělé osoby 

5.5. Potíže a překážky při poskytování sociálních služeb 

Pro rozvoj sociálních služeb a jejich plánování je dále nutná znalost potíží a překážek, se 

kterými se poskytovatelé při poskytování svých služeb potýkají. Mezi nejčastější zmiňované 

problémy patří zejména: 

 klienti využívají odlehčovací služby sezónně (Vánoce, dovolené) - KÚ PK ale vyžaduje 

využití po celý rok 

 KÚ PK nezohledňuje cílové skupiny sociálních služeb – některé služby by potřebovaly 

větší počet personálu na méně klientů 

5.6. Situace během epidemie Covid-19 

Všechny sociální služby zasáhla také situace, která vznikla v souvislosti s onemocněním Covid-

19 a vyhlášením nouzového stavu. Níže je uvedeno několik dílčích postřehů k tomuto tématu: 

 Ve většině případů proběhla celá situace poměrně hladce, některým sociálním 

službám ubyly kontakty s klienty, ve většině případů se ale podařilo navázat 

vzdálenou (například on-line) komunikaci. V některých případech došlo dle slov 

poskytovatelů i k zintenzivnění komunikace jako takové. 

 Některé služby se staly prostředníky mezi klienty, ke kterým se nedostávaly obecné 

informace, a vnějším světem. 

 Někteří poskytovatelé si museli během epidemie pomoci sami – nikdo příliš neřešil, 

zda mají dostatek vybavení pro přímou práci s klienty (ochranné pomůcky, apod.). 

 V souvislosti s odložením splátek se objevují lidé, kteří po skončení nouzového stavu 

už vědí, že nebudou mít finance na splácení – zkracují se jim pracovní úvazky, snižuje 

se objem práce apod. 

6. Plány obcí a poskytovatelů sociálních služeb v sociální oblasti 

Pro plánování rozvoje sociálních a návazných služeb je také třeba zmapovat plány obcí 

v sociální oblasti a poskytovatelů sociálních služeb. Ty mnohdy odrážejí aktuální situaci 

v oblasti služeb, problematiku financování a poptávku po službách. V rámci šetření byly 

zjišťovány plány v horizontu 1-5 let. Obce uvedly následující plány realizace sociálních projektů 

na svém území: 
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 odkup budovy bývalého JZD a vybudování malometrážních bytů pro seniory (s 

dostupným dovozem obědů, zdravotní sestrou) 

 rozvoj aktivit pro seniory – vybudování seniorského parku, venkovních prostor 

 odkoupení domu k rekonstrukci a zřízení služebního bytu 

 rekonstrukce a přístavba DPS 

 vybudování výtahu ve vícepatrovém bytovém domě 

 odkoupení objektu a vybudování bytů pro seniory (cca 4) 

 vybudování bytu nad obchodem v obci (je ale problém s nedostatkem financí) 

 vybudování bezbariérového bytu 

 rekonstrukce bytového domu a realizace sociálních bytů s regulovaným nájemným 

 vybudování zázemí pro pečovatelskou službu či domova pro seniory 

 vybudování 5 sociálních bytů se sníženým nájmem pro seniory nad 65 let 

Poskytovatelé sociálních služeb uváděli následující plány: 

 zachování služeb ve stávajícím rozsahu 

 poskytování sociálních služeb těm, kdo to skutečně potřebuje 

 efektivní podpora pečujících osob 

 zisk akreditace na vzdělávání 

 rozšiřování poskytování pečovatelské služby na večery a víkendy (předpokladem je 

navýšení personálu) 

 realizace senior taxi 

 zajištění bezbariérovosti zařízení 

 zajištění vzdálené/tísňové péče pro klienty služby 
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7. Přílohy 

Příloha 1. Stručný popis všech typů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. s uvedením počtu poskytovatelů v SO ORP Přeštice a formy služby 

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

Počet poskytovatelů a 
forma poskytování 

služeb (P – pobytová,  
A - ambulantní, 

T - terénní) 

Místní Ostatní 

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. 

- 
3 (A/T) 

1 (T) 

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. 

- 2 (T) 

Pečovatelská služba 
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v 
domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 

2 (A/T) 3 (T) 

Tísňová péče 
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému 
riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. 

- - 

Průvodcovské a 
předčitatelské služby 

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo 
zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též 
jako součást jiných služeb. 

- - 

Podpora 
samostatného 
bydlení 

Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 
chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

- - 

Odlehčovací služby 
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit 
pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 

2 (P) 1 (T) 

Centra denních služeb 
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

- - 

Denní stacionáře 
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám 
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

3 (A) - 

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. 

- - 
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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 

2 (P) - 

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

- - 

Domovy se zvláštním 
režimem 

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

- - 

Chráněné bydlení 
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického 
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě 
individuálního bydlení. 

1 (P) - 

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 
péče25) do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních 
sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. 

- - 

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

-  
2 (A/T) 

1 (T) 

Telefonická krizová 
pomoc 

Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života 
nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. 

- - 

Tlumočnické služby 
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým 
postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. 

- 1 (T) 

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

Domy na půl cesty 

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny  
z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám 
těchto osob. 

- - 

Kontaktní centra 
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. 
Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. 

- - 

Krizová pomoc 
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví 
nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. 

- 1 (A/T) 

Intervenční centra 

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

- - 
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Nízkoprahová denní 
centra 

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

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. 

- - 

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

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

- - 

Sociálně aktivizační 
služby 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. 

- 3 (A/T) 

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. 

- - 

Sociálně terapeutické 
dílny 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z 
tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních 
návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 

- - 

Terapeutické 
komunity 

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby  
s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. 

- - 

Terénní programy 

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je 
určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat  
a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. 

- 3 (T) 

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. 

- 2 (A/T) 

Zdroj: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; Dotazníky a rozhovory (2020, 2021) 
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Příloha 2. Kapacita sociálních služeb v r. 2021 - poskytovatelé, kteří mají na Přešticku své sídlo nebo pobočku16 a poskytovatelé s rozšířenou působností 

Poskytovatel Typ služby Druh služby 
Forma 
služb 

Kapacita služeb17 Identifikátor 
v registru  

ID 
Webová stránka 

P A T 

Centrum Hájek, z.ú. 
Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

Prevence A/T - 1* 1* 1055128 www.centrumhajek.eu 

CPOS Město Touškov Pečovatelská služba Péče  T - - 59* 2870160 www.pecovatelskasluzba.cz 

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

Raná péče Prevence A/T - - 5* 5002625 www.tamtam.cz 

Cimická Michaela Denní stacionáře Péče A - 2018 - 9547177 www.dskristian.cz  

Člověk v tísni, o.p.s. 
Odborné sociální poradenství Poradenství  A/T - 10* 10* 4116516 

www.clovekvtisni.cz/plzen  

Terénní programy Prevence  T - - 16* 7714650 

Diakonie ČCE - Středisko celostátních 
programů a služeb 

Raná péče Prevence A/T - 1* 15* 9548170 www.rana-pece.cz 

Diakonie ČCE - středisko ZČ 

Denní stacionáře Péče A - 15 - 5609952 

www.diakoniezapad.cz 

Denní stacionáře Péče A - 18 - 6347455 

Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

Péče P 20 - - 7023022 

Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením  

Péče P 10 - - 7283138 

Chráněné bydlení  Péče P 12 - - 4863607 

Krizová pomoc Prevence A/T - 5* 5* 2640266 

Odlehčovací služby Péče P 2 - - 2060411 

Odlehčovací služby Péče P 2 - - 3984338 

                                                             
16 Sociální služby poskytovatelů, kteří mají na území SO ORP Přeštice své sídlo nebo pobočku, jsou v tabulce vyznačeni barevně, kapacita je využitelná pro obyvatele Přešticka.  
17 Kapacita je uvedena jako okamžitá, data jsou získána z dotazníků a z registru k datu 12. 06. 2021. Číslo označené * hvězdičkou je kapacita v rámci rozšířené působnosti služby, tedy ne 
jenom v SO ORP Přeštice. Čísla bez označení znamenají okamžitou kapacitu služby, kterou lze využít na území Přešticka. P = okamžitá kapacita pobytové formy služby (lůžka), A = okamžitá 
kapacita ambulantní formy služby (klienti), T = okamžitá kapacita terénní formy služby (klienti).  
18 Okamžitá kapacita 20 klientů v roce 2021 je uvedena v registru poskytovatelů sociálních služeb, tato kapacita však není součástí krajské sítě sociálních služeb Plzeňského kraje.  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=09c8b6ce09f9291afc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1623613774983_29
http://www.centrumhajek.eu/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=acc9fd3c19821a91&SUBSESSION_ID=1623613774983_29
http://www.pecovatelskasluzba.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=3b571ed9102fbf05&SUBSESSION_ID=1623613748814_31
http://www.tamtam.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=aaba47e3200a3b18fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1623613716628_27
http://www.dskristian.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=728809e798f5d04b&SUBSESSION_ID=1623613615418_28
http://www.clovekvtisni.cz/plzen
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=ced534971ab53dc8&SUBSESSION_ID=1623613615418_28
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=8acda072b1d52b78fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1623613615418_28
http://www.rana-pece.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=d131018d84adfd7bfc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1623613498249_27
http://www.diakoniezapad.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=b86e4100f881b083&SUBSESSION_ID=1623613498249_27
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=5943e65749a23af4fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1623613498249_27
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=af4d38c80ecc85f6&SUBSESSION_ID=1623613498249_27
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=4556f0db7365fb40&SUBSESSION_ID=1623613353214_22
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=fad31a213f0efd17&SUBSESSION_ID=1623613353214_22
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=80ff4faaf15e32befc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1623613353214_22
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=2c777c875034bfbd&SUBSESSION_ID=1623613353214_22
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Pečovatelská služba Péče A/T - 1 3 9036909 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

Prevence A/T - 2* 2* 2647427 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

Prevence A/T - 13* 13* 8798396 

Sociální rehabilitace Prevence A/T - 4* 4* 3764767 

Terénní programy Prevence T - - 5* 8263333 

Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú. 
Odborné sociální poradenství Poradenství A/T - 1* 1* 6724155 

www.domov-plzen.cz 
Odlehčovací služby Péče T - - 2* 8364054 

DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. Pečovatelská služba Péče  T - - 10* 3121089 
 

www.domovinka.cz 
 

HEWER , z.s. Osobní asistence Péče  T - - 25* 4080666 www.osobniasistent.cz 

Ledovec, z.s.  Sociální rehabilitace  Prevence A/T - 18* 9* 3131189 www.ledovec.cz 

Město Přeštice Pečovatelská služba Péče A/T - 1 6 9710270 
www.prestice-

mesto.cz/organizace-
mesta/pecovatelska-sluzba/  

Oblastní charita Klatovy 
Osobní asistence Péče T - - 4* 7771945 

www.charitakt.cz 
Pečovatelská služba Péče  T - - 16* 6167211 

Raná péče Kuk, z.ú. Raná péče Prevence T - - 5* 1997532 www.ranapecekuk.eu 

Spolek Ulice Plzeň Terénní programy  Prevence T - - 2* 4919629 www.ulice-plzen.com 

Tichý svět, o.p.s. 
Odborné sociální poradenství Poradenství A/T - 

200* 
(roční k.) 

200* 
(roční k.) 

1679799 
www.tichysvet.cz 

Tlumočnické služby  Prevence T - - 
800* 

(roční k.) 
8477576 

VIDA z.s. Odborné sociální poradenství Poradenství T - - 1* 3550580 www.vidacr.cz 

Zdroj: Registr, dotazníky, e-mailová komunikace, webové stránky (2020, 2021) 

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=9ec1e319f20b0253&SUBSESSION_ID=1623613353214_22
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=d0a36cd0b0e9406efc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1623613315086_24
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=aff13dc0c2801ea2&SUBSESSION_ID=1623613271610_21
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=c69b2e3606c960a4&SUBSESSION_ID=1623613245598_23
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=c2a07297e668ec47&SUBSESSION_ID=1623613207709_20
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=f834cc0e943d4cccfc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1623613070583_19
http://www.domov-plzen.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=9a669a6462cadac7fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1623613070583_19
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=9e6407f18c641467&SUBSESSION_ID=1623613070583_19
http://www.domovinka.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=363ecd50a5171a5d&SUBSESSION_ID=1623613070583_19
http://www.osobniasistent.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=2fed90447a7f0f6b&SUBSESSION_ID=1623613070583_19
http://www.ledovec.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=b0b8a1e78fda9ffe&SUBSESSION_ID=1623614218092_31
http://www.prestice-mesto.cz/organizace-mesta/pecovatelska-sluzba/
http://www.prestice-mesto.cz/organizace-mesta/pecovatelska-sluzba/
http://www.prestice-mesto.cz/organizace-mesta/pecovatelska-sluzba/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=b21eb5722fe4fe47&SUBSESSION_ID=1623612985253_19
http://www.charitakt.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=9664d13c926cf3e1&SUBSESSION_ID=1623612985253_19
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=c5b629c042fdf39a&SUBSESSION_ID=1623612964618_18
http://www.ranapecekuk.eu/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=d95b5dd662833fbd&SUBSESSION_ID=1623612902550_15
http://www.ulice-plzen.com/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=edae3f28152a4ffe&SUBSESSION_ID=1623612871935_13
http://www.tichysvet.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=7877ed5831683999&SUBSESSION_ID=1623612298167_10
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/rozsirene_hledani_sluzby.do?si=3550580&spo=&spd=&zn=&srp=pdaz&zak=&zaok=&zao=&zau=&pn=&pic=&SUBSESSION_ID=1623612298167_10&sbmt=Vyhledat
http://www.vidacr.cz/
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8. Seznam zkratek 

CpKP ZČ – Centrum pro komunitní práci západní Čechy  

CPOS Město Touškov – Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov 

Diakonie – středisko ZČ – Diakonie – středisko Západní Čechy 

DPS – Dům s pečovatelskou službou 

KPSS – Komunitní plánování sociálních služeb 

MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

OSP – odborné sociální poradenství  

PnP – příspěvek na péči 

SAS – sociálně aktivizační služby 

SO ORP – Správní obvod obce s rozšířenou působností (obec III. typu) 

SO POÚ – Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem (obec II. typu) 

ÚP – Úřad práce 

9. Seznam zdrojů 

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

Registr poskytovatelů sociálních služeb 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Dotazníkové šetření a rozhovory se zástupci obcí a poskytovatelů sociálních služeb 

Plzeňský kraj – webové stránky 

Portál Plzeňského kraje – eDotace 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Plzeňského kraje 2019-2021 a související Akční 

plány 

Webové stránky obcí 

Webové stránky poskytovatelů sociálních služeb  

 


