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Čísla tísňového volání
SOS                   112
Hasiči                   150
Záchranná služba                 155
Městská policie Klatovy                156
Policie ČR                  158
Protikorupční linka                        199

Volání je vždy zdarma. 
Přerušení dodávek a únik plynu  1239 (nonstop linka)

Poruchy a přerušení dodávek elektřiny 840 850 860 (nonstop linka)

Kam se obrátit v případě obtížné životní situace

Linka bezpečí (pro děti a mládež, zcela anonymně, bezplatně, nepřetržitě)
                          Tel.: 116 111
Občanské sdružení ROSA - informační a poradenské centrum pro oběti 
domácího násilí                                                     Tel.: 241 432 466, 602 246 102
Psychosociální centrum ACORUS (pomoc ženám v životní krizi) 

                         Tel.: 283 892 772
Bílý kruh bezpečí (žena a matka v krizové životní situaci)                
          Tel.: 251 511 313
Dona linka (pro oběti domácího násilí)                                   Tel.: 251 511 313
Telefonická krizová pomoc Senior telefon                                 
(non stop linka pro seniory a osoby pečující o seniory)  Tel.: 800 157 157
Člověk v tísni                                                         Tel.: 774 636 185 , 377 240 090
FOD– Klokánek Janovice nad Úhlavou  (non stop linka) 
          Tel.: 724 667 799   
DOMUS  – centrum pro rodinu                      Tel.: 733 733 061, 739 455 568  

Zdravotnická záchranná služba 
a lékařská služba první pomoci

Výjezdové stanoviště Klatovy                                      Tel.: 376 335 441, 141
Klatovská nemocnice, a.s.                                     Tel.: 376 335 111 (ústředna)



Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy

Právní forma:   příspěvková organizace
Kontaktní osoba:  Mgr. Svatava Vítková, tel.: 376 347 106, 107,
   mob.: 737 554 823, e-mail: vitkova@musskt.cz
Zřizovatel:   Město Klatovy
Sídlo:   Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy 
   (na náměstí u Černé věže, budova bývalé jezuit- 
   ské koleje 1. patro vlevo od schodů; parkování  
   na náměstí, dostupnost autobusy MHD)
uPomoc klientům při řešení problémů osobních, partnerských i rodin-
ných, kontakty na další odborníky (právník, psychiatr, dětský psycho-
log...). 

Služby pro děti a mládež

3

uPoradna pro rodinu, manželství  
a mezilidské vztahy poskytuje odbor-
né sociální poradenství se zaměře-
ním na potřeby jednotlivých okruhů 
sociálních skupin osob. Služby jsou 
poskytovány klientům formou kon-
zultací a pomoci při řešení problé-
mů v rodině, manželství a partner-
ství, ale i při řešení osobních problé-
mů či při rozhodování v profesní ori-
entaci. Další formou pomoci jsou 
skupinové terapie zaměřené např.  
na relaxační a protistresové programy, nácvik asertivity apod. Nabízíme 
i zapůjčení odborné a populární literatury. 
uSpektrum klientů poradny je velice široké a pestré, od dospívajících, 
rozhodujících se pro další formy studia či řešících své osobní vztahy, až 
po prarodiče, hledající pomoc ve vztazích ke svým vnoučatům.
Služby jsou určeny: jednotlivcům, partnerům, rodinám; všem, kteří 
chtějí řešit problémy a ocitají se v obtížných životních situacích, hledají 
pomoc; služba je věkově neomezena
Úhrada služeb:  všechny konzultace jsou přísně důvěrné a jsou  
   poskytovány zdarma 
Provozní doba: po - pá 8.00 – 14.00 hodin, ostatní hodiny dle  
   předchozí domluvy
Kapacita:   neurčena, dle časových možností

Poradna pro rodinu, manželství  
a mezilidské vztahy
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Služby pro děti a mládež

Počet klientů:    variabilní 
Jak se stát uživatelem služby: rozhodnout se pro návštěvu, domluvit si 
telefonicky či osobně konzultaci (na pracovnice poradny se může obrá-
tit kdokoli se svým problémem ať osobně, či telefonicky)
Bezbariérovost:   ano (příchod z parkoviště - výtah)
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí, další lokality dle kapacit- 
    ních možností poradny

Klokánek – zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc   

Právní forma:   občanské sdružení 
Kontaktní osoba:  Mgr. Alena Jandová
   tel.: 378 606 855, mobil: 724 567 501, 
   e-mail: klokanek.janovice@fod.cz,  
   www.klokanek-janovice.cz
                             Pohotovostní mobil: 724 667 799
           (v provozu 24 hodin denně)
Zřizovatel:   Fond ohrožených dětí
Sídlo:    Rozvojová zóna 514, 340 21 Janovice nad Úhlavou 
    (zařízení se nachází v objektu bývalých kasáren)
uKomplexní celodenní péče 
o svěřené děti, vč. pomoci při 
uplatňování práv a oprávně-
ných zájmů.
uSpolupráce s orgány sociál- 
ně právní ochrany dětí na ře-
šení sociální situace svěře-
ných dětí.
uSociální poradenství.
uPráce s rodinou.
uSociální rehabilitace.
Služby jsou určeny:  dětem od narození do 18 let
Úhrada služeb:  dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní  ochra- 
   ně dětí – za pobyt dětí. Ostatní služby jsou zdar- 
   ma
Provozní doba:  nepřetržitý provoz
Kapacita:   v současné době 32 dětí (po zprovoznění všech  
   bytových jednotek 54 dětí), k dispozici je 1 gar- 
   sonka pro nezletilou matku s dítětem

Klokánek v Janovicích nad Úhlavou
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Služby pro děti a mládež

Domov sv. Zdislavy 
pro matky s dětmi v tísni

Jak se stát uživatelem služby:  Děti přijímáme na žádost: rodičů (v pří- 
    padě, že OSPOD uzná pobyt důvod- 
    ným), samotného dítěte (vždy když o to 
    požádá), orgánu sociálně právní ochrany  
    dětí. Dále děti přijímáme na základě 
    soudního rozhodnutí (předběžná opatře- 
    ní, rozsudek).
Bezbariérovost:   částečná
Působnost zařízení:   Plzeňský kraj, v případě volné kapacity 
    celá ČR

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Projekt je od 1. 10. 2010 financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního  rozpočtu.

Právní forma:  církevní právnická osoba
Kontaktní osoba:  Věra Stupková,
   tel.: 376 323 210, mob.: 731 433 085
   e-mail: dmd@charitakt.cz, www.charitakt.cz
Zřizovatel:   Oblastní charita Klatovy 
Sídlo:    Měchurova 317, 339 01 Klatovy (v rodinné zá- 
   stavbě cca 10 min od centra Klatov směr Plánice)
uPobytová služba, která je určena 
matkám s dětmi v nepříznivé sociální  
situaci. 
uPoskytnutí stravy nebo pomoc při za-
jištění stravy. 
uUbytování. 
uPomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí.
Služby jsou určeny:  matkám s dětmi, těhotným ženám
Úhrada služeb:  dle prováděcí vyhlášky zákona o sociál. službách

Interiér v Klokánku
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Provozní doba:  nepřetržitý provoz
Kapacita:    6 pokojů
Jak se stát uživatelem služby: podat žádost na www.charitakt.cz, tele- 
    fonickým kontaktem
Bezbariérovost:   ne
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí, v případě volné kapacity  
    i z jiného regionu

Probační a mediační služba ČR (PMS ČR),
středisko Klatovy 

Právní forma:    státní instituce
Kontaktní osoba:   Mgr. Jana Fremundová (vedoucí střediska),
   tel./fax: 376 311 266, mob.: 731 692 770,
   e-mail: jfremundova@pms.justice.cz,
   Mgr. Lenka Kindelmannová, tel.: 376 311 328, 
   e-mail.: lkindelmannova@pms.justice.cz,
   Mgr. Martina Mazancová, mob.: 734 362 914, 
   e-mail: mmazancova@pms.justice.cz      
Zřizovatel:   Ministerstvo spravedlnosti ČR
Sídlo:    Domažlická 800, P. O. Box 88, 339 01 Klatovy
uPokud se člověk dostane do konfliktu se zákonem či vystupuje jako 
poškozený, je proti němu vedeno trestní řízení, informujeme jej o prů-
běhu trestního řízení, o možnostech mimosoudního řešení jeho trestní 
věci či projednání možnosti uložení alternativního trestu. 
uRealizace alternativních trestů v justici na základě pověření od soudu. 
uSpolupracujeme s Policií ČR, státním zastupitelstvím, soudy, obhájci, 
kurátory pro mládež a dospělé, neziskovými organizacemi.
Služby jsou určeny:     obviněným či poškozeným v průběhu 
    trestního řízení
Úhrada služeb:   bezplatně
Provozní doba:   po - čt 8.00 - 16:00 hod., pá 8.00 - 14.30 hod.
Kapacita:    neurčena
Počet klientů:     neurčen
Jak se stát uživatelem služby: musíte být poškozeným subjektem nebo 
    obviněným, proti kterému bylo zahájeno 
    trestní stíhání (kontaktujte nás)
Bezbariérovost:   ne
Působnost zařízení:   soudní okres Klatovy
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Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň,
 pracoviště Klatovy (PPP)

Právní forma:   příspěvková organizace
Kontaktní osoba:  p. Vondrášková, tel.: 376 310 809,  
   e-mail: pppkt@mybox.cz, www.pepor.cz
Zřizovatel:    Plzeňský kraj
Sídlo:    Voříškova 823,339 01 Klatovy
uPedagogicko-psychologické poradenství. 
    (bližší informace na www.pepor.cz)
Služby jsou určeny:  dětem a jejich rodičům, studentům do 
    ukončení středoškolského studia nebo  
    VOŠ, učitelům
Úhrada služeb:   standardní služby jsou bezplatné
Provozní doba:   8.00 – 15.00 hodin, po dohodě i jindy 
Jak se stát uživatelem služby: na základě písemné žádosti rodičů nebo 
     zletilého studenta
Bezbariérovost:   ano
Působnost zařízení:   Plzeňský kraj

Středisko výchovné péče (SVP)

Právní forma:   státní zařízení
Kontaktní osoba:  Mgr. Hana Tulačková, tel.: 379 778 144, 
   379 492 890, mob.: 774 717 526, 774 815 265,
             e-mail: svp-domazlice@quick.cz, 
   www.svp-domazlice.cz
Zřizovatel:   SVP je zřízeno jako součást Dětského diagnos- 
   tického ústavu, střediska výchovné péče, základ- 
   ní školy a školní jídelny Plzeň, Karlovarská 67,  
   323 00 Plzeň.
Sídlo:    Kozinova 101, 344 01 Domažlice 
   (ve vile Mařence při výjezdu směrem na Folmavu) 
uAmbulantní oddělení poskytuje všestrannou preventivně výchov-
nou péči dětem a mládeži s negativními projevy chování (pokud nejsou  
důvody pro výkon ústavní výchovy), plnící povinnou školní docházku 
do ukončeného středního vzdělání.
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uPoskytujeme poradenskou podporu klientům, kteří se ocitli v tíživých 
životních situacích. Výchovné poradenství zaměřené na pomoc rodi-
čům, zákon. zástupcům, případně osobám podílejícím se na výchově, 
pedagogům. 
uInternátní oddělení: jedna max. osmičlenná výchovná skupina (nedě-
lí se podle pohlaví klientů), v rámci této skupiny jsou zajišťovány společ-
né výchovně vzdělávací, terapeutické a sociálně rehabilitační činnosti.  
Pobyt trvá 8 týdnů. 
Služby jsou určeny: dětem a mládeži s negativními projevy chování,  
   pokud nejsou důvody pro výkon ústavní výchovy 
Úhrada služeb:  služby jsou poskytovány bezplatně, internátní  
   pobyt je hrazen
Provozní doba:  Oddělení ambulantní - po - pá 7.00 - 17.00 hod.  
   Jednou měsíčně je poskytována amb. forma  
   pomoci v Klatovech v budově Městského úřadu 
   - Vídeňská 66/1 (4. patro, odbor sociálních věcí 
   a zdravotnictví) - přesný termín je možné zjistit 
   telefonicky. Oddělení internátní - dvouměsíční 
   internátní pobyty klientů. 
Kapacita:  ambulantní oddělení: neurčena, dle časových možností 
  internátní oddělení: max. 8 klientů
Počet klientů: neomezený, dle časových možností 
Jak se stát uživatelem služby: rozhodnout se pro návštěvu, domluvit si  
    telefonicky či osobně konzultaci
Bezbariérovost:   ne
Působnost zařízení:   Plzeňský kraj

Psychologická ordinace

Právní forma:   nestátní ambulantní zdravotnické zařízení 
Kontaktní osoba:  PhDr. Terézia Nováková, tel.: 376 322 688
   e-mail: terezia.novakova@seznam.cz
Zřizovatel:    Plzeňský kraj
Sídlo:    Jungmannova 321, 339 01 Klatovy
uKrizová intervence. 
uPsychologická diagnostika dětí i dospělých. 
uPsychologické poradenství. 
uDlouhodobější terapeutické vedení.
Služby jsou určeny: jednotlivcům s problémy psychosociální povahy,  
   možná je i rodinná terapie (věkově neomezeno)
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Úhrada služeb:  V případě zdravotní indikace jsou služby hraze- 
   ny zdravotní pojišťovnou, (nejlépe s doporuče- 
   ním od praktického lékaře, ale v případě jedno- 
   rázové konzultace není nevyhnutelné). Pokud 
   vyšetření nebo případná péče nejsou zdravot- 
   ně indikovány, služby hradí klient (např. vyšetře- 
   ní na řidičský průkaz apod.).
Provozní doba: po  8.30 - 17.00 hod., út 8.30 - 17.00 hod., st 7.30 
   - 14.30 hod., čt 7.30 - 14.30 hod., pá 7.00 - 12.00 
   hod. lze i mimo ordinační hodiny (dle domluvy  
   s klientem)
Kapacita:  péči v předem domluveném čase lze poskytovat  
   vždy pouze jednomu klientovi, event. rodině
Počet klientů:    různý
Jak se stát uživatelem služby:  telefonicky nebo se osobně objednat
Bezbariérovost:   ne (3 schody)
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí

Psychologická poradna

Právní forma:   fyzické osoby
Kontaktní osoba:  Mgr. Jaroslav Janský, tel.: 603 201 446, 376 317 441, 
   e-mail: yasa@psychologialibera.cz
   Mgr. Pavla Janská, tel.: 604 427 261, 376 317 441, 
   e-mail: yapa@psychologialibera.cz
Sídlo:    Vaňkova 348, Klatovy II (nedaleko hotelu Centrál) 
uKrizová intervence. 
uPsychologické poradenství.
uPsychologická vyšetření pro soukromé osoby a firmy. 
uDlouhodobější terapeutické vedení klientů. 
Služby jsou určeny: klientům, kteří potřebují psychologickou po- 
   moc a podporu, případně využijí psychologické 
   diagnostiky
Úhrada služeb:  přímá platba 
Provozní doba: dle telefonické domluvy s klienty
Kapacita:    neurčena
Počet klientů:     neurčen 
Jak se stát uživatelem služby:  nejlépe po telefonické domluvě 
Bezbariérovost: ne, po domluvě lze dohodnout jiné prostory
Působnost zařízení:  Klatovy a okolí
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Domus – centrum pro rodinu 

Právní forma:   občanské sdružení
Kontaktní osoba:  Mgr. Eva Žůrková,  Bc. Dana Klimentová  
   mob.: 739 455 568, 734 578 321
   e-maily: evazurkova@domus-cpr.cz, 
   danaklimentova@domus-cpr.cz, 
   www.domus-cpr.cz
Zřizovatel:   DOMUS – centrum pro rodinu
Sídlo:    Nádražní 201, 339 01 Klatovy (dříve zvláštní škola)
Služby jsou určeny:  rodinám s dětmi ve věku 0 - 18 let, kteří se ocitají 
   v následujících situacích:
uRodiče s dítětem se syndromem CAN (syndrom týraného, zneužíva-
ného a zanedbávaného dítěte).
uRodiče s dítětem, jehož chování nebo sociální situace svědčí o růz-
ných formách zanedbávání v důsledku působení nejrůznějších poruch  
v sociálních vztazích.
uRodiče s dítětem, kterému úřad či soud uložil některé z výchovných 
opatření (úřední/soudní dohled, ústavní výchova), nebo o něm jedná. 
Dítě a rodiče mají zájem na zlepšení rodinné nebo sociální situace, kte-
rá k návrhu či k rozhodnutí vedla. Zlepšení celkové situace v rodině má 
vést k změně výchovného opatření a k návratu dítěte do rodiny.
uRodiče s dítětem, které bylo svěřeno na základě předběžného opatření 
do péče zařízení pro výkon ústavní výchovy či zařízení pro děti vyžadu-
jící okamžitou pomoc. Dítě i rodiče chtějí pomoci změnit své podmínky 
natolik, aby jeho důvody pominuly.
uRodiče/statutární zástupci dítěte s alespoň jedním dítětem ve věku 0 – 
18 let, jehož vývoj je ohrožen zanedbáváním.
uRodiče/statutární zástupci dítěte projevují zájem být příjemci služby.
uRodiče s dítětem, kteří jsou před nebo v rozvodovém řízení a svým 
jednáním ohrožují zdravý vývoj a výchovu dítěte.
Úhrada služeb:  služby jsou poskytovány zdarma
Provozní doba:  ambulance: po, st 9.00 – 12.00 hod., pohotovost 
   na  telefonu:  po, st 8.00 - 17.30 hod.,  út, čt 8.00 
   - 16.30 hod., pá 8.00 - 14.00 hodin
Jak se stát uživatelem služby:  služba je terénní, je nutná emailová či  
    telefonická domluva se soc. pracovníkem
Bezbariérovost:   ano (s dopomocí)
Působnost zařízení:   Klatovy - území obce s rozšířenou působ- 
    ností
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Logopedická ordinace
Právní forma:   fyzická osoba
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Vítovcová, mob.: 606 555 995
   e-mail : logo.ivana.vitovcova@seznam.cz
Sídlo:   Zahradní 732, 339 01 Klatovy
uPomoc zdravým dětem s vadou řeči, částečně i dětem postiženým 
(sluchově, specifickou vadou učení, mentálně).
Služby jsou určeny:  dětem, adolescentům i dospělým osobám  
   s artikulačními problémy, či po CMP
Úhrada služeb:  hrazena pojišťovnami, Mgr. Vítovcová je smluv- 
   ním partnerem všech zdravotních pojišťoven
Provozní doba:  po a čt 9.00 - 16.00 hod., út a st 11.00 - 16.00 hod, 
   pá 8.00 - 12.00 hod., ostatní ordinační hodiny po  
   domluvě s pacienty
Jak se stát uživatelem služby:   kontaktovat Mgr. Vítovcovou  
     na mob.: 606 555 995
Bezbariérovost:   ano
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí

Dům dětí a mládeže Klatovy
Právní forma:   příspěvková organizace
Kontaktní osoba:  Bc. Tomáš Kovanda, tel.: 376 311 345, 
   mob.: 721 563 958,   
   ddm@klatovy.cz, www.ddm.klatovy.cz
Zřizovatel:   Plzeňský kraj
Sídlo:     ul. 5. května 109, 339 01 Klatovy (50 m od křižo- 
   vatky u Mercandiniho sadů za penzionem  
   U Parku)
uZařízení slouží ke smysluplnému využívání volného času dětí. Každý 
týden je k dispozici 90 zájmových kroužků nejrůznějšího zaměření pro 
různé věkové skupiny dětí a mládeže od 5 do 20 let. V menším rozsahu 
uspokojujeme i zájem dospělých. Mimo to provozujeme Baby klub pro  
maminky s dětmi a Klub otevřených dveří -pro členy a nečleny pravidel-
ných záj. kroužků. Navíc organizuje DDM kolem 80 příležitostných akcí 
v průběhu školního roku, 7 letních dětských táborů, řadu kurzů, škole-
ní a soutěží. 
uDDM provozuje rovněž dvě turistické základny, v Hojsově Stráži  
a v Kunkovicích. První z nich je v celoročním provozu s možností stra-
vování, druhá slouží zatím pouze jako základna pro letní stanové tábory.  
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Základní umělecká škola Josefa Kličky (ZUŠ)

Právní forma:  příspěvková organizace
Kontaktní osoba: Dana Anderlová, tel.: 376 311 630, 
   e-mail: zus.klatovy@worldonline.cz
Zřizovatel:   Plzeňský kraj
Sídlo:    Plánická 208/I, 339 01 Klatovy (škola se nachází  
   ve středu města, možnost parkování je cca 300 m) 
uŠkola poskytuje vzdělávání v hudebním, výtvarném, tanečním a lite-
rárně-dramatickém oboru.
Služby jsou určeny: věkové kategorii od 5 do 18 let a dospělým

Služby jsou určeny:  dětem, mládeži, částečně i dospělým. Do činnosti 
   se mohou zapojit i občané, kteří nebydlí v Klato- 
   vech, zdravotně postižení a v určité míře i men- 
   tálně postižení.
Úhrada služeb:   úhrada služeb se provádí vždy na začátku polo- 
   letí školního roku předem a výše poplatku se po- 
   hybuje mezi 350 až 770 Kč za pololetí
Provozní doba:  denně od 8.00 hod. do 17.00 hod., většina  
   pravidelných zájmových kroužků v době mezi  
   13.00 - 18.00 hod.
Kapacita:  kapacita pravidelné činnosti 1 500 dětí týdně 
Počet klientů: 1 500 dětí v pravidelné činnosti, 600 dětí v letních tábo- 
  rech, 8 000 dětí v příležitostných akcích
Jak se stát uživatelem služby: stačí vyplnit přihlášku podepsanou rodiči 
     a zaplatit poplatek
Bezbariérovost: v hlavním objektu a v sále DDM bezbariérovost,  
   v ostatních 5 objektech částečná bezbariérovost
Působnost zařízení: Klatovy a okolí

Dům dětí a mládeže v Klatovech
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Úhrada služeb:  výše poplatku dle vybraného oboru
Provozní doba: pondělí – pátek vždy 7.30 – 15.30 hodin
Kapacita:    1 200 žáků
Počet klientů:    900
Jak se stát uživatelem služby: absolvováním pohovoru na začátku června
Bezbariérovost:    částečná
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí

qPobočka ZUŠ Plánice
Kontaktní osoba:  Mgr. Miroslava Hošťálková, mob.: 775 222 947
Místo konání:   budova Základní školy v Plánici (v přízemí)
uVýuka na hudební nástroje (housle, keyboard, flétny, akordeon).
Provozní doba:  út – pá od 13.00 do 16.30 hodin
Jak se stát uživatelem služby:  po domluvě s kontaktní osobou
Bezbariérovost:   ano
Působnost zařízení:   Plánice a okolí
qPobočka ZUŠ Švihov
Kontaktní osoba:   Dana Anderlová, tel.: 376 311 630
Místo konání:    budova Základní školy ve Švihově
uVýuka na hudební nástroje (housle, flétny, klavír).
Provozní doba:   dle dohody
Jak se stát uživatelem služby:  po domluvě s kontaktní osobou
Bezbariérovost:   ne
Působnost zařízení:   Švihov a okolí

Pionýrská skupina Tuláci, Klatovy

Právní forma:    občanské sdružení
Kontaktní osoba: MVDr. Václav Brand, Koperníkova 847/III, 
   339 01 Klatovy, mob.: 606 647 213,
   e-mail: brandovi@seznam.cz
Sídlo:  Koperníkova 847, 339 01 Klatovy, (před nemocnicí vlevo 
  přes horizont RD na křižovatce tvaru kříže)
uVolnočasové aktivity s dětmi a mládeží ve věku 6 – 20 let se zaměře-
ním na pobyt v přírodě.
Služby jsou určeny:   dětem a mládeži
Úhrada služeb:  roční členské příspěvky
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Provozní doba: schůzky pondělí 16.00 – 17.30 hodin (nejmladší),  
   Prozatím v DDM u parku, při pěkném počasí 
většinou chodíme ven. Středa 16.00 – 18.00 hodin. Pátek a víkendy pří-
ležitostně starší a někdy všichni. Letní tábor pro cca 36 dětí, příměstský 
tábor pro cca 20 dětí/1 týden
Úhrada služeb:    300 Kč ročně
Počet klientů:   v současné době má PS 46 členů – letní tábor  
   pro cca 36 dětí
Jak se stát uživatelem služby: zúčastnit se schůzky
Působnost zařízení:     Klatovy a okolí

Junák – svaz skautů a skautek ČR

Právní forma:    nezisková organizace
Zřizovatel:   Junák - svaz skautů a skautek ČR
uSkauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále 
něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hod-
notovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým záj- 
mům. Programová náplň zahrnuje celou řadu aktivit v oblastech jako 
je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další. Skauting staví 
před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalová-
ní vlastních schopností a dovedností.

Z akcí klatovských skautů
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qStředisko Javor Klatovy
Kontaktní osoba: Jan Tauš, mob.: 775 037 012, 
   http://www.javor.info, skaut@javor.info
Sídlo:  klubovny oddílů střediska Javor v prostorách školní  
  jídelny Základní školy v Čapkově ulici v Klatovech
Komu jsou služby určeny: dětem a mládeži
Úhrada služeb:   500 Kč/rok
Provozní doba:  pravidelné schůzky se konají během týdne v od-
poledních hodinách, bližší údaje o schůzkách poskytne kont. osoba 
nebo jsou na web. stránkách
Kapacita:    neomezená
Počet klientů:     neomezený
Jak se stát uživatelem služby:  kontaktovat nás
Bezbariérovost:   ano
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí

qStředisko Královák Klatovy
Kontaktní osoba:  RNDr. . Kateřina Vágnerová, mob.:  604 245 723, 
   e-mail: stredisko.kralovak@seznam.cz
Sídlo:    Hálkova 134, 339 01 Klatovy V (budova školní 
   jídelny Čapkova ZŠ)
Služby jsou určeny:  dětem od 5 let
Úhrada služeb:  podle jednotlivých akcí, registrační poplatek  
   500 Kč/rok
Provozní doba:  denně odpoledne
Kapacita:   neomezená
Jak se stát uživatelem služby: přihlásit se do některého ze skautských  
    oddílů střediska Královák
Bezbariérovost:   ano
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí

q 1. oddíl Poštolky Švihov (součást Střediska Královák Klatovy)
Kontaktní osoba:     Jan Čížek, mob.: 724 432 155,
                                        e-mail: jancizek@centrum.cz 
Sídlo:                             Na Borku 417, 340 12 Švihov                      
Úhrada služeb:  500 Kč/rok
Kapacita:  neomezená
Jak se stát uživatelem služby:  dohodnout se po telefonu
Bezbariérovost:   ne
Působnost zařízení:    Švihov a okolí
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Městské kulturní středisko v Klatovech

Právní forma:   příspěvková organizace
Kontaktní osoba:  Mgr. Hana Haladová, tel.: 376 312 450,
   e-mail: reditelka@mksklatovy.cz
   www.mksklatovy.cz
Zřizovatel:   město Klatovy
Sídlo:    Domažlická 767, 339 01 Klatovy III (parkoviště  
   u Kulturního domu v Klatovech, parkoviště u OD  
   „LIDL“, dostupnost autobusů MHD)
uZájmová činnost: kurzy, kroužky pro děti 
od 3 let, mládež, dospělé i seniory (taneč-
ní /country, orientální břišní tance, break 
dance, společenské tance/, mažoretky, pě-
vecký, filatelistický, numismatický, foto-
klub..), loutkový, ochotnický soubor, šerm-
divadlo „Clatonia“, pohybová výchova, kur-
zy paličkování, lidových tradic, jógy, zdra-
votní TV... viz www.mksklatovy.cz.
Služby jsou určeny: dětem, mládeži, dospělým i seniorům
Úhrada služeb:   dle výběru dané zájmové činnosti
Provozní doba: podle rozvrhu - odpoledne a večer
Kapacita:    500 dětí
Počet klientů:    500
Jak se stát uživatelem služby: kontaktovat nás
Bezbariérovost: částečná - příchod zezadu z parkoviště do budovy 
   KD + výtahem do určeného poschodí
Působnost zařízení:  Klatovy a okolí

Oblastní spolek Český červený kříž Klatovy

Právní forma:  občanské sdružení 
Kontaktní osoba:   Eva Janečková – ředitelka OS ČČK, 
   tel:. 376 312 881,
     e-mail: cck.klatovy@seznam.cz
Zřizovatel:    Úřad ČČK Praha
Sídlo:    Rozvoj 98, 339 01 Klatovy V
uVýcvik zdravotních družstev a účast na soutěžích – mládež od 16 let.
uOrganizování pravidelných soutěží – pro děti od 9 let.
Další údaje naleznete na stranách 40 - 41 v kapitole Služby pro seniory.

Kulturní dům Družba 

(OS ČČK)
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Klub přátel Klatovska, o. s.

Právní forma:   občanské sdružení
Kontaktní osoba:  Bc. Martin Kříž (předseda), mob.: 604 945 439, 
   e-mail: kriz.arkada@gmail.com   
Sídlo:    Čsl. legií 125, 339 01 Klatovy (administrativní), 
    klubovna U Svaté Anny na Hůrce v Klatovech 
   (místo konání akcí pro děti a veřejnost)
uKlub pořádá nejrůznější akce - besedy, poznávací výlety, soutěže, zá-
bavná odpoledne, menší koncerty. Soustavně se věnuje poznávání regio- 
nální historie, obnově a záchraně drobných památek a propagaci cestov-
ního ruchu v Klatovech a okolí. Více na www.kpk.klatovynet.cz.
Úhrada služeb:  bezplatné - jednotlivé akce, 100 Kč za rok/člen
Provozní doba: dle domluvy
Kapacita:    neurčena
Jak se stát uživatelem služby:  osobním kontaktem na některé 
      akci klubu, telefonická domluva
Působnost zařízení:    Klatovy a okolí

Kaplanka Klub pro pozitivní využití volného času dětí

Kontaktní osoba: Bohumila Marešová, mob.: 721 449 584
   Jana Kohoutová, mob.: 732 718 006
Zřizovatel:   Římskokatolická církev Plánice
Sídlo:    budova fary, Kostelní 109, Plánice
uV klubu jsou děti vedeny k smysluplnému prožití volného času.
Služby jsou určeny:  dětem od předškolního věku do 14 let
Úhrada služeb:  bezplatně
Provozní doba: v pondělí od 15.00 do 17.00 hod., kromě prázdnin 
   a svátků
Jak se stát uživatelem služby: telefonicky
Působnost zařízení:   Plánice a okolí

Z akcí na Hůrce
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Baby centrum VESELÁ STONOŽKA

Kontaktní osoba:  Eva Struhárová,  mob.: 733 588 947,
   Petra Wolfová, mob.: 737 644 838,
   info@vesela-stonozka.wz.cz
Zřizovatel:            soukromé baby centrum – sdružení
Sídlo:   Komenského 125, Klatovy 339 01
   (naproti Vrchlického sadům)
uPravidelné nebo jen občasné hlídání dětí pro rodiče, kteří nemají  
k dispozici „hlídací babičky“, co si chtějí v klidu nakoupit, dojít ke ka-
deřnici, k lékaři, zařídit potřebné náležitosti na úřadech. 
uZapojení dítěte do kolektivu před nástupem do školky.
uMožnost výuky základů angličtiny a němčiny. 
uTématické oslavy (narozeniny a svátky dětí, Mikuláš, Vánoce…).
uNově upravené prostory s hernou a veškerým zázemím.  
uUzavřená a prostorná zahrada s dětským mini-hřištěm.
uCentrum Klatov na dobře dostupném místě, s parkováním. 
uProfesionální přístup.                   
Služby jsou určeny:  pro děti cca od 15. měsíce
Úhrada služeb:  dopoledne: 160,- Kč, 
   možnost zakoupení zvýhodněných permanentek
Provozní doba:  po - pá   8.00 – 12.00 hodin,
         víkendy a odpoledne dle domluvy
Jak se stát uživatelem služby: osobní návštěva baby centra, na www 
       stránkách: www.vesela-stonozka.wz.cz
Bezbariérovost:      přizpůsobeno pro vjezd kočárků
Působnost zařízení:     Klatovy a okolí
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Nízkoprahové zařízení pro mládež Chapadlo
Projekt je od 1. 10. 2010 financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního  rozpočtu.

Právní forma:  církevní právnická osoba
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Komrsová,
   tel.: 376 383 133, mob.: 731 433 044,
   e-mail: chapadlo@charitakt.cz
Zřizovatel:   Oblastní charita Klatovy
Sídlo:    Divadelní 148, 339 01 Klatovy (vchod naproti  
   „Hladovému oknu“)
uVýchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
uPrevence negativních návyků a nežádoucích společenských jevů.
uSociálně terapeutické činnosti.
uDostupné individuální sociální poradenství.
uPrimární prevence pro základní a střední školy.
Služby jsou určeny: dětem a mládeži ve věku 12 – 26 let ohrožené 
    společensky nežádoucími jevy, osobám do 26 let  
   žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, oso- 
   bám, které vedou rizikový způsob života nebo 
   jsou tímto způsobem života ohroženy, osobám,  
   které opouštějí školská zařízení pro výkon ústav- 
   ní péče
Úhrada služeb:  bezplatná
Provozní doba: pondělí (zájmové skupinky), úterý 14.00 - 19.30 
   hodin, středa 14.00 - 19.30 hodin, pátek mimo- 
   řádné akce
Kapacita:    15 v danou chvíli
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí

Hry v Chapadle
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Tělocvičná jednota SOKOL Klatovy
Právní forma:   občanské sdružení
Kontaktní osoba:  Irena Valentová (starostka Sokola Klatovy),
   tel.: 376 312 539, e-mail: sokol.kt@tiscali.cz
Sídlo:    Kpt. Jaroše 118, 339 01 Klatovy 3 (parkování je 
   možné po dohodě na dvoře sokolovny)
uMožnost realizace ve sportovní všestrannosti - cvičení rodičů a dětí, 
cvičení na nářadí, s náčiním,ve společných skladbách, v oddělení kala-
netiky, aerobiku, zdravotního těloc viku, jógy, cvičení na gymballech,  
s overbally, stepaerobik..., dále ve sportovních oddílech (stolní tenis, ša-
chy, karate, silový trojboj, turistika, volejbal), v tanečních souborech 
(moderní, výrazový, lidový tanec, step) a v modelingové skupině.
Služby jsou určeny: široké veřejnosti bez rozdílu věku (od nejmenších 
   dětí po seniory)
Úhrada služeb:  členské a oddílové příspěvky
Provozní doba: pondělí až pátek dle rozpisu cvičebních a taneč- 
   ních hodin, dále víkendové akce
Kapacita:    podle cvičebních hodin a prostoru (vel- 
    ký sál, malý sál, baletní sál, přísálí, stadion) 
Počet klientů:    915
Jak se stát uživatelem služby: na základě přihlášky, kterou si mohou zá- 
    jemci vyzvednout v konkrétních hodi- 
    nách u vedoucí nebo v kanceláři TJ Sokol 
    Klatovy, a zaplacených příspěvků
Bezbariérovost:   ne
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí

Tělovýchovná jednota Sokol Plánice

qFotbal – žáci
Kontaktní osoba:  Adolf Hanousek, mob.: 777 027 403
Termín:   každé úterý a pátek od 16.00 do 17.30 hodin
Místo:    fotbalové hřiště Plánice, v zimě tělocvična
Úhrada:   členský příspěvek
Jak se přihlásit: bez přihlášení přijít na trénink

qFotbal – dorost
Kontaktní osoba:  Petr Drmla, mob.: 721 900 150
Termín:   každý pátek od 17.30 do 19.00 hodin
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Místo:    fotbalové hřiště Plánice, v zimě tělocvična
Úhrada:   členský příspěvek
Jak se přihlásit:  bez přihlášení přijít na trénink
 
qStolní tenis - žáci
Kontaktní osoba:  Antonín Sladký, mob.: 724 547 382
Termín:   každý pátek od 18.00 do 20.00 hodin
Místo:    tělocvična Plánice
Úhrada:   členský příspěvek
Jak se přihlásit:  bez přihlášení přijít na trénink

Tělocvičná jednota SOKOL - ostatní obce

TJ Sokol Chudenice  - družstva dětí a mládeže české házené, 
   - Josef Ondřejka, kontakt: tel.: 376 398 274
TJ Sokol Mochtín  - p. Šot, kontakt: mob.: 605 357 370
TJ Sokol Neznašovy  - Jindřich Strasser, kontakt: mob.: 602 174 448
TJ Sokol Běšiny  - Jaromír Vacek, kontakt: mob.: 607 948 263
TJ Sokol Švihov - Martina Hašková, kontakt: tel.: 376 393 129, 
      mob.: 603 422 468, 
TJ Sokol SPV Dolany - Pavel Švajda (předseda), Dolany 102
TJ Sokol Zavlekov  - petanque 
   - Milan Špitalský, kontakt: mob.: 606 788 540

Tělovýchovná jednota Klatovy

Právní forma:   občanské sdružení
Kontaktní osoba:  Petr Hodan (ředitel TJ),  
    e-mail: tjklatovy@tiscali.cz, www.tjklatovy.cz
Sídlo:    Voříškova 715/III., 339 01 Klatovy – u všech 
   sportovišť je možnost parkování
uProvozování tělovýchovné činnosti: oddíly fotbalu, basketbalu, volej-
balu, atletiky, stolního tenisu, tenisu, florbalu, plavání, sportovní gym-
nastika – aktivní práce s mládeží pod vedení zkušených trenérů.
uPoskytování služeb v tělovýchově: pronájem sportovní haly – Voříš-
kova 715/III, Klatovy (basketbal, volejbal, sálová kopaná, florbal, mini-
volejbal, sportovní gymnastika), pronájem sportovního areálu – atletika 
(běžecká dráha s umělým povrchem), fotbal, malá kopaná.
Služby jsou určeny:   mládeži a dospělým
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Provozní doba:  není daná pevně – odvíjí se od pronájmů oddílů 
   TJ Klatovy, aktuální možné hodiny k pronájmu  
   jsou na webových stránkách
Počet klientů:   800 členů, z toho mládež tvoří 400 členů
Jak se stát uživatelem služby:  nejlépe stát se členem některého z oddílů
Bezbariérovost:   ne
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí

Cvičení do pohody Monika Vítková
 
Právní forma:   fyzická osoba
Kontaktní osoba:  Monika Vítková, tel.: 602514752, 
   e-mail:vitkovamonika@seznam.cz
Sídlo:    U Elektrárny 527/III., 339 01 Klatovy
uNabídka různých forem cvičení pro věkovou skupinu od 10 let výše, spo-
jených se zábavou: aerobic, trampolínky, fitbox, kickbox, indoorcycling. Cí-
lem našeho cvičení je vyplavení adrenalinu, odreagování se od celodenních 
stresů a formování těla s protažením všech důležitých svalů. Zvláště vhodné 
pro mladistvé.
u10 let a výše: aerobic, trampolínky.
uVěková skupina od 15-ti let výše:  fitbox (zábavné cvičení na boxovacích 
totemech), kickboxaerobic, indoorcycling a též aerobic.
uNejen mladiství, ale i dospělí si vyberou pro lepší zpevnění postavy z na-
bídky tzv. posilovacích hodin s různými pomůckami (odpružené stepy, čin-
ky, overball, posilovací gumy, rotační desky s masážními body pro chodidla).
uVšechny tyto aktivity vedou ke komplexnímu rozvoji celé osobnosti 
mladistvých a jsou vhodným doplňkem času stráveného u PC.
Služby jsou určeny:   pro mládež a dospělé.
Úhrada služeb:   cvičení dětí a mladistvých od 20 Kč/1 ho- 
    dinu, dospělí 50 - 85 Kč/1 hodinu, v přípa- 
    dě permanentky zvýhodněná cena
Provozní doba:    odpolední, večerní hodiny a víkendy
Kapacita:    dle druhu cvičení
Jak se stát uživatelem služby:  návštěva hodiny a přes telefonický kon- 
    takt
Bezbariérovost:   dolní hala ano, horní hala ne
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí
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Agentura Zdravé dítě Mgr. M. Zámečníková
         Wellness M studio

Právní forma:   soukromá agentura
Kontaktní osoba:  Mgr. Miroslava Zámečníková, mob.: 603 979 062, 
   e-mail: mirka@wellnessm.cz,
   www.wellnessm.cz, www.baby.klatovynet.cz
Sídlo:    Randova 112, 339 01 Klatovy (vedle hotelu Ennius 
   u náměstí)
uWellness M studio nabízí širokou škálu pohybové aktivity pro děti 
od 1,5 roku, těhotné maminky a muže a ženy všech věkových kategorií  
a mnoha zaměření. Pracujeme také s obézními lidmi.
uNabídka cvičení začíná u dětí 1,5 - 3 roky, ty cvičí společně s rodi-
či. Děti školkového věku mají cvičení plné her, písniček a pomůcek  
2x týdně, dále nabízíme miniaerobik, junioraerobik a od září nově dět-
ský kick-box pro chlapce 8 - 12 let. Dospělí volí z 25 hodin aerobních ak-
tivit, poweryogy, hathayogy, kickboxu a nyní i žhavé novinky - fitboxu.

uV nabídce je také orientální tanec, těhotenské cvičení a plavání, jízda 
na kole, posilování v posilovně pod vedením trenéra.
uAgentura dále nabízí plavání dětí s rodiči od 2,5 roku, samostatné dět-
ské plavání, přípravky a oddíly plavání dětí až do 12 let věku.
uV létě připravuje agentura rodinné dovolené plné pohybu a her pro 
věkové kategorie dětí  do 15 let, včetně cvičení pro dospělé.
uJumping neboli skákání na trampolínách, spining - jízda na stacionár-
ním kole.
uHip-hop a dětské břišní tance.

Ze cvičení nejmenších Pohybové aktivity
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uPo dohodě s trenéry jsme schopni zajistit a vést „suchou“ přípravu ho-
kejistů, fotbalistů a tenistů v době mimo sezonu.
uNabízíme také služby osobního trenéra.
Služby jsou určeny:  pro děti 1,5 -15 let, těhotné ženy, muže i ženy růz- 
   ných věkových kategorií
Úhrada služeb:  cvičení pro děti - pololetní platba cca 550 Kč za 
   pololetí nebo hodinová 25 - 30 Kč/h, cvičení pro 
   dospělé dle druhu: permanentky na čtvrtletí 520 
   - 1000 Kč, hodinové platby 45 - 85 Kč.
Provozní doba:  dopolední, odpolední, večerní hodiny (i pozdní), 
   víkendové hodiny
Kapacita:   dětská cvičení do 20, dospělí v tělocvičně do 32,  
   kola do 14, fitbox do 19, plavecká výuka probíhá 
   ve skupinách do 10 dětí
Počet klientů:   děti ve studiu cca 100, děti na plavání cca 130, 
   dospělí klienti cca 250
Jak se stát uživatelem služby:  návštěva studia, telefonicky, kontakt přes 
    www.wellnessm.cz
Bezbariérovost:   studio - ne, bazén - ano
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí

Ostatní 

Pošumavské sportovní sdružení Klatovy
   - kontaktní osoba: Karel Šot, tel.: 376 311 065, může 
  zprostředkovat kontakty a informace o možnostech z celé- 
  ho regionu.

TJ Start VD Luby 
  - kontaktní osoba: p. Křížek, mob.: 603 558 033
SK Bolešiny  - kontaktní osoba: p. Peksa, mob.: 604 647 973
FC Švihov  - kontaktní osoba: Jan Staněk, mob.: 737 635 016

MCA - křesťanské sdružení mladých lidí Klatovy 
  - kontaktní osoba: Ing. T. Linzmajer, mob.: 776 024 428

Římskokatolická církev - fara Klatovy
  - kontaktní osoby: Mgr. Marie Zwiefelhoferová, 
  mob.: 724 122 826 (děti), 
  P. Pavel Frývaldský, tel.: 376 310 003 (mládež).
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Římskokatolická církev - fara Švihov
     - kontaktní osoba: P. Tomasz Kowalik, tel.: 376 393 218, 
  mob.: 732 540 052,  e-mail: farnostsvihov@email.cz,  
  www.farnostsvihov.estranky.cz

Křesťanské společenství  
  -  kontaktní osoba: Pavel Fialka, mob.: 777 625 665,
  e-mail: klatovy@kaes.cz, www.klatovy.kaes.cz

Český zahrádkářský svaz Dolany - Mladí zahrádkáři
  - kontaktní osoba: Ivana Boublíková, Dolany 51

Klub Pathfinder  (volnočasové aktivity pro děti) 
  - kontaktní osoba: Ivan Michalec, mob.: 608 028 142

Vodní záchranná služba
  - kontaktní osoba: Ladislav Bureš, mob.: 775 617 619,  
  tel.: 376 320 340

Sbory dobrovolných hasičů - mladí hasiči

SDH Klatovy, SDH Plánice, SDH Běšiny, SDH Malá Víska, SDH Luby, 
SDH Kydliny, SDH Předslav, SDH Štěpánovice, SDH Točník SDH Bo-
rovy, SDH Červené Poříčí, SDH Malechov, SDH Dolany, SDH Týnec, 
SDH Tužice 

Telefonní spojení na kontaktní osoby získáte u Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska na: tel.: 376 311 306, mob.: 724 091 622 (p. Hošťál-
ková). 

Služby pro děti a mládež
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Oblastní charita Klatovy

Právní forma:    církevní právnická osoba
Kontaktní osoba:   Bc. Marie Malkusová - ředitelka, tel.: 376 709 312, 
   e-mail: malkusova@charitakt.cz, 
   www.charitakt.cz
Zřizovatel:   Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 14  
   Plzeň
Sídlo:    Měchurova 317, 339 01 Klatovy
Kontaktní adresa:  Václavská 12, 339 01 Klatovy

q1. Charitní ošetřovatelská služba

Adresa:   Vídeňská 9, 339 01 Klatovy
Kontaktní osoba:  Jaroslava Slámová, tel.: 376 310 886,
   mob.: 731 433 086, e-mail: chos@charitakt.cz
uOdborné zdravotní ošetření (aplikace inzulínu, převazy, kontroly 
krevního tlaku, odběry krve...).
uKomplexní péče přímo v rodinách a v bytech seniorů (komplexní hy-
giena u ležících pacientů apod…) sedm dní v týdnu.
Služby jsou určeny: seniorům
Úhrada služeb:  úkony proplácí zdravotní pojišťovna
Provozní doba:  7 dní v týdnu – poskytování péče v domácno- 
   stech, kancelář: po – pá od 7.00 – 15.30 hod. 
Bezbariérovost:  kancelář - ne, služby - ano
Jak se stát uživatelem služby: na doporučení ošetřujícího lékaře
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí

Domov pokojného stáří Charitní ošetřovatelská služba
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q2. Charitní pečovatelská služba

Kontaktní osoba:      Bc. Vendula Edlová, tel.: 376 709 313,
   e-mail: edlova@charitakt.cz
Sídlo:   Václavská 12, 339 01 Klatovy

Charitní pečovatelská služba Plánice
Kontaktní osoba: Rita Masny, mob.: 731 433 087, 
   e-mail: chpsplanice@charitakt.cz
Sídlo:   Náměstí 180, 340 34 Plánice
Charitní pečovatelská služba Chudenice
Kontaktní osoba: Lenka Převrátilová, mob.: 731 433 088, 
   e-mail: chpschudenice@charitakt.cz
Sídlo:   Kvapilova 215, 339 01 Chudenice
Charitní pečovatelská služba Janovice nad Úhlavou
Kontaktní osoba:  Libuše Kurcová, mob.: 731 433 047,
   e-mail: chpsjanovice@charitakt.cz
Sídlo:    Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Charitní pečovatelská služba Švihov
Kontaktní osoba: Yvona Bauerová, mob.: 731 433 089, 
   e-mail: chpssvihov@charitakt.cz
Sídlo:   V Zahrádkách 411, 340 12 Švihov
Charitní pečovatelská služba Měčín
Kontaktní osoba:  Ivana Ryšavá, mob.: 731 433 043, 
   e-mail: chpssvihov@charitakt.cz 
Sídlo:    Náměstí 180, 340 34 Plánice

uCílem služby je uspokojení základních potřeb, aktivizace uživatele za 
účelem udržení nebo zlepšení soběstačnosti a samostatnosti v základ-
ních životních dovednostech a důstojné dožití ve svém domě:

 1.  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro  
 osobní hygienu. 
 3.  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 4.  Pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid).
 5.  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (do- 
 provod k lékaři, instituce).
 6.  Dovoz oběda.
 7.  Běžné nákupy a pochůzky.
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Služby jsou určeny:  Osobám, starším 18 let, které mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tě-
lesného, mentálního, smyslového nebo kombinovaného postižení a po-
třebují pomoc jiné fyzické osoby. Je poskytována také osobám starším  
18 let, které se ocitly v dočasné těžké zdravotní situaci a potřebují krát-
kodobou pomoc druhé fyzické osoby.
Úhrada služeb:   100,- Kč/hod, je kalkulována podle sku- 
    tečně spotřebovaného času nezbytného  
    k zajištění úkonu.
Provozní doba:   po – pá od 7.00 – 15.30 hod., možnost  
    individuální domluvy
Jak se stát uživatelem služby:  podat žádost přímo na výše uvedených  
    kontaktech středisek, elektronická po- 
    doba: www.charitakt.cz  
Bezbariérovost:   částečná
Působnost zařízení:           Plánicko, Chudenicko, Švihovsko, Měčín- 
    sko, Janovicko

q3. Domov pokojného stáří

Kontaktní osoba:  Lenka Bauerová (vedoucí domova),
                               tel.: 376 709 311 (recepce), 
   e-mail: bauerova@charitakt.cz
Sídlo:   Václavská 12, 339 01 Klatovy
uZařízení poskytuje uživatelům:
 1. Ubytování v prostředí příjemném pro uživatele s možností
 přizpůsobit si pokoj podle svého přání.  
 2. Stravu. 
 3. Kvalitní nabídku aktivního využití volného času. 
 4. Uspokojení duchovních potřeb věřících uživatelů. 
 5. Zajištění kvalitní ošetřovatelské a zdravotní péče.
 6. Podporu při zapojení do společenského života.
 7. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstará- 
 vání osobních záležitostí.
 9. Udržení vztahů s rodinou a přáteli. 
            10. Individuální přístup. 
uDomov pokojného stáří je zařízení s celoročním nepřetržitým provo-
zem a je určen pro seniory starší 60 let, kteří pro trvalou změnu svého 
zdravotního stavu a s tím spojené snížení soběstačnosti potřebují kom-
plexní péči, která nemůže být zajištěna v domácím prostředí.



Služby pro seniory

29

Služby jsou určeny: seniorům z Klatov a okolí
Úhrada služeb:  ubytování 150 – 175,- Kč/den, strava 132,- Kč/den, 
   úhrada za péči ve výši přiznaného příspěvku
Kapacita:     27 lůžek
Počet klientů:    27
Jak se stát uživatelem služeb:  podáním žádosti - k vyzvednutí  
     v sídle organizace, elektronická 
     podoba na www.charitakt.cz
Bezbariérovost:    ano
Působnost zařízení:    Klatovy a okolí

Městský ústav sociálních služeb Klatovy (MěÚSS)

Právní forma:  příspěvková organizace
Kontaktní osoba:  Bc. Alena Kleinerová (ředitelka), tel.: 376 347 112, 
   mob.: 607 692 406, 
   e-mail:  kleinerova@musskt.cz
   www.klatovynet.cz/muss
Zřizovatel:   Město Klatovy
Sídlo:    Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy (vchod z náměs-
tí, vpravo vedle Černé věže, tudy je možno také projít nádvořím k dru-
hému vchodu, který je bezbariérový, na nádvoří je možné zaparkovat 
pro zdravotně postižené – 2 vyhrazená parkovací místa, auto je možné 
zaparkovat také na náměstí na placeném parkovišti, dostupná MHD je 
přímo na náměstí)
uMěstský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace po-
skytuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci pro-
střednictvím těchto služeb:
- Domova pro seniory v Klatovech, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy
- Domova pro seniory v Újezdci čp. 1, 339 01 Klatovy

V Domově pokojného stáří Charitní pečovatelská služba Plánice
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- Domova pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci čp. 14,  
339 01 Klatovy
- Centra denních služeb v Klatovech, Podhůrecká 815/III, 339 01  
Klatovy
- Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy
- Domácí ošetřovatelské péče, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy
- Azylových domů, Koldinova ul. 276 a 277/II, 339 01 Klatovy
- Noclehárny, Koldinova ul. 276/II, 339 01 Klatovy, která je provozována 
v zimním období (tj. od října do března následujícího roku)
- Domu na půl cesty, Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy
- Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59/I, 
339 01 Klatovy
- Klubu seniorů, Plánická ul. 208/I, 339 01 Klatovy
uPosláním MěÚSS Klatovy je poskytovat odborné a bezpečné sociální 
služby zaměřené na zlepšení kvality života uživatelů našich služeb. 

q1. Domov pro seniory v Klatovech (DpS)

Kontaktní osoby: Milena Kumberová (vedoucí DpS),
   tel.: 376 310 887, 376 310 874, 
   e-mail: kumberova@musskt.cz,   
   Hana Přerostová (sociální pracovnice DpS), 
   e-mail: prerostova@musskt.cz
Sídlo:    Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (Nachází  
   u vlakového a autobusového nádraží.)
Posláním Domova pro seniory v Klatovech je zajistit důstojné prostře-
dí seniorům, kteří již nemohou nadále zůstat ve svém domácím prostře-
dí. Pro naše klienty chceme vytvořit náhradní domov a poskytovat kva-
litní péči tak, aby u nás prožili spokojený podzim života.
Domov poskytuje:
u Ubytování, které zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elek-
trický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního i osobního prádla, 
ošacení a žehlení. Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové).

Sídlo Městského ústavu 
sociálních služeb Klatovy
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uStravování, které je přizpůsobeno svým složením, množstvím a úpra-
vou věku a zdravotnímu stavu obyvatel. Domov poskytuje stravu nor-
mální, dietní a diabetickou. 
uPéči, která zahrnuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
d) sociálně terapeutické činnosti
e) aktivizační činnosti
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí
uDále nabízíme: kiosek, společenské akce, volnočasové aktivity každý 
všední den, výlety po okolí, návštěvy kulturních akcí v Klatovech, pedi-
kúru, kadeřníka, lékaře, bohoslužby v budově, domácí kino, kulečník, 
rotoped, knihovnu, možnost využití klubovny k rodinným setkáním  
a oslavám, časopis Echo o životě v domově, defibrilátor v budově.
Služby Domova jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, v platném znění, s prováděcí vyhláškou  
č. 505/2006 Sb. a s obecně závaznými právními předpisy.

Domov pro seniory v Klatovech

Domov pro seniory vznikl v roce 1997 
přestavbou dvou pater domova-penzi-
onu pro důchodce. Svoji činnost zahájil  
1. ledna 1998 jako domov důchodců s ka-
pacitou 33 lůžek. Na počátku byl obsazo-
ván především obyvateli domova-pen-
zionu, kteří s ohledem na svůj zdravot-
ní stav potřebovali již komplexní péči. 
Na základě rozhodnutí rady města byla  
v průběhu roku 1998 stavebně upravena další dvě patra domova-pen-
zionu pro účely rozšíření kapacity Domova pro seniory. V září se moh-
li přistěhovat klienti z Domova důchodců v Pavlíkově ulici v Klato-
vech. Budova stávajícího domova byla vyklizena a k 31. říjnu 1998 vrá-
cena městu. Město Klatovy tak získalo po mnoha letech hezké a důstoj-
né prostředí pro své seniory, kteří již s ohledem na svůj věk, zdravotní  
a sociální problémy nemohou zůstat ve své domácnosti a rodině. Domov 
důchodců byl ode dne 1. 1. 2007 přejmenován na Domov pro seniory. 
Služby jsou určeny:  Seniorům, kteří z důvodu vysokého věku a nepří- 
   znivého zdravotního stavu potřebují pomoc, kte- 
   rou není možno zajistit ve vlastním domácím 
   prostředí. Věková struktura cílové skupiny: senio- 
   ři od 60 let.
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Úhrada služeb:  Tato sociální služba je poskytována za úhradu.  
V domově  hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskyto-
vanou ve sjednaném rozsahu. Ubytování a stravování hradí uživatel služ-
by ze svého příjmu, kdy mu musí po této úhradě zůstat alespoň 15% jeho 
příjmu. Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku.
Provozní doba:   služba je poskytována nepřetržitě
Provozní doba pro veřejnost: 7.00 – 15.30 hodin
Kapacita zařízení:   126 lůžek
Jak se stát uživatelem služby: O poskytnutí 
služby je nutno požádat na MěÚSS Kla-
tovy, Balbínova 59/II, 339 01 Klatovy,  
tel.: 376 347 118, email: musskt@musskt.cz 
nebo javorska@musskt.cz. O poskytnutí 
sociální služby uzavírá písemně smlouvu 
žadatel s MěÚSS Klatovy. 
Bezbariérovost: vchod do domova je 
   bezbariérový (výtah)
Působnost zařízení: Klatovy a okolí, v případě volné kapacity je mož- 
   no přijmout i jiné žadatele

q2. Domov pro seniory v Újezdci (DpS)

Kontaktní osoby:  Bc. Romana Jarolínová, 
   e-mail: jarolinova@musskt.cz, 
   Eva Bláhová, sociální pracovnice DpS, 
   e-mail: blahova@musskt.cz,
   tel.: 376 313 136, 376 320 369
Sídlo:    Újezdec 1,  339 01 Klatovy (6 km od Klatov, asi  
   1 km od domova pro seniory je autobusová  
   zastávka na směr Klatovy či Horažďovice)
Poskytováním kvalitních pobytových sociálních služeb pomáháme 
seniorům, kteří už nadále nemohou žít ve svém domácím prostředí, 
prožít plnohodnotný a spokojený život.
uDomov v Újezdci poskytuje sociální služby v nově zrekonstruovaném 
domově, většina pokojů je dvoulůžkových. 
Domov poskytuje: 
uUbytování, které zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, 
elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního i osobního  
prádla, ošacení a žehlení. Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové.

Pokoj v domově pro seniory
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uStravování, které je přizpůsobeno svým složením, množstvím 
a úpravou věku a zdravotnímu stavu obyvatel. Domov poskytuje 
stravu normální, dietní a diabetickou. 
uPéči, která zahrnuje tyto základní činnosti:
a)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b)  pomoc při osobní hygieně
c)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
d)  sociálně terapeutické činnosti
e)  aktivizační činnosti
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstará- 
 vání osobních záležitostí
uDále nabízíme: svoz do Klatov (auto s úpravou pro invalidní vozík), 
společenské akce, volnočasové aktivity, výlety, kadeřníka, pedikúru a re-
habilitace.
Služby Domova jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, v platném znění, s prováděcí vyhláškou  
č. 505/2006 Sb.  a s obecně závaznými právními předpisy.

Domov pro seniory v Újezdci

Hlavní budovou dneš-
ního domova je původ-
ní zámeček. V držení to-
hoto objektu se vystřídalo 
mnoho soukromých maji-
telů. Poslední majitel tento 
objekt v r. 1922 prodal Re-
vizní radě hornické v Plz-
ni. Ta zde zřídila hornic-
kou zotavovnu, která ke 
svému účelu sloužila až do 
protektorátu. V období druhé světové války bylo zařízení využito pro 
válečné účely. Po válce budovu převzal Státní statek Veselí pro země-
dělské učiliště, které existovalo až do roku 1955. V září toho roku pak 
převzal zámeček ONV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví Klatovy.  
A tak vznikl Domov důchodců Újezdec u Mochtína, kam se nastěho-
valo prvních 19 obyvatel. Tento domov změnil zásadně svoji podobu, 
neboť prošel rozsáhlou přestavbou a dostavbou, která byla zahájena  
15. 10. 2001 a nově zrekonstruovaný domov byl slavnostně otevřen  
13. 11. 2002. Díky úpravám došlo ke zlepšení podmínek života obyva-
tel tohoto zařízení a také k získání moderního pracoviště pro naše za-
městnance. Domov má velkou zahradu a je umístěn v pěkném pro-
středí, okolí Újezdce je obklopeno lesy. Domov důchodců byl ode dne  
1. 1. 2007 přejmenován na Domov pro seniory. 
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Služby jsou určeny:  Seniorům, kteří z důvodu vysokého věku a nepří-
znivého zdravotního stavu potřebují pomoc, kterou není možno zajistit 
ve vlastním domácím prostředí. Věková struktura cílové skupiny: senio-
ři od 60 let.
Úhrada služeb:  Tato sociální služba je poskytována za úhradu.  
V domově  hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskyto-
vanou ve sjednaném rozsahu. Ubytování a stravování hradí uživatel služ-
by ze svého příjmu, kdy mu musí po této úhradě zůstat alespoň 15% jeho 
příjmu. Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku.
Provozní doba:  služba je poskytována nepřetržitě 
Provozní doba pro veřejnost: 6.30 – 15.00 hodin 
Kapacita zařízení:  79 lůžek 
Jak se stát uživatelem služby: O poskytnutí služby je nutno požádat  
na MěÚSS Klatovy, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy, tel.: 376 347 118,  
e-mail: musskt@musskt.cz nebo javorska@musskt.cz. O poskytnutí 
sociální služby uzavírá písemně smlouvu žadatel s MěÚSS Klatovy. 
Bezbariérovost:  vchod do domova je bezbariérový (výtah)
Působnost zařízení:  Klatovy a okolí, v případě volné kapacity je mož- 
   no přijmout i jiné žadatele

q3. Pečovatelská služba (PS)

Kontaktní osoba:  Bc. Jana Javorská (vedoucí PS), tel.: 376 347 101,
    e-mail: javorska@musskt.cz
Sídlo:    Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy (vchod z náměstí, 
vpravo vedle Černé věže, tudy je možno také projít nádvořím k druhé-
mu vchodu, který je bezbariérový, na nádvoří je možné zaparkovat pro 
zdravotně postižené - 2 vyhrazená parkovací místa, auto je možno za-
parkovat i na náměstí, dostupná MHD je na náměstí, v budově je výtah) 
Pečovatelská služba poskytuje:
uTerénní a sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost  
z důvodu věku, chronického onemocnění a zdravotního postižení, popř. 
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzic-
ké osoby. 
uSlužby sociální péče ve vymezeném čase v domácnostech osob.

Interiér Domova pro seniory v Újezdci
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Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pečovatelská služba poskytuje jako fakultativní další činnosti:
a) dohled nad klientem
b) doprovod - vycházka
Služby jsou určeny:   seniorům i zdravotně postiženým oso- 
    bám a rodinám s dětmi
Provozní doba:   služba je poskytována od pondělí do  
    pátku, dle dohody a potřeby jsou některé 
    úkony poskytovány i v sobotu a v neděli,  
    popř. i ve večerních hodinách
Provozní doba pro veřejnost: 7.00 - 15.30 hodin 
Úhrada služby:   služba je poskytována za úhradu 
Jak se stát uživatelem služby: O poskytnutí služby je nutno požádat 
na MěÚSS Klatovy, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy, tel.: 376 347 101,  
e-mail: javorska@musskt.cz. O poskytnutí sociální služby uzavírá pí-
semně smlouvu žadatel s MěÚSS Klatovy. 
Působnost zařízení:  Klatovy

q4. Domácí ošetřovatelská péče (DOP)

Právní forma:   zařízení příspěvkové organizace MěÚSS Klatovy
Kontaktní osoba:  Milada Pikhartová (vedoucí DOP),
   tel.: 376 347 104
Zřizovatel:   Město Klatovy
Sídlo:    Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy 
uPečovatelskou službu od roku 1995 doplňuje domácí ošetřovatelská 
péče, kterou zajišťují čtyři zdravotní sestry. Ty na doporučení praktické-
ho lékaře zabezpečují občany Klatov po zdravotní stránce v jejich domá-
cím prostředí, např. v době, kdy jde o doléčení. Občan nemusí zůstávat  
v nemocnici a ani nemusí být převezen do jiného zařízení.
uJedná se například o tyto úkony: 
 - hygienická péče, převazy, aplikace injekcí, příprava a podání 
 léků, odběr biologického materiálu, péče o stomie, katetry, péče 
 o dlouhodobě ležící apod. 
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Služby jsou určeny:  seniorům, osobám se zdravotním postižením  
   a rodinám s dětmi
Úhrada služby: péče je hrazena ze zdravotního pojištění 
Provozní doba:  péče je zajišťována 7 dnů v týdnu. 
Provozní doba pro veřejnost:  7.00 – 15.30 hodin 
Jak se stát uživatelem služby: na základě žádosti a na doporučení prak- 
    tického lékaře
Působnost zařízení:  Klatovy a okolí

q5. Centrum denních služeb (Domovinka)

Kontaktní osoba:  Milena Kumberová (vedoucí PS a CDS), 
   tel.: 376 310 887, e-mail: kumberova@musskt.cz 
Sídlo:   Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy
uPoskytování ambulantních služeb, jako například:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro  
 osobní hygienu
b) poskytnutí stravy
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
d) zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím
e) sociálně terapeutické činnosti
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstará- 
 vání osobních záležitostí
Služby jsou určeny: seniorům, osobám s chronickým onemocněním 
nebo zdravotně postiženým občanům, kterým jinak potřebnou pomoc 
v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu posky-
tují jejich rodinní příslušníci
Úhrada služeb:  tato služba je poskytována za úhradu
Provozní doba:  od pondělí do pátku, od 7.00 – 16.00 hodin

Společenská místnost v Domově pro seniory 
v Klatovech

Centrum denních služeb



Domy s byty zvláštního určení (DZU) 

1. bývalý Domov – penzion pro důchodce, Podhůrecká 832
2. tzv.“Eroplán“ - objekt Masarykova 391 - 393

Právní forma:  zařízení Města Klatovy
Kontaktní osoby:  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského
   úřadu v Klatovech.
   Martina Kiklhornová, Dis, tel.: 376 347 265, 
   e-mail: mkiklhornová@mukt.cz   
   Lenka Roubová, tel.: 376 347 265,
   e-mail: lroubová@mukt.cz
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Dům s byty zvláštního určení  
v Masarykově ulici

Dům s byty zvláštního 
 určení v  Podhůrecké  ulici

Jak se stát uživatelem služby: O poskytnutí služby je nutno požádat  
na MěÚSS Klatovy, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy nebo zavolat  
na tel.: 376 310 887, 376 310 874 nebo nás kontaktovat na e-mailu: 
kumberova@musskt.cz  a  prerostova@musskt.cz. O poskytnutí této 
služby uzavírá písemně smlouvu žadatel s MěÚSS Klatovy.
Bezbariérovost:  ano
Působnost zařízení:  Klatovy a okolí

Vstupní hala Domova pro seniory Jídelna v Domově pro seniory  
v Klatovech
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Zřizovatel:   Město Klatovy, nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy
Sídlo:    1. Podhůrecká 832, Klatovy III     
   2. Masarykova 391 - 393, Klatovy III
uBydlení v bytových jednotkách v domě zvláštního určení.
Služby jsou určeny:  občanům pobírajícím starobní či invalidní dů- 
   chod (občanům města Klatov, popřípadě na zákla- 
   dě rozhodnutí rady města i občanům jiných měst)
Úhrada služeb:  na základě uzavřené nájemní smlouvy se Správou  
   nemovitostí Klatovy, s.r.o., a dle platných práv- 
                      ních předpisů
Provozní doba:   pro obyvatele domu neomezeně
Kapacita:   malometrážní byty - garsoniéry, 1 + 1
Počet klientů:   dle obsazenosti jednotlivých bytů
Jak se stát uživatelem služby:  podat žádost o přidělení bytu a splnit 
    podmínky schválené Radou města
Bezbariérovost: Podhůrecká 832, Klatovy III - ano
                 Masarykova 391 -393, Klatovy III - ne
Působnost zařízení: Klatovy a okolí, v případě volné kapacity je  
   možno přijmout i jiné žadatele

Dům s pečovatelskou službou Švihov (DPS)

Právní forma:   zařízení města Švihov
Kontaktní osoba:   tajemník MěÚ, tel.: 376 393 244 
   nebo Yvona Bauerová, mob.: 731 433 089, 
   tel.: 378 606 089
Zřizovatel:   Město Švihov
Sídlo:    V Zahrádkách 411, 340 12 Švihov
uPoskytování pečovatelské služby - úkony osobní hygieny - donáška 
obědů - nákupy, udržování domácnosti - praní prádla, úklid bytu.
Služby jsou určeny: obyvatelům, kterým  
   je přidělen byt v 
   DPS - seniorům 
Úhrada služeb:  dle směrnice města
Provozní doba:  pouze pro ubytova- 
   né osoby po – pá 
   7.00 – 15.30 hod.
Kapacita:   10 malometrážních 
    bytů
Počet klientů:    10

Dům s pečovatelskou službou  
ve Švihově
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Dům s pečovatelskou službou 
v Měčíně

Jak se stát uživatelem služby:  podáním žádosti na MěÚ Švihov
Bezbariérovost:    přízemí – ano, 1. patro - výtah
Působnost zařízení:  Švihov a okolí, při neobsazené kapacitě 
    přijímá i ostatní občany

Dům s pečovatelskou službou Měčín (DPS)

Právní forma:  organizační složka města Měčína
Kontaktní osoba:    Jaroslava Fišerová, tel.: 376 395 106, 
   e-mail: mesto.mecin@iol.cz
Zřizovatel:   Město Měčín
Sídlo:    V Konci 96, Měčín
uPoskytování pečovatelské služby - 
úkony osobní hygieny - donáška obědů, 
léků - nákupy, udržování domácnosti - 
úklid bytu.
Služby jsou určeny: pouze pro ubyto- 
   vané
Úhrada služeb:  dle platného ce- 
   níku
Provozní doba:   pro ubytované  
   osoby po - pá 
   7.30 - 12 hod.
Kapacita:     10 bytových jednotek
Počet klientů:     11 
Jak se stát uživatelem služby: podáním žádosti o umístění na MěÚ
Bezbariérovost:    ne
Působnost zařízení:    Měčín a okolí, při neobsazené kapacitě  
    přijímá i občany z jiných lokalit
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Dům s pečovatelskou službou Červené Poříčí
(DPS)

Právní forma:    zařízení obce Červené Poříčí
Kontaktní osoba:   Karel Karásek (starosta), Jitka Malátová (pečova- 
   telka), tel.: 376 383 156, e-mail:ou@cporici.jz.cz
Zřizovatel:    Obec Červené Poříčí
Sídlo:    Obecní úřad Červené Poříčí 27, 340 12 Švihov

Dům s pečovatelskou službou  
v Červeném Poříčí

uPoskytování sociálních služeb – osob-
ní asistence dle zákona o sociálních 
službách - pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při 
osobní hygieně - pomoc při zajištění 
stravy - pomoc při zajištění chodu do-
mácnosti - zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím - pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů  
a při obstarávání osobních záležitostí.
Služby jsou určeny: obyvatelům, kterým je přidělena bytová jednotka  
   v DPS - seniorům
Úhrada služeb:  dle „Vnitřních pravidel pro poskytování sociální 
   služby – osobní asistence“
Provozní doba:   po – pá od 8.00 do 13.00 hodin
Kapacita:     7 bytových jednotek: 5 (1+1), 2 (1+0)
Počet klientů:     7 (současný stav)
Jak se stát uživatelem služby: podáním žádosti o umístění na Obecním 
    úřadě Červené Poříčí
Bezbariérovost:    ano, výtah 1. p.p. – 2. n.p.
Působnost zařízení:     obec Červené Poříčí, při volné kapacitě  
    i z jiných míst

Oblastní spolek Český červený kříž Klatovy
Právní forma:  občanské sdružení 
Kontaktní osoba:   Eva Janečková – ředitelka OS ČČK, 
   tel.: 376 312 881, 
   e-mail: cck.klatovy@seznam.cz
Zřizovatel:    Úřad ČČK Praha
Sídlo:    Rozvoj 98, 339 01 Klatovy (pod Rozvojem)
uŠkolení první pomoci.
uBezpříspěvkové dárcovství krve.

(OS ČČK)
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uZáchranné akce v době katastrof.
uVlastní humanitární ošacovací středisko pro sociálně slabé občany. 
uPečovatelská služba - tzv. sousedská výpomoc v obcích. 
uZajišťování zdravotní a sociální pomocné péče o seniory, invalidy  
a jejich rodiny, o bezdomovce a ostatní osoby, které tuto pomoc nezbyt-
ně potřebují. 
uProvozování pomocné ošetřovatelské služby pro seniory a zdravotně 
postižené.
uPečovatelská služba pro seniory.
uSociálně dopravní služba pro seniory a zdravotně postižené.

Služby jsou určeny: seniorům, zdravotně postiženým a dalším
Úhrada služeb:  dle směrnice Českého červeného kříže, provádě- 
   cí vyhlášky zákona o sociálních službách a vnitř- 
   ního předpisu OS ČČK
Provozní doba:   pondělí 8.00 – 16.00 hodin, úterý: 6.00 - 14.00 
    hodin, středa: 6.00 – 14.00 hodin, čtvrtek: 8.00 – 
   16.00 hodin, pátek: 6.00 – 14.00 hodin. Po přípa- 
   dě po domluvě na mobilu: 605 414 481
Kapacita:     neomezená
Počet klientů:     neomezený
Jak se stát uživatelem služby: po telefonické domluvě a nebo po osobní  
    návštěvě.
Bezbariérovost:    ano
Působnost zařízení:     Klatovy a okolí

Sídlo Oblastního spolku Českého červeného kří-
že Klatovy
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Klub seniorů Klatovy

Právní forma:  zařízení příspěvkové organizace MěÚSS Klatovy
Kontaktní osoba: Věra Heřmánková, tel.: 376 310 756,
   e-mail: hermankovavera@email.cz
Zřizovatel:   Město Klatovy
Sídlo:    Plánická 208/I, 339 01 Klatovy
uKlub seniorů poskytuje koordinační činnost zaměřenou na podporu 
seniorů, zejména jejich volnočasových a zájmových aktivit. Dále zajišťu-
je klubovou a setkávací činnost seniorů.
Služby jsou určeny:  seniorům
Úhrada služeb:   bez úhrady
Provozní doba:   od pondělí do pátku 13.00 – 17.00 hodin
Jak se stát uživatelem služby: Žádost o tuto službu se podává v klubu 
    seniorů. O poskytnutí této služby se neu- 
    zavírá žádná písemná smlouva. 
Působnost zařízení:  Klatovy a okolí

Farní klub seniorů Plánice

Kontaktní osoba: Anna Ornová, tel.: 376 394 425
   Rita Masny, tel.: 376 394 262
Zřizovatel:   Římskokatolická církev Plánice
Místo konání:   budova fary, Kostelní 109, Plánice
uV klubu seniorů se zajišťuje společenská, kulturní a jiná zájmová čin-
nost. Poskytuje informace o činnosti města, farnosti a charity.
Služby jsou určeny: seniorům a osobám se zdravotním postižením  
   ohroženým sociálním vyloučením

Ženský pěvecký sbor Klubu seniorů Klatovy



Úhrada služeb:  bez úhrady
Provozní doba: každá čtvrtá středa v měsíci od 14.00 do 16.00 
   hodin na faře
Jak se stát uživatelem služby: osobní návštěvou na setkání, neuzavírá se 
    žádná písemná smlouva
Působnost zařízení:  Plánice a okolí
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Služby pro seniory

Budova fary v Plánici

Klub seniorů Švihov

Kontaktní osoba:   Yvona Bauerová, mob.: 731 433 089
Zřizovatel:   Oblastní charita Klatovy
Místo konání:   Švihov, Komenského 92
uZajišťuje sociálně terapeutické aktivizační služby pro seniory, zpro-
středkovává kontakt se společenským prostředím, zájmové, vzdělávací 
a volnočasové aktivity.
Provozní doba: 1x měsíčně - poslední neděli v měsíci od 14.00 
    do 16.00 hodin 
Služby jsou určeny: seniorům, osobám se zdravotním postižením 
   ohroženým sociálním vyloučením
Působnost zařízení:  Švihov a okolí

Budova fary ve Švihově
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Domov pro osoby se zdravotním postižením
 

Právní forma:    zařízení příspěvkové organizace MěÚSS Klatovy
Kontaktní osoba:   Bc. Romana Jarolínová (vedoucí zařízení)
   Marie Králíčková, Dis (soc. pracovnice), 
   tel.: 376 383 668, 376 320 369   
Zřizovatel:    Město Klatovy
Sídlo:    Újezdec u Mochtína 14, 339 01 Klatovy
Domov se nachází 6 km od Klatov. Počátkem roku 2007 byla započa-
ta rekonstrukce a dostavba tohoto domova, která byla zčásti financová-
na z městských peněz a větší část ze státní dotace. Rekonstrukce toho-
to domova byla dokončena v roce 2008 a domov byl znovu otevřen dne 
11. 6. 2008. 
Posláním domova je vytvářet takové prostředí, které by se stalo pro 
naše obyvatele opravdovým domovem. Na základě individuálního pří-
stupu kvalifikovaným personálem poskytovat potřebnou pomoc a pod-
poru ke zvyšování sociálního začleňování obyvatel domova, zvyšování 
jejich samostatnosti a rozvíjení jejich osobnosti.
uDomov poskytuje komplex služeb zdravotně postiženým, kteří nemo-
hou dlouhodobě ze zdravotních či jiných důvodů zajišťovat své životní 
potřeby ve vlastním prostředí. Domov se snaží vytvářet podmínky pro 
plnohodnotný život klienta.
uDomov poskytuje komplex služeb a snaží se vytvářet takové podmín-
ky, aby uživatelé této služby byli součástí většinové společnosti, aby se  
v co nejvyšší míře předcházelo sociálnímu vyloučení. 
uDomov poskytuje:
Ubytování, které zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elek-
trický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního i osobního prádla, 
ošacení a žehlení. Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové.
Stravování, které je přizpůsobeno svým složením, množstvím a úpra-
vou věku a zdravotnímu stavu obyvatel. Domov poskytuje stravu nor-
mální, dietní a diabetickou. 
Péči, která zahrnuje tyto základní činnosti:
a)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
b)  pomoc při osobní hygieně
c)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
d)  sociálně terapeutické činnosti
e)  aktivizační činnosti
f)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstará- 
 vání osobních záležitostí

v Újezdci (DoZP)
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Služby Domova jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, v platném znění, s prováděcí vyhláškou  
č. 505/2006 Sb. a s obecně závaznými právními předpisy.
Tento domov zahájil svoji činnost od 1. 1. 2003. Kapacita tohoto zaří-
zení je 30 lůžek. Organizačně a provozně je napojen na Domov pro se-
niory v Újezdci.  
Služby jsou určeny:  Osobám, které z důvodu zdravotního postižení, 
jež omezuje jejich duševní schopnosti, mají sníženou soběstačnost v zá-
kladních životních dovednostech a potřebují pomoc, kterou není mož-
no zajistit ve vlastním domácím prostředí. Věková struktura cílové sku-
piny: dospělí (27 – 64 let); mladší senioři (65 – 80 let).
Úhrada služeb:  Tato sociální služba je poskytována za úhradu.  
V domově hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytova-
nou ve sjednaném rozsahu. Ubytování a stravování hradí uživatel služ-
by ze svého příjmu, kdy mu musí po této úhradě zůstat alespoň 15% jeho 
příjmu. Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku.
Provozní doba:   nepřetržitý provoz
Provozní doba pro veřejnost: 6.30 – 15.00 hod. 
Kapacita:    34 lůžek
Počet klientů:     33 osob
Jak se stát uživatelem služby: O poskytnutí služby je nutno požádat 
na MěÚSS Klatovy, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy,  tel.: 376 347 118,  
e-mail: musskt@ktnet.cz nebo javorska@muss.ktnet.cz. O poskytnutí 
sociální služby uzavírá písemně smlouvu žadatel s MěÚSS Klatovy. 
Bezbariérovost:  v budově je výtah
Působnost zařízení:  Klatovy a okolí, v případě volné kapacity je mož- 
   no přijmout i jiné žadatele

Domov pro osoby se zdravotním  
postižením Újezdci
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Domov pro osoby se zdravotním postižením
 Bystřice nad Úhlavou (DoZP)

Právní forma:    příspěvková organizace
Kontaktní osoba:    Ing. Kateřina Šimková (ředitelka),
   Danuše Jáchymová (sociální pracovnice), 
   tel.: 376 571 270, 376 571 763
   e-mail: k.simkova@dozpbystrice.cz, 
   www.dozpbystrice.cz
Zřizovatel:   Plzeňský kraj
Sídlo:     Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko

uPoskytuje ambulantní a pobytové služby 24 hodin denně.
uVzdělávací, pracovní, kulturní, sportovní vyžití.
uZajištění výchovné a vzdělávací činnosti. 
uPomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
uRehabilitace.
uCílem je rozvoj osobnosti, schopnosti uživatelů služeb, upevňování 
hygienických návyků, vedení k samostatnosti.
uPoskytnutí a zajištění stravy, ubytování.
uSociální poradenství.
uZprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Služby jsou určeny: osobám s mentálním postižením 
Úhrada služeb:  dle platného ceníku služeb
Kapacita:   162 uživatelů
Provozní doba:  nepřetržitý provoz
Jak se stát uživatelem služby:  osobní nebo telefonický kontakt
Bezbariérovost:   ano
Působnost zařízení:   Plzeňský kraj



Osobní asistence

Právní forma:  církevní právnická osoba
Kontaktní osoba:  Bohumil Novák, mob.: 776 688 934, 731 433 082, 
   e-mail: gaffer@tiscali.cz, oa@charitakt.cz
Zřizovatel:  Oblastní charita Klatovy
Sídlo:    náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy
uUmožňuje lidem s velmi těžkým zdravotním postižením žít ve svém 
přirozeném prostředí, ve své rodině, mezi svými přáteli. 
uOsobní asistent, kterého si uživatel sám vybírá a školí (pokud uživatel 
tuto schopnost nemá, může jej zastoupit osoba, které dal uživatel důvě-
ru), dochází k uživateli domů a pomáhá mu při všech činnostech, které 
si nemůže vzhledem ke svému postižení udělat sám.
uPoskytovatel hradí mzdu asistenta, provádí poradenství pro uživatele i 
asistenty, řeší případná nedorozumění či konflikty, kontroluje kvalitu služ-
by.
Služby jsou určeny: velmi těžce zdravotně postiženým lidem, kteří se 
   k naplnění i těch nejzákladnějších životních po- 
   třeb neobejdou bez pomoci druhé osoby 
Úhrada služeb:  dle prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních 
   službách 
Počet klientů:              7
Jak se stát uživatelem služby: tel. kontakt, dotazník na www.charitakt.cz 
Bezbariérovost:  ne
Působnost zařízení:  Klatovy a okolí

Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj

Právní forma:  občanské sdružení 
Kontaktní osoba:   Bc. Lenka Buriánová 
                      mob.: 736 751 217,tel.: 377 224 879, 
   e-mail: poradnaplzen@nrzp.cz
Zřizovatel:   Národní rada osob se zdravotním postižením
   ČR, Partyzánská 1/7, Praha 7
Sídlo:    nám. Republiky 28, Plzeň
Místo konání:   Svaz zdravotně postižených Šumava, Vídeňská 9,  
   Klatovy 
Nabízíme odborné sociální poradenství:
uPři uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 

Služby pro osoby se zdravotním postižením
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uPři řešení nepříznivé sociální situace.
uPři vyřizování dávek státní sociální podpory, důchodů.
uPři vyřizování dávek a výhod pro osoby se zdravotním postižením.
uPři vyřizování příspěvku na péči a všeho, co s ním souvisí.
uPři hledání vhodné sociální služby v regionu.
uV oblasti poradenství týkající se rehabilitačních a kompenzačních  
pomůcek atp.
Provozní doba:  každý sudý čtvrtek od 8.00 do 11.00 hodin, jinak  
   dle telefonické dohody
Služby jsou určeny:  osobám se zdravotním postižením, seniorům,  
   rodičům dětí se zdravotním postižením, opat- 
   rovníkům osob zbavených či omezených způso- 
   bilosti k právním úkonům, rodinným příslušní- 
   kům a ostatním pečujícím osobám
Bezbariérovost:  ano 
Cena služby:   bezplatná 
Působnost zařízení:  Plzeňský kraj

Svaz nedoslýchavých a neslyšících 
(SNN Klatovy)

Právní forma:     občanské sdružení
Kontaktní osoba:  Věra Jandová, mob.: 608 724 171
    Marie Brejchová, tel.: 376 316 273
Zřizovatel:     SNN Praha
Sídlo:     Vídeňská 9, 339 01 Klatovy
uProdej baterií do sluchadel a drobných kompenzačních pomůcek pro 
sluchově postižené osoby.
uDoprovodná služba.
uKontaktní práce mezi zdravotně postiženými.
Služby jsou určeny:   sluchově postiženým, jejich rodinám a blízkým
Provozní doba:  pondělí 8.15 – 12.30 hod., středa 8.15 – 12.30 hod. 
Počet klientů:    120
Bezbariérovost:  částečná
Působnost zařízení:  Klatovy a okolí

Členové Svazu nedoslýchavých 
a neslyšících na výletě
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Svaz zdravotně postižených (SZP) - Šumava

Základní organizace Tělesně postižených Klatovy
Základní organizace Vnitřně postižených Klatovy
Smíšené organizace – Plánice a Švihov

Právní forma:   občanské sdružení 
Kontaktní osoba:  Edmund Póč (předseda), tel.: 376 316 331, 
   e-mail: szps.sumava@worldonline.cz
Sídlo:    Vídeňská 9, 339 01 Klatovy IV, 
uAktivizační programy, kulturní akce, zájezdy, rekondice, zprostředko-
vání poradenství.
Služby jsou určeny:  členům svazu i dalším zdravotně postiženým  
   a jejich rodinám

Diakonie Českobratrské církve evangelické 
(ČCE) – středisko Radost

Právní forma:    církevní právnická osoba 
Kontaktní osoba:  Bc. Štěpánka Nozarová, mob.: 773 683 199
   e-mail: nozarova.radost@diakoniecce.cz, 
   http://radost.diakoniecce.cz
Zřizovatel:    Českobratrská církev evangelická
Sídlo:    Na Radosti 194, 334 52 Merklín
uStředisko Radost Dikonie ČCE v Merklíně poskytuje 9 sociálních slu-
žeb, a to v Merklíně, Soběkurech, Klatovech a Sušici.

q1. Denní stacionář v Klatovech
Kontaktní osoba:   Zdeňka Krejčová, DiS. (vedoucí), 
   mob.: 773 683 192, e-mail: cce-klatovy@volny.cz 
Sídlo:    Plánická 174, 339 01 Klatovy
Služby jsou určeny:  osobám s mentálním a jiným zdravotním  
   postižením
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q2. Domov pro osoby se zdravotním postižením (DoZP)
Kontaktní osoba:  Mgr. Zdislava Svitáková (vedoucí), 
   mob.: 773 683 190, 
   e-mail: domov.klatovy@diakoniecce.cz
Sídlo:   Plánická 174, 339 01 Klatovy
Služby jsou určeny:  osobám s mentálním a jiným zdravotním  
   postižením
q3. Denní stacionář v Sušici
Kontaktní osoba:  Miroslava Půtová, DiS. (vedoucí), 
   mob.: 773 683 193, e-mail: diakonie@fixnet.cz
Sídlo:    Pod nemocnicí 116, 342 01 Sušice
Služby jsou určeny:  osobám s mentálním a jiným zdravotním  
   postižením
q4. Centrum denních služeb Merklín
Kontaktní osoba:   Anna Hladíková, 
   tel.: 377 912 210, mob.: 773 683 195, 
   e-mail: kancelar.merklin@volny.cz
Sídlo:    Kostelní 9, 334 52 Merklín
Služby jsou určeny:  osobám s mentálním postižením a autismem
Provozní doba:  každý všední den od 7.00 do 16.00 hodin   
q5. Chráněné bydlení  Merklín
Kontaktní osoba:  Lenka Šeflová, 
   tel.: 377 912 205, mob.: 773 683 191, 
   e-mail: seflova.radost@diakoniecce.cz
Sídlo:    Kostelní 9, 334 52 Merklín
Služby jsou určeny:   osobám s lehčím mentálním postižením a jiným  
   zdravotním postižením

Denní stacionář se nachází v budově 
bývalého dominikánského kláštera

50



q6. Odlehčovací služba pro lidi s postižením Merklín 
Kontaktní osoba:  Mgr. Tereza Landová,
   tel.: 377 912 205, mob.: 773 683 197,
   e-mail: socpracovnik@diakoniecce.cz
Sídlo:    Na radosti 194, 334 52 Merklín
Služby jsou určeny:  osobám se zdravotním postižením (krátkodobé  
   pobyty) 
Provozní doba:  celoroční
q7. Pečovatelská služba pro seniory a pro lidi 
  se zdravotním postižením  Merklín
Kontaktní osoba:  Mgr. Tereza Landová, 
   tel.: 377 912 205, mob.: 773 683 197, 
   e-mail: socpracovnik@diakoniecce.cz
Sídlo:    Na radosti 194, 334 52 Merklín
Služby jsou určeny:  seniorům a lidem se zdravotním postižením
q8. Denní stacionář Soběkury
Kontaktní osoba:  Eliška Cibulková,
   tel.: 377 912 250, mob.: 773 683 189,
   e-mail: dilna.sobekury@volny.cz
Sídlo:    Soběkury 63, 334 01 Soběkury
Služby jsou určeny:  zejména osobám s autismem a těžším mentálním  
   postižením 
Provozní doba:  každý všední den od 7.00 do 16.00 hodin.

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 
(SPMP) OV Klatovy

Právní forma:   občanské sdružení
Kontaktní osoba:  Zdeňka Tomanová, mob.: 776 612 045
Zřizovatel:   SPMP Praha, Karlínské nám. 8, Praha
uSpolupráce s rodiči při integraci mentálně postižených s veřejností.
uZvýšení komunikačních dovedností mentálně postižených osob.
uOrganizování rehabilitačních pobytů.
Služby jsou určeny:  mentálně postiženým dětem a mládeži
Úhrada služeb:   částečně je hrazeno z dotací ministerstva 
    zdravotnictví a MPSV, částečně rodiči  
    mentálně postižených osob

Služby pro osoby se zdravotním postižením
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Provozní doba:  dle celoročního plánu akcí
Kapacita:    neomezená
Počet klientů:     cca 60 klientů
Jak se stát uživatelem služby: kontaktovat sdružení
Bezbariérovost:   většinou ano
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí

Sportovní klub vozíčkářů Západočeského 
regionu - SKVZR

Právní forma:  občanské sdružení
Kontaktní osoba:  Miloš Kalousek, mob.: 776 229 488, 603 229 088,  
   tel.: 376  571 696, http://vozickarikt.wz.cz
   e-mail: kalousekm@centrum.cz
Sídlo:    Šmilovského 668, 340 22 Nýrsko
uVolnočasové aktivity (stolní tenis), rekondiční týdenní pobyty  
s rehabilitací.
uInformační a poradenský servis (kompenzační pomůcky tj. invalidní 
vozíky, antidekubitní sedačky), individuální úpravy automobilů, úpra-
vy bytů, apod…).
uProvádění instruktáží pro nácvik soběstačnosti (např. přesuny z inva-
lidního vozíku na toaletu, do postele, automobilu...).
uDistribuce a servis invalidních vozíků.
uZprostředkování kontaktů na odborná pracoviště (úřady, zdravotnic-
ká zařízení, specializované firmy).
Služby jsou určeny:  zdravotně postiženým osobám – vozíčkářům, je- 
   jich rodinám, blízkým lidem
Působnost zařízení: Klatovy a okolí
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Městská knihovna Klatovy

Právní forma:   příspěvková organizace
Kontaktní osoba:  Zdeňka Buršíková (ředitelka), tel.: 376 347 464,
   e-mail: reditel@knih-kt.cz, www.knih-kt.cz
Zřizovatel:   město Klatovy
Sídlo:    Balbínova 59, 339 01 Klatovy
Pravidelné služby
uDržitelé průkazu ZTP mají 1 hodinu internetu denně zdarma.
uNabídka MC kazet a MP3 pro zrakově postižené (zvukové knihy).
uNabídka CD, CD-R, VHS a DVD s instruktážemi pro postižené i pro 
ty, kteří o ně pečují.
uPoskytnutí prostor pro výuku znakového jazyka.
uSpolupráce s úřadem práce - průkazky na internet pro nezaměstnané.
uSpolupráce s Domovem sv. Zdislavy - kurzy základní obsluhy internetu.
uSpolupráce s Domovem pro seniory v Klatovech - půjčování zvuko-
vých knih.
uVýpočetní technika pro zrakově postižené.
Příležitostná činnost
uKurz znakového jazyka pro začátečníky.
uKurzy základní obsluhy internetu pro seniory.
Služby jsou určeny:  držitelům průkazů ZTP, nezaměstnaným, senio- 
   rům a matkám na mateřské dovolené z řad čte- 
   nářů a profesionálním pracovníkům odborných 
   profesí
Úhrada služeb:  dle ceníku
Provozní doba:  po, út, čt, pá: 9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 hod.,  
   st: 13.00 - 18.00 hod.
Bezbariérovost:  ano
Působnost zařízení:  Klatovy a okolí

53

Kurz znakového jazyka v Městské knihovně  
Klatovy



Služby pro osoby se zdravotním postižením

Krystal - volnočasový klub Klatovy

Právní forma:   občanské sdružení
Kontaktní osoba:  Miloslava Matějková, mob.: 602 183 230, 
   tel.: 376 317 507
Sídlo:    Houškova 11, 301 00 Plzeň
Místo konání:   Klub seniorů, Plánická 208, 339 01 Klatovy
uPořádání výstav výtvarného umění a aranžovaných výrobků.
uArteterapie.
uVýlety do přírody.
uMuzikoterapie.
uPohovory s psychologem a psychoterapeutem.
Služby jsou určeny:  zdravotně postiženým občanům s duševním one- 
   mocněním
Provozní doba:  každou středu od 9 do 12 hodin
Počet klientů:   12
Bezbariérovost:  ne
Působnost zařízení:  Klatovy a okolí

Tyfloservis, o.p.s.

Právní forma:   obecně prospěšná společnost
Kontaktní osoba: Bc. Martina Hrdonková (vedoucí střediska) 
   tel.: 377 423 596, e-mail: plzen@tyfloservis.cz,
   www.tyfloservis.cz, fax: 377 423 596
Sídlo:    Tomanova 5, 301 00 Plzeň
Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob. Forma služby 
je ambulantní a terénní. Práce s klientem je převážně individuální.
uRehabilitační kurzy – např. výuka čtení a psaní Braillova bodového 
písma; nácvik sebeobsluhy (vaření, úklid, péče o oděv, osobní hygiena, 
péče o děti, drobné údržbářské práce atd.); výcvik v prostorové orienta-
ci a chůzi s bílou holí, nácvik chůze s průvodcem, výběr vhodných tras; 
nácvik vlastnoručního dopisu; nácvik psaní na klávesnici atd.
uJednorázové intervence – týkají se poradenství a odzkoušení nejrůz-
nějších typů pomůcek, zácviku práce s nimi, předání informací o mož-
nostech získávání pomůcek atd.
Služby jsou určeny:  osobám se zrakovým postižením a osobám  
   s kombinovaným postižením (z nichž jedno  
   postižení je zrakové), které jsou starší 15 let
Působnost zařízení: Plzeňský kraj
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Služby pro osoby se zdravotním postižením

Společnost pro ranou péči (SPRP),
středisko rané péče Plzeň

Právní forma:  občanské sdružení
Kontaktní osoba:  Jan Kovařík (koordinátor sociálních služeb),
   tel./fax: 377 420 035, mob.: 724 400 712
Zřizovatel:   Společnost pro ranou péči, Klimentská 2, Praha
Sídlo:    Tomanova 5, 301 00 Plzeň (u centra, v blízkosti 
   Jižního nádraží, parkování přímo před budovou)
uSdružení poskytuje: 1. terénní služby - konzultace v rodinách, podpo-
ra a provázení rodiny v jejím přirozeném prostředí, stimulace vývoje dí-
těte. 2. ambulantní služby - konzultace v prostorách střediska. 3. půjčo-
vání pomůcek a hraček. 4. semináře pro klienty. 5. setkávání rodin.
Služby jsou určeny:  rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinova- 
   ným postižením ve věku 0-7 let
Úhrada služeb:  zdarma
Provozní doba: pátek 8.00 - 12.00 hod.
Kapacita:  55 klientských rodin
Jak se stát uživatelem služby: kontaktovat středisko rané péče, projít 
    komplexním posouzením potřeb rodiny 
    a uzavřít dohodu o poskytování služeb 
    rané péče
Bezbariérovost:  ano
Působnost zařízení:  Plzeňský a Karlovarský kraj

Sdružení pro postižené děti a mládež 
Podkůvka při Calverově farmě v Habarticích 

Právní forma:     fyzická osoba
Kontaktní osoba:    Pavla Šlechtová, mob.: 608 642 718,
    slechtovap@seznam.cz
       www.calverova.jizdarna.cz 
    (odkaz hiporehabilitace)
Sídlo:     Habartice 55, 339 01 Klatovy
uHiporehabilitace pro děti s handicapem, pobyt v přírodě, kontakt se 
zvířaty.
uIntergrace dětí handicapovaných a zdravých.
uPobyty v přírodě.
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Služby jsou určeny:    dětem a mládeži s handicapem
Úhrada služeb:   symbolická přímá platba klientů
Provozní doba:   září – listopad: po - pá – odpoledne, bře- 
    zen – červen: po - pá – odpoledne, pravi- 
    delná docházka na základě dohody
Počet klientů:     nelze stanovit, cvičební jednotky probí- 
    hají individuálně, výjimečně skupinky
Jak se stát uživatelem služby:  na doporučení příslušného lékaře, even- 
    tuálně z iniciativy rodičů + potvrzení od 
    lékaře s vyloučením kontraindikací
Bezbariérovost:   částečná
Působnost zařízení:    Klatovy a okolí

Masérské a rekondiční služby

Kontaktní osoba:  Jitka Štípková, masérka s působností mimo  
   oblast zdravotnictví, mob.: 720 156 106,
   e-mail: jitka.stipkova@atlas.cz, www.duvera.eu
Místo konání:        Čs. legií 42, 339 01 Klatovy (vedle solné jeskyně)
uMasáže shiatsu – neinvazivní metoda harmonizující organismus. 
Podpora při běžných a chronických  onemocněních.  Masáž je vhodná  
i pro starší osoby. Ošetření je možné provádět v sedě.  Oděv se neodklá-
dá, což dodává pocit většího soukromí. 
uMasáže klasické – zejména zaměřené na bolesti zad, šíje a krku, při-
způsobené momentálnímu stavu a kondici klienta.
uMasáže lymfatické  – manuální –  pro ozdravění těla a zvýšení imunity.
Služby jsou určeny:   osobám se zdravotními problémy, všem věko- 
   vým kategoriím, shiatsu i pro mentálně postižené
Úhrada služeb:  přímou platbou, pro podniky možná platba  
   i na  fakturu, poukázkou
Provozní doba:  po – pá, dle telefonické  domluvy s klienty
Kapacita:             neurčena
Počet klientů:     neurčený
Jak se stát uživatelem služby:  po telefonické domluvě
Bezbariérovost:    ne
Působnost:             Klatovy, Nýrsko

Služby pro osoby se zdravotním postižením
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Služby pro osoby se zdravotním postižením

Fyzio P – soukromá rehabilitační klinika

Právní forma:   nestátní zdravotnické zařízení
Kontaktní osoba:  PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D.; fyzioterapeutka,
   mob.: 739 498 917, e-mail: info@fyziop.cz,
   www.fyziop.cz 
Sídlo:    Voříškova 49/III, 339 01 Klatovy 
Služby fyzio P jsou zaměřené na moderní kvalifikovaný přístup  
v prevenci, diagnostice a léčbě poruch a bolestí pohybového apará-
tu, konkrétně na: 
uCílenou diagnostiku pohybového aparátu.
uLéčbu bolestivých a poúrazových stavů pohybového aparátu.
uVyšetření nohou a zhotovení individuálních stélek do bot.
uFyzioterapie v těhotenství, po porodu, u inkontinentních poradenství.
uTerapie v oblasti motorického vývoje dítěte.
uKonzultace kompenzačních a tréninkových aktivit sportovců a další 
odborná ambulantní fyzioterapeutická péče u neurologických pacientů.
uPreventivní a rekondiční pohybové programy pro jednotlivce, skupi-
ny i podniky.
Služby jsou určeny:  všem věkovým kategoriím klientů
Úhrada služeb:  přímá platba 
   (pro podniky možná i platba fakturou) 
Provozní doba:  7.30 - 18.00 hod. (dle telefonické domluvy)
Kapacita:   neurčena 
Počet klientů:   neurčený 
Jak se stát uživatelem služby:   po telefonické domluvě nebo objednáv- 
    kou návštěvy na info@fyziop.cz
Bezbariérovost:   ne, možno domluvit návštěvy doma
Působnost zařízení:   jihozápadní Čechy
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Služby pro osoby se zdravotním postižením

Studio KM – fyzioterapie

Kontaktní osoba:    Bc. Kateřina Marešová - Marcinkiewiczová, 
    fyzioterapeutka, mob.: 605 514 618, 
    e-mail: kmarcik@centrum.cz
    Bc. Michala Krausová, fyzioterapeutka,
    mob.: 724 026 636, 
    e-mail: misa.mar@email.cz
Sídlo:     Dukelská 101/III, Klatovy 339 01 
uZdravotní cvičení – skupinové (4 - 6 osob), individuální – instruk-
tážní - zaměřené na bolesti zad a krční páteře, vyrovnávání svalových 
dysbalancí, skolióz, bolesti kloubů (kolena, kyčle, ramena, ale i zápěs-
tí…).
uRehabilitační cvičení po úrazech a operacích – zlomeniny, endopro-
tézy…
uVyužití cvičebních pomůcek – malé a velké míče, švihadla, tyče, cvi-
čební gumy, žebřiny, balanční plochy.
uMěkké a mobilizační techniky.
uReflexní masáže. 
uSM systém – spirální stabilizace. 
uSynergistická reflexní terapie.
uSenzomotorická stimulace.
uAutotrakční terapie páteře.
Služby jsou určeny: všem věkovým kategoriím, dále pro vozíčkáře,  
   mentálně a tělesně postižené děti, osobám se  
   zdravotními problémy, zdravotně postiženým  
   osobám, seniorům
Úhrada služeb:  přímá platba (pro podniky možná i platba faktu 
   rou) + příspěvek 300.-Kč na pohybové aktivity 
   od pojišťovny Metal Aliance
Provozní doba:    dle telefonické domluvy s klienty
Kapacita:    neurčena
Počet klientů:     neurčený
Jak se stát uživatelem služby:   po telefonické domluvě
Bezbariérovost:   ne – možnost fyzioterapie v terénu
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí



Městský úřad Klatovy
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Městský úřad Klatovy 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

(obec s rozšířenou působností – ORP, výčet obcí viz níže)
Kontaktní osoba: Bc. Hana Křivohlavá (vedoucí odboru), 
   tel.: 376 347 264, e-mail: hkrivohlava@mukt.cz
Sídlo:   Vídeňská 66, 339 01 Klatovy I (4. patro)
Tel. ústředna:   376 347 111
Tel. spojení na odbor:  376 347 258
Úřední hodiny:  po 8.00 - 17.00 hod., st 8.00 - 17.00 hod.,  
   pá 8.00 - 14.30 hod

1. Oddělení sociálně právní ochrany dětí
(obvod rozšířené působnosti obce Klatovy, Nýrsko, Plánice, výčet obcí 
viz níže)
Kontaktní osoba: Mgr. Erika Bošková (vedoucí oddělení),
   tel.:  376 347 430, e-mail: eboskova@mukt.cz,
Tel. spojení na oddělení: 376 347 288, 376 347 401, 423, 427, 428, 429,  
       430, 432
 
	 u	 sociální poradenství
	 u	 realizace opatření na ochranu dětí
	 u	 výkon funkce opatrovníka
	 u	 výkon funkce poručníka
	 u	 zprostředkování osvojení a pěstounské péče
	 u	 zajišťování odborné poradenské činnosti
	 u	 sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy
	 u	 zajišťování úkolů v přestupkovém a trestním řízení
	 u	 zajišťování úkolů v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou  
      pozornost, a to s odvoláním na zákon o sociálně právní  
  ochraně dětí, zákon o odpovědnosti mládeže za proti- 
  právní činy a o soudnictví ve věcech mládeže ve znění  
  pozdějších předpisů a další zákony související

2. Oddělení péče pro těžce zdravotně postižené a seniory
(obvod obec s rozšířenou působností – ORP, výčet obcí viz níže)
Kontaktní osoba:   Petra Lucáková (vedoucí oddělení),
    tel.: 376 347 413, e-mail: plucakova@email.cz
Tel.  spoj. na oddělení:           376  347 258, 265, 266, 281, 282, 283, 413, 416, 422 
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	 u	 příspěvek na péči, a to s odvoláním na zákon č. 108/2006 
  Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
	 u  jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
	 u  příspěvek na úpravu bytu
	 u  příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpra- 
  vu motor. vozidla
	 u  příspěvek na provoz motorového vozidla
	 u  příspěvek na individuální dopravu
 u  příspěvek na úhradu bezbariérového bytu, garáže
	 u  příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům
	 u  mimořádné výhody (TP, ZTP, ZTP/P), a to s odvoláním 
   na prováděcí vyhlášku, kterou se provádí zákon o sociál- 
  ním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů České 
  republiky v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších 
  předpisů
Žádosti si lze vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví měst- 
ského úřadu nebo na internetu na adrese: http://portal.mpsv.cz/forms.

3. Oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi
A. Obvod obce s přenesenou působností Klatovy - výčet obcí viz níže.   
B. Obvod rozšířené působnosti obce Klatovy, Nýrsko, Plánice - výčet 
obcí viz níže.
Kontaktní osoba:      Ing. Vladimíra Týrová (vedoucí oddělení),
       tel: 376 647 273, e-mail: vtyrova@mukt.cz
Tel. spojení na oddělení: 376 347 256, 257, 259, 260, 273, 411
 
	 u dávky pomoci v hmotné nouzi
	 u	 příspěvek na živobytí
	 u  doplatek na bydlení
	 u	 mimořádná okamžitá pomoc, a to s odvoláním na zákon  
  o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů  
  a další zákony souvisící
Žádosti si lze vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví měst-
ského úřadu nebo na internetu na adrese: http://portal.mpsv.cz/forms.

Obvod obce s rozšířenou působností  (ORP)
Klatovy: Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Čachrov, Černí-
kov, Červené Poříčí, Číhaň, Dlažov, Dolany, Chlistov, Chudenice, Jano-
vice nad Úhlavou, Javor, Ježovy, Klatovy, Klenová, Křenice, Lomec, Mě-
čín, Mezihoří, Mochtín, Myslovice, Obytce, Ostřetice, Poleň, Předslav, 
Strážov, Švihov, Týnec, Vrhaveč, Vřeskovice

Městský úřad Klatovy
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Nýrsko: Dešenice, Hamry, Chudenín, Nýrsko, Železná Ruda
Plánice: Číhaň, Hnačov, Mlýnské Struhadlo, Plánice, Újezd u Plánice, 
Zavlekov, Zborovy

Obvod obce s přenesenou působností (OPP)
Klatovy: Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Čachrov, Černí-
kov, Červené Poříčí, Dlažov, Dolany, Chlistov, Chudenice, Janovice nad
Úhlavou, Javor, Ježovy, Klatovy, Klenová, Křenice, Lomec, Měčín, Me-
zihoří, Mochtín, Myslovice, Obytce, Ostřetice, Poleň, Předslav, Strážov, 
Švihov, Týnec, Vrhaveč, Vřeskovice

Městský úřad Plánice - úsek sociální

Kontaktní osoba:  Bc. Hana Bílá
Sídlo:   Náměstí 180, 340 34  Plánice
Kontakt:  Tel.: 376 394 103, 114, e-mail: bila@planice.cz
Úřední hodiny:  po 8.00 - 17.00, st 8.00 - 17.00, pá 8.00 - 11.00

	 u	 dávky pomoci v hmotné nouzi    
	 u     příspěvek na živobytí
	 u doplatek na bydlení
	 u mimořádná okamžitá pomoc dle zákona o pomoci  
  v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů
 u dávky sociální péče – příspěvek na zvýšené životní ná- 
  klady dle vyhlášky, kterou se provádí zákon o sociálním 
  zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v so- 
  ciálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů
Žádosti si lze vyzvednout na městském úřadě nebo na internetu na  
adrese: http://portal.mpsv.cz/forms.

Městský úřad Klatovy / Městský úřad Plánice

Budova čp. 66 Městského úřadu  
v Klatovech

Budova Městského úřadu  
v Plánici



Městský úřad Plánice / Úřad práce 
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Obvod pověřené obce pro výkon přenesené působnosti (tzv. II. obec): 
Plánice: Bližanovy, Číhaň, Hnačov, Křížovice, Kvasetice, Lovčice, Mla-
dice, Mlynářovice, Mlýnské Struhadlo, Nová Plánice, Nový Dvůr, Plá-
nice, Plánička, Plichtice, Pohoří, Skránčice, Štipoklasy, Újezd u Plánice, 
Vlčnov, Zavlekov, Zborovy, Zbyslav, Zdebořice

Úřad práce

Sídlo:   Krameriova ulice 180, 339 01 Klatovy
Kontakt: Tel.: 950 128 111, fax: 950 128 302, 
  e-mail: posta.up@kt.mpsv.cz, http://portal.mpsv.cz

Úřední hodiny:  pondělí  8.00 - 17.00 
   úterý   8.00 - 13.00
                             středa   8.00 - 17.00 
   čtvrtek  8.00 - 13.00
                             pátek   8.00 - 13.00

Úřad práce – oddělení státní sociální podpory

náměstí Míru 66, 339 01 Klatovy (přízemí a 5. patro)
Tel.: 950 128 501, fax: 950 128 580, e-mail: posta.ssp@kt.mpsv.cz
Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb.  
o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. 

Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:

 

Žádosti o poskytování dávek SSP vyřizují kontaktní místa příslušných 
úřadů práce podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku ná-
rok. Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV.

Úřad práce všem občanům poskytuje informační služby v oblasti pra-
covních příležitostí, zejména informace o:

u	 volných pracovních místech v České republice a zemích EU
u		 situaci na trhu práce v České republice a zemích EU

u přídavek na dítě
u	rodičovský příspěvek
u	příspěvek na bydlení

u	porodné
u	pohřebné
u	dávky pěstounské péče



u		podmínkách zaměstnání v zahraničí
u		možnostech dalšího vzdělávání

Poskytuje poradenské služby pro:
u		volbu povolání
u		volbu rekvalifikace
u		zprostředkování vhodného zaměstnání
u		volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením
u		výběr vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

Osobám se zdravotním postižením:
u		zabezpečuje pracovní rehabilitaci zaměřenou na získání 
 a udržení vhodného zaměstnání
u		může poskytnout příspěvek na vytvoření a provoz chráněného 
 pracovního místa, pokud se tyto osoby rozhodnou vykonávat  
 samostatnou výdělečnou činnost

Okresní správa sociálního zabezpečení Klatovy
(OSSZ)
 
Sídlo:  Kollárova 528, 339 01 Klatovy
Kontakt: Tel.: 376 330 511, 376 322 452, 376 322 455,
  376 322 456, 376 322 457, fax: 376 322 451
E-podatelna:   posta.kt@cssz.cz 
Internetová stránka:  http://www.cssz.cz/infopage/ossz_klatovy 

Úřední hodiny
Pondělí  8.00 - 17.00 hod., pokladna: 9.00 - 11.30, 12.30 - 15.00 hod.
Úterý   8.00 - 14.00 hod.
Středa  8.00 - 17.00 hod., pokladna: 9.00 - 11.30, 12.30 - 15.00 hod.
Čtvrtek 8.00 - 14.00 hod.
Pátek  8.00 - 13.00 hod.

Úřad práce / Okresní správa sociálního zabezpečení
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Sídlo Okresní správy sociálního zabezpečení 
Klatovy
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Člověk v tísní (ČvT)
Pracovní, finanční a kariérní poradenství 
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Právní forma:   obecně prospěšná společnost
Kontaktní osoba:  Mgr. Pavla Potužníková, tel.: 739 220 905, 
   e-mail: pavla.potuznikova@clovekvtisni.cz
                               www.cvtplzen.cz
Sídlo:     Vídeňská 9, 339 01 Klatovy
V rámci terénní sociální práce funguje jako poradenská a asistenční 
služba pro osoby v nepříznivé situaci, které nemají dostatek informací  
a dovedností řešit ji vlastními silami. 
V rámci poradenství nabízíme pomoc a podporu při řešení finančních 
problémů, nezaměstnanosti, problémů s bydlením, rodinných problémů, 
při zařizování dokladů a dokumentů. Součástí služby je doprovod klien-
ta na úřady, k soudu, výslechu, dále také nácvik sociálních dovedností.
Klientům pomáháme řešit:
uHledání nového zaměstnání (volbu vhodného zaměstnání či rekvali-
fikace).
uProblémy se zaměstnavatelem (nebo pracovní agenturou jako zaměst-
navatelem).  
uDluhy (dluhové poradenství, jednání s věřiteli, využívání nabídek po-
chybných či nevhodných finančních produktů). 
uExekuce (pomoc se sepsáním splátkového kalendáře, asistence při ko-
munikaci s věřiteli). 
uBydlení (zprostředkování možnosti bydlení, pomoc při řešení problé-
mových situací – výpověď z nájmu, technický stav domu). 
uDávky, důchody (pomoc s podáním žádosti). 
uObčanství, přechodný a trvalý pobyt (poskytnutí informací, pomoc 
při sepsání žádosti).
uRodinné problémy (rozvod, výživné, svěření dítěte do péče).
uDoklady (asistence při řešení ztráty dokladů).
uTrestní a přestupkové řízení (pomoc při podání trestního oznámení, 
odvolání, svědectví, výpovědi na policii).
uSoudní spory (pomoc při podání žaloby, odvolání proti usnesení, žá-
dosti o bezplatné právní zastoupení, nebo vysvětlení právních termínů).
uTaké zajišťujeme vzdělávací kurzy pro učitele, workshopy pro žáky ZŠ 
a SŠ, semináře pro pracovníky veřejné správy a NNO, sociokulturní kur-
zy pro cizince, resocializační a probační kurzy pro mladistvé, veřejné 
akce, debaty, výstavy, promítání filmů, kampaně a festival dokumentár-
ních filmů o lidských právech Jeden svět.
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Služby jsou určeny:  občanům ČR i cizincům
Úhrada služeb:  služby jsou poskytovány zdarma
Provozní doba:    po - pá 7.30 - 16.00 hod. po telefonické domluvě
Jak se stát uživatelem služby:  po telefonické nebo osobní domluvě  
    s terénním pracovníkem 
Bezbariérovost:    ano, terénní pracovník poskytuje služby  
    v domácnosti klienta 
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí 

Azylový dům

Právní forma:   zařízení příspěvkové organizace MěÚSS Klatovy
Kontaktní osoba: p. Marek, tel.: 376 311 580, 
   e-mail:marek@musskt.cz, 
   sl. Romana Ladmanová Dis, 
   tel.: 376 311 580, e-mail:ladmanova@musskt.cz
Zřizovatel:   Město Klatovy
Sídlo:    Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy
uAzylový dům poskytuje ženám, mužům a rodinám s dětmi pobyto-
vé služby, které obsahují tyto činnosti: poskytnutí ubytování, pomoc při 
zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při  
obstarávání osobních záležitostí.
uCílem služeb azylového domu je poskytnutí ubytování a pomoci oso-
bám k překonání jejich nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou 
bydlení. Cílem této služby je motivovat ubytované k aktivnímu řešení 
vlastní situace a minimalizovat jejich závislost na systému sociální po-
moci.
Služby jsou určeny: ženám, mužům a rodinám s dětmi
Úhrada služeb:  služba je poskytována za úhradu 

Azylový dům
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Provozní doba:  služba je poskytována nepřetržitě, provozní doba 
   pro veřejnost: 7.00 – 14.00 hodin
Kapacita:   azylový dům má kapacitu 38 lůžek 
Jak se stát uživatelem služby: Žádost o přechodné ubytování se po- 
dává přímo v azylovém domě, Koldinova 276/II, Klatovy u p. Marka, 
tel.: 376 311 580, e-mail:marek@musskt.cz  nebo u sl.Ladmanové DiS., 
tel.: 376 311 580, e-mail: ladmanova@musskt.cz. O poskytnutí této 
služby uzavírá písemně smlouvu žadatel s MěÚSS Klatovy.
Působnost zařízení: Klatovy a okolí

Noclehárna pro bezdomovce

Právní forma:   zařízení příspěvkové organizace MěÚSS Klatovy
Kontaktní osoba:  p. Marek, tel.: 376 311 580, 
   e-mail:marek@musskt.cz 
   nebo u  sl. Ladmanové  DiS., 
   tel.: 376 311 580, e-mail: ladmanova@musskt.cz
Zřizovatel:   Město Klatovy
Sídlo:    Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy
uNoclehárna poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, kte-
ré mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Je určena 
především pro přespávání mužů, občanů města Klatovy, kteří se proka-
zatelně ocitli v sociální tísni a bez přístřeší a kteří potřebují zvláštní po-
moc. Noclehárna pro bezdomovce poskytuje výše uvedeným občanům 
také sociální, výchovnou a poradenskou péči. V případě volné kapaci-
ty lze přijmout i muže, kteří nejsou občany města Klatov, a to pouze na 
dobu nezbytně nutnou a jen v případě, že tito zájemci budou mít finanč-
ní prostředky na zaplacení pobytu.
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Služby jsou určeny:  Osobám bez přístřeší, které mají zájem o využi- 
   tí hygienického zařízení a přenocování. Je určena  
   především pro přespávání mužů. 
Úhrada služeb:  služba je poskytována za úhradu 
Provozní doba: je stanovena od 1. 10. běžného roku do 31. 3.  
   následujícího roku, v tomto období poskytuje  
   služby od 18.00 hodin do 10.00 hodin
Kapacita:   14 lůžek
Jak se stát uživatelem služby: Žádost o přenocování se vyřizuje přímo 
v noclehárně od otevření zařízení. Podmínkou přenocování je úhrada 
za poskytnutou službu a to, že ubytovaný nesmí být pod vlivem alko-
holu ani jiných omamných látek. Na tuto službu nemusí být sepisována 
smlouva.
Působnost zařízení:  Klatovy a okolí

Sociální ubytovna
Právní forma:   zařízení příspěvkové organizace MěÚSS Klatovy
Kontaktní osoba:  p. Marek, tel.: 376 311 580, 
   e-mail: marek@musskt.cz
Zřizovatel:   Město Klatovy
Sídlo:    Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy
uPosláním této ubytovny je poskytnutí ubytování pro osoby s nízký-
mi přijmy, kteří s ohledem na nedostatečné celkové majetkové a sociální 
poměry jsou ohroženy chudobou a sociálním vyloučením. 
Služby jsou určeny:  osobám s nízkými příjmy, osobám v hmotné 
   nouzi, osobám, jejichž celkové sociální a majet- 
   kové poměry neumožňují získat byt.
Úhrada služeb:   služba je poskytována za úhradu
Provozní doba:  služba je poskytována nepřetržitě, provozní doba 
   pro veřejnost: 7.00 – 14.00 hodin
Kapacita:    47 lůžek
Jak se stát uživatelem služby:  Žádost o přechodné ubytování se po-
dává přímo v azylovém domě, Koldinova 276/II, Klatovy u p. Marka,  
tel.: 376 311 580, e-mail: marek@musskt.cz. O poskytnutí této služby 
uzavírá písemně smlouvu žadatel s MěÚSS Klatovy.
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí
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Dům na půl cesty (DPC)

Právní forma:   zařízení příspěvkové organizace MěÚSS Klatovy
Kontaktní osoba:  p. Marek, tel.: 376 311 580,
   e-mail: marek@musskt.cz
Zřizovatel:   Město Klatovy
Sídlo:    Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy
Dům na půl cesty je umístěn v domě čp. 276, který byl zrekonstruován 
v roce 1995. Budova má tři nadzemní podlaží, která slouží k ubytování 
uživatelů služeb AD a v suterénu je umístěn Dům na půl cesty, která má 
kuchyni, dva pokoje, WC a koupelnu.
U DPC je vlastní uzavřená zahrada, kterou mohou využívat ubytovaní, 
je zde pískoviště pro děti a sušáky na prádlo.
Dům na půl cesty se nachází v zástavbě rodinných domů cca 15 mi-
nut od centra Klatov. V blízkosti je nemocnice, lékárny, poblíž je i pošta  
a obchodní centra. Do domova je velmi dobré dopravní spojeni linkami 
MHD, zastávky jsou vzdáleny asi 100 metrů.

Posláním Domu je poskytovat ubytování a potřebnou podporu a po-
moc při zařazovaní cílových skupin osob do běžného života.
Cílem služeb Domu je poskytnutí ubytování, podpory a nácviku schop-
ností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Cílem této 
služby je motivovat ubytované k aktivnímu řešení vlastní situace a mini-
malizovat jejich závislost na systému sociální pomoci.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
uPoskytnutí ubytování:
a) v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla
nepřevyšující 1 rok
b) vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního 
prádla
uZprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc  
a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňováni osob
b) podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informač-
ních zdrojů
uSociálněterapeutické činnosti:
a) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňovaní osob
b) aktivity zaměřené na budovaní a rozvoj pracovních návyků a doved-
ností nezbytných pro integraci osob na trh práce
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uPomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osob-
ních záležitostí:
a) pomoc při vyřizovaní běžných záležitostí
b) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
DPC poskytuje sociální poradenství v souladu s ustanovením § 37 odst.
2 zakona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Služby jsou určeny:  osobám do 26 let věku, které po dosažení zleti- 
   losti 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
Úhrada služeb:  služba je poskytována za úhradu
Provozní doba:  nepřetržitá, pro veřejnost: 7.00 – 14.00 hodin
Kapacita:    5 lůžek
Jak se stat uživatelem služby:  Žádost o přechodné ubytovaní se podává
přímo v Domě na půl cesty, Koldinova 276/II, Klatovy u p. Marka,  
tel.: 376 311 580, e-mail: marek@musskt.cz nebo u sl. Ladmanové, 
DiS., tel.: 376 311 580, e-mail: ladmanova@musskt.cz. O poskytnutí 
této služby uzavírá písemně smlouvu žadatel s MěÚSS Klatovy.
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí

Network East-West

Právní forma:  občanské sdružení
Kontaktní osoba:  Mgr. Lucie Černá, tel.: 379 778 222,
   e-mail: centrum.jana@centrum.cz,
   www.centrumjana.cz
Sídlo:    U Nemocnice 148, 344 01 Domažlice  
uTerénní programy. 
uPoradenství  a prevence HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob. 
uPrevence kriminality.
uBezplatné testování na HIV a STD v poradně v Domažlicích nebo  
v mobilní venerologické ambulanci v terénu.
Služby jsou určeny:   ženám a dívkám ohroženým prostitucí
Úhrada služeb:   služby jsou zadarmo
Provozní doba pro veřejnost: poradna: úterý 12.00 – 17.00 hodin, stře- 
    da 10.00 – 16.00 hodin, testy v poradně: 
    úterý 15.00 – 17.00 hodin, testy v terénu:  
    po předchozí domluvě



Kapacita:    425 uživatelů za rok
Jak se stát uživatelem služby: kontaktovat nás
Bezbariérovost:   ne
Působnost zařízení:   okresy Domažlice, Klatovy, Tachov

Sociální poradna 

Právní forma:  církevní právnická osoba
Kontaktní osoba:  Mgr. Jitka Komrsová,
   tel.: 376 382 040, mob.: 731 433 044, 
   e-mail: poradna@charitakt.cz
Zřizovatel:  Oblastní charita Klatovy
Sídlo:   náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy
uPoradenství v oblasti rodinných a mezilidských vztahů, bydlení  
a dlužnictví.
uPoskytnutí podpory a pomoci zorientovat se v systému sociálních dá-
vek a služeb v regionu.
uAsistence při jednání s úřady nebo jinými institucemi.
Služby jsou určeny: občanům v obtížné sociální situaci
Úhrada služeb:  bezplatná
Provozní doba:  pondělí 9.00 - 16.00 hodin nebo dle  
    telefonické domluvy
Jak se stát uživatelem služeb: osobní nebo telefonický kontakt
Bezbariérovost:  ne
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí

Informační centrum Klatovy

Kontakt:   tel.: 376 347 240, 376 347 250,
   e-mail: icklatovy@mukt.cz
                   www.icklatovy.cz
Zřizovatel:    Město Klatovy
Sídlo:    nám. Míru 66/I, 339 01 Klatovy
uPropagace regionu, poskytování informací a propagačních materiálů,
aktualizace www.stránek města, nabídka programů pro obyvatele města. 
Provozní doba pro veřejnost:  po - pá 9.00 - 17.00 hod.
    so  9.00 - 17.00 hod. (květen - říjen)
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Kurzy pro těhotné

Právní forma:   registrovaná porodní asistentka
Kontaktní osoba:  Markéta Burešová, vrchní sestra gyn. por. oddě- 
   lení Klatovské nemocnice, a.s., mob.: 724 996 690,  
   e-mail: buresova@nemkt.cz
Sídlo:    Tělocvična VOŠ a OA Klatovy (bývalá kasárna) 
uPředporodní příprava, která se skládá z tělocviku pro těhotné (posí-
1ení svalů, které jsou v těhotenství a při porodu nejvíce namáhány, de-
chová cvičení, relaxační cvičení a nácvik úlevových poloh), a z teoretic-
ké přípravy, která zahrnuje 10 lekcí od začátku těhotenství až po péči  
o dítě a kojení (úzká spolupráce s novorozeneckým oddělením Klatov-
ské nemocnice, a.s.). Součástí kurzu je i prohlídka klatovské porodnice. 
Služby jsou určeny:   budoucím maminkám a otcům, kteří 
    chtějí být přítomni u porodu
Úhrada služeb:   VZP nehradí, ostatní pojišťovny dle své  
    nabídky
Provozní doba pro veřejnost: úterý 16.30 -18.30 hodin, lze si domluvit 
    individuální schůzku
Kapacita:    neurčena
Počet klientů:    různý 
Jak se stát uživatelem služby: kontakty jsou k dispozici u všech obvod- 
    ních gynekologů nebo je možné získat  
    informace přímo na gyn. por. oddělení 
    Klatovské nemocnice, a.s.
Bezbariérovost:   ano
Působnost zařízení:   Klatovy a okolí
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Poznámky


