
 
 

Katalog sociálních a souvisejících služeb a institucí pro Horažďovicko 

Návrh struktury 

 

1. Úvodní slovo 

Úvodní slovo zpracuje starosta/místostarosta města Horažďovice. 

2. Obsah 

3. Úvod k sociálním a souvisejícím službám 

Text zpracuje CpKP ZČ. 

4. Přehled úřadů a institucí pro Horažďovicko 

Uvedeni sociální pracovníci a sociální odbor ORP a úřad práce s následujícím popisem: 

 poskytované služby 

 úřední hodiny 

 e-mail 

 telefon 

 webová stránka 

 adresa 

5. V jaké těžké životní situaci se nacházíte? 

Výčet sociálních a souvisejících služeb dle životních situací občanů s uvedením čísla stránky, kde je 

uveden popis služby. 

Životní situace:  

- zdravotní postižení a nemoc 

- stáří  

- psychická krize 

- umírání 

- problémy v rodině 

- dluhy a finanční problémy 

- bydlení 

- zaměstnání 

- závislosti 

- cizinci 

6. Přehled sociálních služeb 

Abecedně řazený popis sociální služby podle typu služeb (např. azylový dům, odborné sociální 

poradenství,….).  

Katalog bude obsahovat jak služby, které mají v regionu sídlo či pobočku, tak služby bez sídla či 

pobočky v regionu, které jsou pro občany Horažďovicka dostupné. 



Obecná charakteristika služby bude uvedena obecně u typu služby, ne samostatně u každé 

organizace/služby. 

Pod typem služeb bude u jednotlivých služeb uvedeno následující:  

 název organizace 

 zařízení poskytovatele (např. Adite pro náhradní rodiny, Archa pro rodiny s dětmi,…..) 

 logo 

 adresa (pobočky v regionu či sídla) 

 e-mail, telefon, web 

 pro koho je služba určená (slovní popis) 

 forma služby (terénní, ambulantní, pobytová) 

 finanční náročnost služby (zdarma/za úhradu) 

 doplňující informace? 

7. Přehled souvisejících/návazných služeb 

Abecedně řazený popis souvisejících služeb dle druhu činnosti, kterými mohou být: 

- domácí ošetřovatelská péče 

- domy s pečovatelskou službou  

- doprovázející organizace v pěstounství 

- hospicová péče 

- mateřská/rodičovská centra 

- potravinová pomoc 

- půjčovna kompenzačních pomůcek 

- univerzita třetího věku 

U každé služby uvedeno: název, poskytované služby, finanční náročnost služby (zdarma/za úhradu), 

adresa, e-mail, telefon, web. 

8. Rejstříky služeb 

8.1 Rejstřík dle poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, abecedně, např.  

Člověk v tísni – str. 12, 34, 65 

8.2 Rejstřík dle typu sociálních služeb a druhu činnosti souvisejících služeb, abecedně, např.  

Pečovatelská služba – str. 20 

Půjčovna kompenzačních pomůcek – str. 36 

Terénní programy – str. 34 

9. Seznam všech sociálních služeb 

Výčet sociálních služeb dle zákona se stručným popisem každé služby a odkazem buď na katalog 

Plzeňského kraje, registr poskytovatelů, nebo čísla stránek v horažďovickém katalogu. 

 

 

 

 


