
                                         
 

Komunitní plánování sociálních služeb na Horažďovicku 

Návrh seznamu služeb a organizací pro horažďovický katalog služeb 

 

Sociální služby: 

Anděl strážný 
 -  tísňová péče 
Bílý kruh bezpečí 
 -  odborné sociální poradenství 
Centrum pro dětský sluch Tamtam 

-  raná péče 

Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o. 

- domovy se zvláštním režimem 
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram 

-  azylové domy 
Clementas Janovice 

-  domovy se zvláštním režimem  
-  domovy se zvláštním režimem 
-  domovy pro seniory 

Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb 
 -  raná péče 
Diakonie Západ 

-  SAS pro rodiny s dětmi – Archa 

-  SAS pro rodiny s dětmi – Adite 

- domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) 

-  chráněné bydlení 

-  terénní programy 

-  krizová pomoc 

Diecézní charita Plzeň 
-  krizová pomoc 
-  intervenční centrum  
-  denní stacionář 

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov 

- domovy pro seniory 
- domovy se zvláštním režimem 

Domov klidného stáří v Žinkovech 

- domovy pro seniory 
Domov PETRA Mačkov 

- domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) 
- chráněné bydlení 

- sociálně terapeutické dílny 

Domov Osek 
- domov se zdravotním postižením (DOZP) 

Domov pro seniory Blatná 

- domovy pro seniory  
Domus – centrum pro rodinu 



-  SAS pro rodiny s dětmi 
Dům sociální péče Kralovice 

-  domovy se zvláštním režimem 
-  domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Fokus Písek 

-  sociálně terapeutické dílny 

-  sociální rehabilitace 

Ledovec, z.s. - Klatovy 

- sociální rehabilitace 

Hewer, z.s. 

- osobní asistence 
Hospic sv. Jana N. Neumanna 

(zařízení Domácí hospic sv. Markéty – Strakonice) 

- odborné sociální poradenství 
- odlehčovací služby 

Charita Horažďovice 

-    pečovatelská služba 
-    odborné sociální poradenství 

Charita Strakonice 

- domovy pro seniory 
Charita Sušice 

-  odlehčovací služby 
Charita Veselíčko 

-  azylové domy 
Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 

-   domovy se zvláštním režimem 

-   domovy se zvláštním režimem 

LATUS pro rodinu, o.p.s. 

- náhradní rodinná péče – doprovázení pěstounských a adoptivních rodin 
Ledovec, z.s. 

- sociální rehabilitace 
- telefonická krizová pomoc 
- odborné sociální poradenství 

Městská charita Plzeň 

-  azylové domy 
Městský ústav sociálních služeb Klatovy 

-  domovy pro seniory 
-  domovy pro osoby se zdravotním postižením 
-  domovy se zvláštním režimem 
-  centrum denních služeb 
- azylové domy 
-  noclehárna  

Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

-  azylové domy 
-  domovy pro seniory 
-  domovy se zvláštním režimem 
-  noclehárna 
-  denní stacionáře 



 

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice 

 -  sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (sociální lůžka) 
Oblastní charita Klatovy 

-  azylové domy 
Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a 

osobnostní rozvoj, o.p.s. (Strakonice) 

-  odborné sociální poradenství 
Raná péče Kuk, z.ú. 

-  raná péče 
Rybka, o.p.s. 

- azylové domy (8098268)  
Sociální služby Města Sušice 

- domovy pro seniory 
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
- odlehčovací služby 
- domovy se zvláštním režimem 

-     denní stacionář Klíček 

Sociální a zdravotní centrum Letiny 

-     domovy se zvláštním režimem 
Správa uprchlických zařízení centrum pro podporu integrace cizinců  - Klatovy  

- odborné sociální poradenství 

ZDVOP STRAKONICE 

- sociální rehabilitace 

Tichý svět 

-  tlumočnické služby 
-  sociální rehabilitace 
-  odborné sociální poradenství 

THEIA – krizové centrum (Strakonice) 

- základní sociální poradenství 

- odborné sociální poradenství 

- fakultativní služby 

Motýl, z.ú. 

- raná péče 
- sociálně terapeutické dílny 

Občanské sdružení Pro Cit, z.s. 

-  SAS pro rodiny s dětmi  

Tyfloservis, o.p.s. 

-  sociální rehabilitace 
 

Související služby: 

Advantis medical 

- domácí zdravotní péče 
ALZHEIMER HOME Písek (Vladislavova 490 397 01  Písek) 

Centrum duševního zdraví Klatovy (provozuje Ledovec)  

Centrum pro Alzheimer Plzeň 

CPIC 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1642595823860_13&706f=ef5ccf2dec99a116fc26e9f0737bbefd
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1642595823860_13&706f=ef5ccf2dec99a116fc26e9f0737bbefd


- Poradenství pro cizince/uprchlíky 

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, 

odloučené pracoviště Středisko výchovné péče Domažlice 

- SVP Domažlice 
Dobrá rodina, o.p.s. 

- služby náhradní rodinné péče  
- doprovázení osvojitelů 
- odborné přípravy a psychologické posouzení pro náhradní rodičovství 

Domus – centrum pro rodinu 
-  služby náhradní rodinné péče 

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

-  domácí hospicová péče – Strakonice (Domácí hospic sv. Markéty) 
-  půjčovna pomůcek – Strakonice (Domácí hospic sv. Markéty) 

Hospic sv. Lazara 

-  lůžková hospicová péče 
-  ambulantní paliativní péče 

Charita Horažďovice 

-  domácí zdravotní péče 
-  půjčovna kompenzačních pomůcek 
-  materiální a potravinová pomoc 
-  sociálně integrační byt 

Charita Sušice 

-  materiální a potravinová pomoc 
-  půjčovna kompenzačních pomůcek 

Moudrá sovička 

- mobilní centrum pro seniory 
PODEJ NÁM RUKU z.s   

Psychiatrická nemocnice Dobřany 

Psychiatrická léčebna Lnáře, p.o. 

Salesiánské středisko mládeže, Plzeň 

-  služby náhradní rodinné péče 
Sdružení pěstounských rodin 

-  služby náhradní rodinné péče 
Svaz zdravotně postižených - Šumava - Klub Horažďovice  

Mateřské centrum Dráčkov 

Mateřské centrum Horažďovice  
MC Ostrůvek 
Město Horažďovice  

- Dům s pečovatelskou službou Horažďovice 
Modrý kos z.s. 

ZUČ 
- U3V 

ZDVOP FOD Klokánek Janovice nad Úhlavou 

ZŠ Blatenská speciální třídy (Blatenská 310) 

 

Linka bezpečí https://www.linkabezpeci.cz/ 

 

Linka důvěry https://www.csspraha.cz/prazska-linka-duvery  


