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Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou aktualizovaný katalog služeb poskytovaných Městským ústavem
sociálních služeb Klatovy, příspěvkovou organizací.
Naším cílem je nejen představit námi poskytované sociální a zdravotní služby, ale především Vám nabídnout odbornou pomoc. Každý z nás se během svého života může dostat do
obtížné životní situace a my bychom Vás rádi seznámili s možností pomoci v této situaci.
Věříme, že v katalogu naleznete potřebné informace a kontakty na ty, kteří Vám
mohou pomoci nebo alespoň poskytnou potřebnou radu.
Přejeme Vám, aby se námi poskytované služby pro Vás staly tím správným odrazovým
můstkem k řešení Vašeho problému.
Budeme velmi rádi, pokud se s námi podělíte o Vaše poznatky nebo zkušenosti, které by
mohly pomoci při dalším zkvalitňování našich služeb.
Bc. Alena Kleineová,
ředitelka MěÚSS Klatovy, p.o.
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Městský ústav sociálních služeb Klatovy

Městský ústav sociálních služeb již dvacet let poskytuje sociální služby v Klatovech (dále
jen MěÚSS). Svoji činnost zahájil 1. ledna 1994 jako příspěvková organizace města Klatovy.
V té době zajišťoval správu Domova důchodců v Újezdci a v Klatovech, Domova – penzionu pro
důchodce v Klatovech, Pečovatelskou službu a Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy v Klatovech. Poskytoval tedy celkem pět služeb. V průběhu let docházelo ke změnám
a dnes MěÚSS Klatovy poskytuje dvanáct sociálních a zdravotních služeb.
Městský ústav sociálních služeb původně sídlil v Klatovech ve Vídeňské ulici čp. 126/IV.
V roce 2003 se přestěhoval do opraveného objektu bývalé jezuitské koleje v Balbínově ulici
čp. 59/I, kde má sídlo dodnes.

Proměny MěÚSS Klatovy v průběhu 20 let

Rok 1994 (služby, které MěÚSS Klatovy převzal od zrušené organizace Okresního ústavu
sociálních služeb v Klatovech:
- Domov důchodců v Klatovech, Pavlíkova ul. čp. 6/I
- Domov důchodců v Újezdci
- Domov – penzion pro důchodce v Klatovech, Podhůrecká čp. 815 a 832
- Pečovatelská služba Klatovy
- Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Klatovech
Rok 1994 – MěÚSS převzal správu Azylových domů v Koldinově ul. v Klatovech.
Rok 1995 – zahájeno poskytování zdravotních služeb domácí ošetřovatelskou péčí.
Rok 1998 – rekonstrukce 4 pater objektu Domova – penzionu pro důchodce v Klatovech,
Podhůrecká 815/III na domov důchodců. Domov v Pavlíkově ul. byl s ohledem na havarijní
stav zrušen a obyvatelé přestěhováni do nového domova.
Rok 2002 – Rekonstrukce a dostavba Domova důchodců v Újezdci čp. 1.
Rok 2002 – 1. 10. bylo otevřeno Centrum denních služeb (dříve Domovinka) v Klatovech,
které bylo součástí Pečovatelské služby v Klatovech. V současné době je CDS umístěno
v Domově pro seniory v Klatovech v Podhůrecké ulici čp. 815/III.

1994 - 2014

Původní sídlo Městského ústavu sociálních služeb Klatovy ve
Vídeňské ulici.

Nové sídlo ve zrekonstruovaném traktu bývalé jezuitské koleje v Klatovech.
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Městský ústav sociálních služeb Klatovy

Chodba v části bývalé jezuitské
koleje, kde sídlí Městský ústav
sociálních služeb

Část poskytovaných služeb: (zleva) pečovatelská služba,
centrum denních služeb a děti
v azylových domech.
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Rok 2003 – 1. 1. byl zahájen provoz Domova pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci čp. 14.
Rok 2004 – MěÚSS převzal noclehárnu pro bezdomovce v Klatovech.
Rok 2005 – 1. 1. byl začleněn pod Městský ústav sociálních služeb Klub seniorů.
Rok 2007 – 1. 1. velká novela zákona o sociálních službách, která zrušila domovy
– penziony pro důchodce a která znamenala změnu pro obejkty Domova – penzionu pro důchodce v Klatovech, Podhůrecká ul. čp. 815 a 832. Objekt čp. 815/III byl přeřazen na režim
domova důchodů. Celý objekt byl v souladu s novým zákonem přejmenován na domov pro seniory. Objekt čp. 832/III byl převeden na dům s byty zvláštního určení a převeden pod správu SNK Klatovy.
Rok 2008 – rekonstrukce Domova pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci čp. 14.
Rok 2010 – v Koldinově ul. byl zřízen dům na půl cesty s kapacitou 5 lůžek.
V průběhu let nedošlo jen k rozšíření působnosti MěÚSS, ale také k tomu, že i dlouhodobě postkytované služby prošly velkými změnami. Ať už se jednalo o zkvalitňování poskytované péče, zvyšování odbornosti zaměstnanců, tak i zlepšování charakteru stavebního, technického a provozního vybavení.
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Městský ústav sociálních služeb Klatovy

Posláním MěÚSS Klatovy je poskytovat odborné a bezpečné sociální a zdravotní služby
zaměřené na zlepšení kvality života uživatelů našich služeb.

Základní zásady poskytovaných sociálních služeb

zachování lidské důstojnosti osob,
pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob,
podpora rozvoje samostatnosti,
neprohlubovat závislost na službě,
partnerství (spolupráce, vzájemná komunikace, respektování postojů a názorů osob).
posilování sociálního začleňování (udržování sociálních vazeb, kontakt s rodinou, s přirozeným sociálním prostředím),
kvalita (týmová spolupráce, vzdělávání zaměstnanců, odbornost a bezpečnost poskytování služeb),
rovnost (bez diskriminace),
dodržování lidských práv.
MěÚSS Klatovy poskytuje služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a obecně závaznými právními
předpisy.
Barokní schodiště v bývalé
jezuitské koleji.

Hlavní vchod do Domova pro
seniory v Klatovech.
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Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace

Pohled na část areálu Domova
pro seniory v Újezdci ze zahrady.

Právní forma: příspěvková organizace
Kontaktní osoba: Bc. Alena Kleinerová (ředitelka), tel.: 376 347 112, mob.: 607 692 406,
e-mail: kleinerova@musskt.cz, www.musskt.cz
Zřizovatel: město Klatovy
Sídlo: Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy (vchod z náměstí, vpravo vedle Černé věže, tudy je
možno také projít nádvořím k druhému 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.)

Městský ústav sociálních služeb Klatovy poskytuje pomoc a podporu
osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím těchto služeb:
Budova Domova pro seniory
v Klatovech.
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Domova pro seniory v Klatovech, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy,
Domova pro seniory v Újezdci čp. 1, 339 01 Klatovy,
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,
Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59, 33901 Klatovy,
Azylových domů, Koldinova ul. 276 a 277/II, 339 01 Klatovy,
Noclehárny, Koldinova ul. 277/II, 339 01 Klatovy, která je provozována v zimním období
(tj. od října do března následujícího roku),
Domu na půl cesty, Koldinova ul. 276/II, 33901 Klatovy,
Klubu seniorů, Plánická ul. 208/I, 339 01 Klatovy.
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Domov pro seniory Klatovy

Domov pro seniory Klatovy
Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy

Pracovnice s obyvatelem domova v jeho pokoji v počátcích
provozu.

Jeden z pokojů domova v současné době.

Posláním Domova pro seniory v Klatovech je zajistit důstojné prostředí seniorům, kteří již
nemohou nadále zůstat ve svém domácím prostředí. Pro naše klienty chceme vytvořit náhradní domov a poskytovat kvalitní péči tak, aby u nás prožili spokojený podzim života.
Naše služba je určena seniorům od šedesáti let, kteří z důvodu vysokého věku a nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc, jež není možno zajistit ve vlastním domácím prostředí.
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Poskytujeme:

Jídelna domova.

Vstupní hala.

ubytování,
stravování,
péči, která zahrnuje tyto základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Úhrada služeb:
Tato sociální služba je poskytována za úhradu. Za pobytové služby hradí uživatel úhradu
za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Ubytování a stravování
hradí uživatel služby ze svého příjmu, kdy mu musí po této úhradě zůstat alespoň 15% jeho
příjmu. Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.
Provozní doba:
Služba je poskytována nepřetržitě.
Provozní doba pro veřejnost:
7:00 – 15:30 hod.
Kapacita zařízení:
126 lůžek
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Domov pro seniory Klatovy

O využití naší služby se můžete informovat přímo v domově nebo v kanceláři sociální pracovnice MěÚSS Klatovy, p.o.. Žádosti eviduje a vyřizuje Bc. Jana Javorská, sociální pracovnice MěÚSS Klatovy, p.o.. Kontakt: tel.: 376 347 118, e-mail: javorska@musskt.cz.
Kontaktní osoby:
Vedoucí domova:
Bc. Olga Stahlová, e-mail: stahlova@musskt.cz, tel.: 373 711 802, mob.: 603 729 117
Sociální pracovnice domova:
Bc. Hana Přerostová, e-mail: prerostova@musskt.cz, tel.: 373 711 803
Jaroslava Smolíková, DiS, e-mail: smolikova@musskt.cz, 373 711 803
web: www.musskt.cz

Společenská místnost, kde se
odehrává řada akcí.

Senioři tráví svůj volný čas
v domově aktivně.
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Domov pro seniory Újezdec
Újezdec čp. 1, 339 01 Klatovy

Domov pro seniory v Újezdci
sídlí v budově někdejšího zámku.

Objekt domova před rozsáhlou
rekonstrukcí.
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Náš domov pro seniory se nachází 6 km od Klatov v malé vesničce Újezdec. Domov poskytuje podporu a pomoc seniorům, kteří z důvodu vysokého věku a zdravotního stavu nemohou žít nadále ve svém domácím prostředí. Domov prošel rekonstrukcí v roce 2002. Moderně
vybavené pokoje jsou zejména dvoulůžkové se sociálním zařízením a každý si může dle dohody přinést i drobné vybavení (obraz, křeslo apod.).
Okolo domova je rozsáhlá zahrada, kterou je možno využít k příjemnému posezení i aktivnímu cvičení na zdejším seniorském hřišti.
Poskytujeme komplex služeb dle potřeb
klientů, ke kterým přistupujeme individuálně. Snažíme se podporovat kontakt s rodinou, přáteli a známými. Organizujeme různé
výlety i návštěvy kulturních a společenských
akcí. Klienti se mohou účastnit aktivit pořádaných v domově (trénování paměti, četba knih, ruční práce, zpívání s harmonikou,
skupinové cvičení a další). Každý klient má
svého klíčového pracovníka, který se stará
o jeho potřeby a přání.
Tým pracovníků se každý rok účastní odborných školení. Zaměstnanci si tak zvyšují
svoji kvalifikaci.
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Domov pro seniory Újezdec

Poskytujeme:

ubytování – pokoje dvoulůžkové se sociálním zařízením,
stravování – normální, diabetické a dietní,			
péči, která zahrnuje tyto základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Úhrada služeb:
Sociální služba je poskytována za úhradu. Ubytování a stravu hradí klient ze svého příjmu,
kdy mu musí po této úhradě zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Úhrada za péči se stanoví ve
výši přiznaného příspěvku na péči. Přehled výše úhrad: www.musskt.cz.
Věková struktura cílové skupiny:
Senioři od 60 let. 				

Dvoulůžkové pokoje jsou prostorné a pohodlné.

Koupelna pro méně pohyblivé
seniory.

Kapacita:
79 lůžek
Kontakty:
Vedoucí domova: Bc. Romana Jarolínová, tel.: 376 320 369
Sociální pracovnice: Eva Bláhová, tel.: 376 383 650
web: www.musskt.cz
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Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec
Újezdec čp. 14, 339 01 Klatovy

Propojovací chodba mezi domovem pro seniory a domovem
pro osoby se zdravotním postižením.
Budova domova před rekonstrukců v roce 2008. Vpravo dům
po rekonstrukci a jeden pokoj.
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Domov pro osoby se zdravotním postižením se nachází 6 km od Klatov. Je určen pro osoby, které z důvodu zdravotního postižení nemohou žít ve svém domácím prostředí. Ke klientům přistupujeme individuálně dle jejich potřeb, snažíme se podporovat kontakt s rodinou, přáteli a známými. Klienti se mohou účastnit aktivit pořádaných v domově (trénování paměti, četba knih, ruční práce, zpívání s harmonikou, skupinové cvičení a další). Dále s klienty spolupracujeme na zvyšování jejich soběstačnosti. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který se stará o jeho potřeby a přání.
Domov prošel rekonstrukcí v roce 2008. Moderně vybavené pokoje jsou zejména dvoulůžkové se sociálním zařízením. Okolo domova je rozsáhlá zahrada, kterou klienti mohou využívat k různým aktivitám – cvičení na hřišti, grilování, pěstování zeleniny apod.
Tým pracovníků se každý rok účastní odborných školení. Zaměstnanci si tak zvyšují svoji kvalifikaci.
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Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec

Poskytujeme:

ubytování – pokoje jedno a dvoulůžkové se sociálním zařízením,
stravování – normální, diabetické a dietní,			
péči, která zahrnuje tyto základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Úhrada služeb:
Sociální služba je poskytována za úhradu. Ubytování a stravu hradí klient ze svého příjmu,
kdy mu musí po této úhradě zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Úhrada za péči se stanoví ve
výši přiznaného příspěvku na péči. Přehled výše úhrad: www. musskt.cz.
Věková struktura cílové skupiny:
Dospělí (27 – 64 let) a mladší senioři (65 – 80 let).

V jídelně domova.

V zahradě jsou klientům k dispozici různé stroje pro cvičení.

Kapacita:
34 lůžek
Kontaktní osoby:
vedoucí domova: Bc. Romana Jarolínová, tel.: 376 320 369
sociální pracovnice: Marie Králíčková, Dis., tel.: 376 383 668
web: www. musskt.cz
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Centrum denních služeb Klatovy
Podhůrecká 815/III., 339 01 Klatovy

Budova Domova pro seniory
v Klatovech, kde jsou také prostory centra denních služeb.

Posláním Centra denních služeb v Klatovech je podporovat seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby s chronickým onemocněním po část pracovního dne v aktivním způsobu
života ve společnosti jejich vrstevníků.
Služba je určena seniorům a zdravotně postiženým osobám, které jsou alespoň částečně
mobilní a kterým jinak potřebnou pomoc v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu poskytují jejich rodinní příslušníci nebo jiné osoby.

V centru denních služeb se
senioří věnují různým aktivním
činnostem.

Jak se stát uživatelem služby:
O poskytnutí služby můžete požádat přímo v Centru denních služeb Klatovy prostřednictvím žádosti, která je přístupná v centru, nebo na http://www.klatovy.cz/muss/centrumsluzeb,
tel.: 376 310 874.
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Centrum denních služeb Klatovy

Poskytujeme:

pomoc při osobní hygieně nebo podmínky pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy – snídaně a oběda (normální, žlučníková, diabetická dieta),
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
sociálně terapeutické činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále poskytujeme fakultativní činnosti:
dovoz z bydliště do centra a zpět,
doprava klienta při vyřizování osobních záležitostí klienta na území města Klatovy.

Aktivní trávení volného času
v centru.

Úhrada služeb:
Tato ambulantní sociální služba je poskytována za úhradu dle vnitřních pravidel centra.
Kapacita zařízení:
6 osob

Budova Domova pro seniory
v Klatovech v zimě.

Provozní doba:
Služba je poskytována ve všední dny od 7:00 do 15:30 hodin.
Kontaktní osoby:
Vedoucí domova: Bc. Olga Stahlová, e-mail: stahlova@musskt.cz, tel.: 373 711 802,
mob.: 603 729 117
Sociální pracovnice: Bc. Hana Přerostová, e-mail: prerostova@musskt.cz, tel.: 373 711 803;
Jaroslava Smolíková, DiS, e-mail: smolikova@musskt.cz, tel.: 373 711 803
web: www.musskt.cz

1994 - 2014

15

20

Pečovatelská služba Klatovy

let
pomáháme

Pečovatelská služba Klatovy
Ballbínova 59/I, 339 01 Klatovy

Dohled nad klientem v jeho
domácnosti.

Pečovatelská služba patří k terénním sociálním službám, jejichž cílem je umožnit člověku
i přes nepříznivou sociální situaci setrvat ve vlastním domácím prostředí a zachovat si vlastní životní styl.
Dříve se tato služba zaměřovala hlavně na rozvoz obědů, v současné době je jejím trendem nabízet a poskytovat komplex služeb lidem, jejichž schopnosti zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy. Podstatou služby je pomoci těmto lidem zvládnout
vyjmenované, předem dohodnuté běžné každodenní úkony, které by dělali sami, kdyby jim
v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, snažíme se přizpůsobit naše služby možnostem a schopnostem každého člověka, popřípadě mu poradit s úpravou domácího prostředí.

Auto pečovatelské služby zajišťuje i přepravu klientů.

16
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Pečovatelská služba Klatovy

Poskytujeme:

Pečovatelská služba poskytuje komplex služeb, který zahrnuje pomoc při zajištění chodu
domácnosti, stravování, pomoc při sebeobsluze, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů, poskytování informací a aktivizační služby.
Dále nabízí fakultativní služby, mezi nejvíce využívané patří dohled nad klientem, pedikúra, pomoc s domácími mazlíčky či zapůjčení jídlonosičů pro dovoz oběda. Klient PS si může
zapůjčit kompenzační pomůcky, které mu zaměstnanci dopraví až do jeho bytu.
Naši zaměstnanci se každý rok účastní odborných školení a nové informace využívají k poskytování kvalitních a kvalifikovaných služeb.
Úhrada služeb a kontakt:
Služba se poskytuje občanům města Klatovy a spádových obcí, příjemce si služby hradí.
Služby jsou poskytovány od pondělí do pátku, dle dohody a potřeby mohou být některé úkony poskytovány i mimo tuto provozní dobu. O poskytnutí služby může zájemce požádat přímo
v sídle PS (Balbínova 59/I, Klatovy), tel.: 376 347 118, 101, e-mail: javorska©musskt.cz. Informace o PS lze najít i na internetových stránkách MěÚSS Klatovy: www.musskt.cz.
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Pečovatelské služba poskytuje
klientům komplex služeb - například pomoci při stravování či při
sebeobsluze.
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Domácí ošetřovatelská péče
Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy
Posláním domácí ošetřovatelské péče je poskytování odborné zdravotní péče občanům
Klatov a okolí v jejich domácím prostředí.

Sestry při provádění ošetřovatelské rehabilitace v bytě klientky.
Sestry zajišťují mimo jiné
i aplikaci injekcí a odběry biologického materiálu.
Tým sester domácí ošetřovatelské péče.

18

Kdo může domácí ošetřovatelskou péči předepsat?
- praktický lékař pro děti a dorost,
- praktický lékař pro dospělé,
- lékař, který propouští pacienta ze zdravotnického zařízení.
Kde nás najdete:
Domácí ošetřovatelská péče sídlí ve druhém patře bývalé jezuitské koleje. Vchod je z náměstí, tudy je možno také projít nádvořím k bezbariérovému vchodu. V budově je výtah.
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Domácí ošetřovatelská péče

Poskytujeme zdravotní péči v domácím prostředí:

ošetřovatelská rehabilitace, aktivizace, nácvik sebeobslužných dovedností,
převazy chronických defektů, dekubitů, nezhojených operačních ran aj.,
aplikace infuzí, injekcí aj.,
podávání klyzmatu,
aplikace permanentního močového katetru u žen,
odběry biologického materiálu (odběry moči, krve, výtěry, stěry),
kontroly celkového zdravotního stavu, monitorace fyziologických funkcí (měření tlaku,
glykémie ad.), příprava a podávání léků,
odborné poradenství pro pacienty a rodinné příslušníky (životospráva, dietní režim, péče
o imobilního člena rodiny aj..).
Jak se stát uživatelem služby?
Můžete kontaktovat přímo naši službu (viz. kontakty) nebo žádejte o předepsání domácí
ošetřovatelské péče vašeho praktického lékaře nebo lékaře, který pečuje o vás nebo člena
vaší rodiny ve zdravotnickém zařízení.
Úhrada služeb:
Zdravotní péče je poskytována pro klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny, péče je tedy
hrazena ze zákonného zdravotního pojištění.

Bezbariérový přístup do sídla
MěÚSS z nádvoří k výtahu.

Kontaktní osoby:
Sestra pověřená vedením:
Ing. Bc. Tomanová Lucie, e-mail: tomanova@musskt.cz, tel.: 376 347 104
Sestry:
p. Hodanová Jana (r.s.), p. Antalová Jarmila (r.s.), p.Kukuĺová Ivana (r.s),
mob.: 736 612 072, 736 612 073

1994 - 2014

19

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
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Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy
Poskytujeme odborné sociální poradenství se zaměřením na podporu klienta v obtížné životní situaci a pomáháme klientovi naučit se zvládat životní krize a problémy vlastními silami.
Služby poskytujeme občanům města Klatovy a spádových obcí, v případě volné kapacity přijímáme i ostatní zájemce.
Poradna poskytuje zájemcům
ve svých prostorách odborné
sociální poradenství.

Směrovka označující na nádvoří bývalé jezuitské koleje bezbariérový vchod.

Služby jsou určeny:
- osobám v krizi (jednotlivcům, partnerům, rodinám),
- rodinám s dětmi,
- dětem domácího násilí,
- osobám ohroženým závislostí,
- dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy,
- osobám ohroženým rizikovým způsobem života,
- seniorům,
- zdravotně postiženým.

20
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Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poskytujeme:

základní sociální poradenství (tj. poskytování potřebných informací přispívajících k řešení
nepříznivé sociální situace klienta),
poradenství psychologické – při řešení problémů osobních, partnerských i rodinných,
poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva a vzdělávání,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a navazujících služeb,
odborné sociální poradenství se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob.
uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče na základě rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
doprovázení a podpora pěstounských rodin,
výkon sociálně-právní ochrany dětí – např. pomoc rodičům při řešení výchovných a dalších
problémů souvisejících s péčí o dítě, pomoc rodičům při uspořádání péče o dítě v rozvodových kauzách apod.
Dále poskytujeme fakultativní činnosti:
kurz trénování paměti,
kurz nácviku potřebných dovedností (základy práce s PC, vyplňování žádostí apod.)
a komunikace pro uplatnění na trhu práce,
pravidelné cvičení paměti,
zapůjčování odborné i populárně naučné literatury.

Bývalá jezuitská kolej, ve které
sídlí MěÚSS a také poradna.

Věková struktura: neomezena
Bezbariérovost: ano (příchod zezadu z parkoviště pod budovou – výtahem do 1. patra)
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Jak se stát uživatelem služby?
Rozhodnout se pro návštěvu, domluvit si telefonicky či osobně konzultaci. Na pracovnice poradny se může obrátit kdokoli se svým problémem, osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Všechny konzultace jsou přísně důvěrné a jsou poskytovány zdarma, fakultativní služby za
úhradu v souladu s aktuálním ceníkem.
Provozní doba pro veřejnost:
pondělí - pátek 8:00 – 14:00 hodin
Další odpolední hodiny dle individuální domluvy s klientem.
Kontaktní osoby:
Mgr. Svatava Vítková, psycholog, tel.: 376 347 106, e-mail: vitkova@musskt.cz
Mgr. Renata Moserová, sociální pracovnice, tel.: 376 347 107, e-mail: moserova@musskt.cz

Mgr. Svatava Vítková při konzultaci s klientkou.
Prostory poradny.
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Azylové domy

Azylové domy
Koldinova 276/II. a 277/II., 339 01 Klatovy
Posláním azylových domů je poskytovat kvalitní služby sociální prevence tak, abychom
předcházeli možným krizovým situacím a sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy krizovou sociální situací a svými životními návyky.

Kuchyně v azylových domech
je i místech pro setkávání klientů.
Jeden z pokojů.

Aktivní činnosti pro dětské obyvatele azylových domů.

Služby jsou poskytovány:
Azylové domy poskytují služby jednotlivcům (ženám i mužům) a rodinám s dětmi, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem služby je motivovat ubytované k aktivnímu řešení vlastní situace a minimalizovat jejich závislost na systému sociální pomoci. S každým uživatelem služby je plánován průběh poskytování sociální služby individuálně podle osobních cílů, potřeb a schopností. Sociální pracovník vede písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotí průběh poskytování sociální služby za účasti uživatele.
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Provozní doba pro veřejnost:
Služba je poskytována nepřetržitě.
Úhrada služeb:
Služba je poskytována za úhradu.
Kapacita:
78 lůžek

Klientům jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách poskytovány tyto základní činnosti:
poskytnutí ubytování,
vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Děti se v azylových domech
nenudí.

Azylové domy sídlí ve dvou sousedících budovách. Rekonstrukce vnitřních prostor proběhla v roce 1995. V roce 2013 bylo provedeno zateplení a výměna okem. Budovy mají tři
nadzemní podlaží, která slouží k ubytování uživatelů služeb a suterénu, kde jsou provozní
místnosti jako je sklad, kotelna atd. Uživatelé mohou využívat kromě společenských místností
a klubovny pro děti také uzavřenou zahradu, která je vybavena zahradním nábytkem, sušáky
na prádlo a pískovištěm. Azylový dům se nachází v zástavbě rodinných domů. V jeho blízkosti
je nemocnice, obchody, pošta. Centrum města je vzdáleno zhruba 15 minut chůze.
Kontaktní osoby:
Mgr. Klára Voráčková, sociální pracovnice, tel: 376 311 580, e-mail: vorackova@musskt.cz
Bc. Petra Klomínská, sociální pracovnice, tel: 376 311 580, e-mail: klominska@musskt.cz
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Dům na půl cesty

Dům na půl cesty
Koldinova 276/II., 339 01 Klatovy
Posláním domu na půl cesty je poskytovat ubytování a potřebnou podporu a pomoc při
zařazování uživatelů služby do běžného života prostřednictvím poskytnutí podpory a nácviku schopností a dovedností podporujících sociální začleňování. Cílem této služby je motivovat ubytované k aktivnímu řešení vlastní situace a minimalizovat jejich závislost na systému
sociální pomoci.
Služby jsou poskytovány:
Sociální službu mohou využít osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí
školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež nebo osoby,
které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody. Dům na půl cesty patří mezi služby sociální prevence, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou
ohroženy krizovou sociální situací a svými životními návyky. S každým uživatelem služby
je plánován průběh poskytování sociální
služby podle osobních cílů, potřeb a schopností. Sociální pracovník vede písemné individuální záznamy o průběhu poskytování
sociální služby a hodnotí průběh poskytování
sociální služby za účasti uživatele. Služba je
poskytována nepřetržitě.
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Pokoj v domě na půl cesty.
Pohled na objekt azylových
domů, domu na půl cesty a noclehárny ze zahrady.

Kuchyně pro potřeby klentů
domova na půl cesty.
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Úhrada služeb:
Služba je poskytována za úhradu.
Kapacita:
5 lůžek

Klientům jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách poskytovány tyto základní činnosti:
Další z pokojů.

poskytnutí ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Dům na půl cesty sídlí v suterénu domu, který byl částečně zrekonstruován v roce 1995.
V roce 2013 byla budova zateplena a dřevěná okna vyměněna za platová. Klientům jsou k dispozici dva pokoje, kuchyňka, která slouží také jako společenská místnost a sociální zařízení.
U domu je vlastní uzavřená zahrada, kterou mohou využívat ubytovaní, je zde zahradní nábytek a sušáky na prádlo. Dům na půl cesty se nachází v zástavbě rodinných domů cca 15 minut od centra Klatov. V blízkosti je nemocnice, lékárny, poblíž je i pošta a obchodní centra. Do
domova je velmi dobré dopravní spojení linkami MHD, zastávky jsou vzdáleny asi 100 metrů.
Kontaktní osoby:
Mgr. Klára Voráčková, sociální pracovnice, tel.: 376 311 580, e-mail: vorackova@musskt.cz
Bc. Petra Klomínská, sociální pracovnice, tel.: 376 311 580, e-mail: klominska@musskt.cz
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Noclehárna

Noclehárna
Koldinova 277/II., 339 01 Klatovy
Noclehárna poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Je určena pro přespávání mužů, občanů města Klatov, kteří se prokazatelně ocitli v sociální tísni a bez přístřeší, a kteří potřebují zvláštní pomoc.

Služby jsou poskytovány:
Noclehárna poskytuje výše uvedeným občanům také sociální, výchovnou a poradenskou
péči. V případě volné kapacity 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 finanční prostředky na
zaplacení pobytu.
Žádost o přenocování je vyřizována přímo v noclehárně od otevření zařízení. Podmínkou
přenocování je úhrada za poskytnutou službu a to, že ubytovaný nesmí být pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek. Smlouva o poskytnutí sociální služby není uzavírána písemně, pouze ústně.
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Pokoj v noclehárně pro muže
bez domova.
Budova azylových domů, domu
na půl cesty a noclehárny v Koldinově ulici.
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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 do 6:00 hodin.
Kapacita:
9 lůžek
Pokoj v noclehárně.

Klientům jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách poskytovány tyto základní činnosti:
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí přenocování.

Noclehárna sídlí v domě, který byl částečně zrekonstruován v roce 1995. V roce 2013
byla budova zateplena a dřevěná okna vyměněna za platová. Klientům jsou k dispozici dva
pokoje, kuchyňka, která slouží také jako společenská místnost a sociální zařízení. Klienti mají možnost praní prádla za úhradu. V blízkosti je nemocnice, lékárny, poblíž je i pošta
a obchodní centra. Noclehárna je vzdálena zhruba 15 minut chůze od centra města.
Kontaktní osoby:
Mgr. Klára Voráčková, sociální pracovnice, tel.:376 311 580, e-mail: vorackova@musskt.cz
Bc. Petra Klomínská, sociální pracovnice, tel.: 376 311 580, e-mail: klominska@musskt.cz
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Klub seniorů Klatovy

Klub seniorů
Plánická 208/I, 339 01 Klatovy
Klub seniorů poskytuje koordinační činnost zaměřenou na podporu seniorů, zejména jejich
volnočasových a zájmových aktivit a klubovou a setkávací činnost seniorů. V Klubu seniorů se zajišťuje společenská, kulturní a zájmová činnost.

Senioři se ve svých prostorách schází každou středu při
různých aktivitách - hudebních
vystoupeních, besedách apod.

Ženský pěvecký sbor Klubu
seniorů Klatovy.

„Co svět světem stojí, lidé touží po dlouhém životě a věčném mládí. Otázka, jak tedy žít?
Jak na to? V našem Klubu seniorů Klatovy máme osvědčený způsob – žít aktivně!
Setkáváme se společně při různých akcích, sportujeme, tančíme, zpíváme, namáháme
mozek při studiu vysokých škol, německého a anglického jazyka, pomáháme slabším, necítíme se zbyteční, máme dobrou náladu, máme rádi obyčejné věci, jsme optimističtí…
Přátelé, přidejte se k nám. Těch 120 let bude brzy možných!“
Věra Heřmánková,
vedoucí Klubu seniorů Klatovy
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Služby jsou určeny:
seniorům
Úhrada služeb
Služba je poskytována bez úhrady.
Jak se stát uživatelem služby?
Žádost o tuto službu se podává v Klubu seniorů Klatovy, tel.: 376 310 756.
Klub seniorů jednou za rok
pořádá v sále klatovského kulturního domu seniorský ples.

Provozní doba:
Služba je poskytována od pondělí do pátku.
Provozní doba pro veřejnost:
13:00 – 17:00 hodin
Působnost zařízení:
Klub seniorů slouží občanům města Klatovy a spádových obcí.

Klub nabízí

13 kroužků: výuka anglického jazyka – začátečníci, výuka anglického jazyka – pokročilí,
výuka německého jazyka, cvičení paměti, turistický, jóga, plavání, pěvecký a taneční, počítače – internet…,
pravidelná setkání s programem, která se konají každou středu od září do června vždy od
13 hodin (besedy se zajímavými hosty, cestopisné přednášky, povídání o zdravém životním
stylu…).
módní přehlídka pro seniory,
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společné návštěvy kulturních zařízení,
pořádání výstav a společenských akcí,
sportovní akce,
výlety a zájezdy,
vzdělávání.
Senioři pomáhají:
Senioři se zapojili do charitního projektu Adopce na dálku a poskytují každoročně finanční
prostředky na studium indického chlapce. Členové klubu sbírají poštovní známky, které rovněž posílají na charitativní účely. Peníze za jejich prodej slouží k podpoře chudých lidí v rozvojových zemích.
Partnerství:
Už 10 let udržuje klub seniorů partnerství s podobnou seniorskou organizací v bavorském
Chamu.
Cíle klubu:
Nabídnout seniorům program, který je osloví. Podporovat aktivitu jednotlivých členů.
Umožnit setkávání seniorů s mladými lidmi.
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Senioři pořádají ve svém klubu
každoročně i výstavy, na kterých
se snaží předávat mladším generacím své dovednosti.
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