
Katalog sociálních
a doprovodných
služeb
v Sušici a okolí

1. aktualizované vydání 2015



Katalog sociálních 
a doprovodných služeb
v Sušici a okolí



 Obsah

 Úvodem 

 Tísňové telefonní linky a telefonní linky

 pro obtížné životní situace

1. Úřady, instituce str. 6

2. Senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením str. 9

3. Děti, mládež, rodina str. 30

4. Osoby bez přístřeší, v krizi a drogově závislé str. 41

5. Sociální poradenství str. 44

6. Ostatní veřejné služby a instituce str. 50

7. Lékaři, zdravotnická zařízení str. 52

8. Přehled obcí v obci s rozšířenou působností Sušice str. 64

9. Seznam škol, předškolních zařízení

 a školských zařízení v okrsku Sušice str. 65

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



 Úvodní slovo

Vážení a milí spoluobčané,

je pro mě velkou ctí a potěšením představit Vám 

aktualizovaný katalog sociálních služeb pro Sušici 

a okolí. Naleznete zde ucelený přehled všech po-

skytovatelů sociálních služeb, kontakty na úřady, 

lékaře a instituce, které u nás nabízejí své služby. 

Na jeho vytvoření spolupracovali členové komi-

se pro komunitní plánování, která je složena jak 

z odborníků zabývajících se sociální a zdravotní pro-

blematikou, tak i našich spoluobčanů a uživatelů služeb. Cílem komunitního 

plánování sociálních služeb je vytvoření kvalitní a stále se rozvíjející sítě slu-

žeb, která bude reagovat na potřeby lidí. Dříve či později se může každý z nás 

nebo někdo z našich blízkých dostat do tíživé sociální situace, se kterou se 

bez pomoci nebude moci uspokojivě vypořádat.

Jako velmi důležitou vnímám spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli, 

neziskovými organizacemi, zástupci města a ostatními subjekty. S potěše-

ním sleduji rozvoj a rozrůstající se nabídku sociálních a souvisejících služeb 

v našem regionu.

Rád bych poděkoval všem, kteří pečlivě a s velkým nasazením pracují s potřeb-

nými. Uživatelům služeb přeji, nechť se setkávají jen se samými profesionály. 

    

 Bc. Petr Mottl

 starosta města Sušice
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 Čísla tísňového volání

 Pomoc v případě obtížné životní situace

SOS tel.: 112

Hasiči tel.: 150

Záchranná služba tel.: 155

Policie ČR tel.: 158

Městská policie Sušice tel.: 376 540 203

Linka bezpečí (bezplatná nonstop linka) 
• pomoc pro děti a mládež v jejich 
  krizových situacích

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 obětem domácího násilí

tel.: 283 892 772

Bílý kruh bezpečí (nonstop linky ) 
• pomoc obětem kriminality tel.: 116 006

• pomoc obětem domácího násilí

Dona linka (nonstop linka) 
• pomoc obětem domácího násilí

tel.: 251 511 313

Senior linka ELPIDA (8 - 20 hod.)
• pro osamělé seniory, osoby pečující 
   o seniory a osoby v krizi

tel.: 800 200 007

Senior telefon ŽIVOT90 (nonstop linka) 
• krizová linka pro seniory

tel.: 800 157 157

DROP IN Linka (nonstop linka) 
• poradenství, prevence a terapie 
   drogových problémů

tel.: 222 221 124
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Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 – 12.00      12.30 – 17.00

Středa 8.00 – 12.00      12.30 – 17.00

Pátek 8.00 – 11.00      12.00 – 14.00

Pracovní doba:

Pondělí 07.30 – 17.00

Úterý 07.00 – 15.30

Středa 07.30 – 17.00

Čtvrtek 07.00 – 15.00

Pátek 07.00 – 14.00

 Městský úřad Sušice – odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví

Adresa: náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 376 540 111 (ústředna)
 fax: 376 540 112
 e-mail: podatelna@mususice.cz
 web: http://mususice.cz

ÚŘADY,  INSTITUCE1.

V oblasti sociální péče poskytuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

zejména pomoc občanům při řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Provádí posouzení životní situace osob a realizuje přímou sociální práci 

s klientem, zajišťuje výkon sociální práce v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 
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ÚŘADY,  INSTITUCE

Hlavní náplní této činnosti je:

terénní sociální práce; depistážní činnost; poskytování odborného sociálního 

poradenství ( vč. dluhového poradenství); problematika prevence sociálně- 

-patologických jevů; protidrogová prevence; sociální kurátor pro dospělé; 

uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb s poskytovateli sociálních 

služeb u osob, které dle lékařského posudku nejsou schopny samostatně jednat 

a nemají zákonného zástupce; osobě, které není poskytována sociální služba 

a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život 

nebo zdraví, zajišťuje poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to 

v nezbytném rozsahu; zajištění dostupnosti informací o možnostech a způ-

sobech poskytování sociálních služeb na svém území; výkon veřejného opa-

trovnictví osobám, které jsou omezeny nebo zbaveny způsobilosti k právním 

úkonům; zvláštní příjemce důchodu pro účely důchodových dávek; vydávání 

parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravot-

ně postiženou; vydávání tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem na 

léčiva obsahující návykové látky nebo efedrin; komunitní plánování sociálních 

služeb; spolupráce se subjekty, které poskytují sociální služby; apod.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí zajišťuje výkon státní správy a plní 

úkoly vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 218/2003 Sb., 

o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 

ve znění pozdějších předpisů a dalších. Poskytuje odborné sociální poraden-

ství; provádí opatření na ochranu nezletilých dětí; vykonává funkci opatrovníka 

a poručníka nezletilým dětem; zajišťuje náhradní rodinnou péči; sleduje vý-

kon ústavní a ochranné výchovy.



8

ÚŘADY,  INSTITUCE

Úřední hodiny:

Pondělí 08.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Úterý 08.00 - 11.00

Středa 08.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Čtvrtek 08.00 - 11.00

Pátek 08.00 - 11.00 jen příjem žádostí a pozvaní

Úřední hodiny:

 Klientské centrum Podatelna  Pokladna

Pondělí 08.00 – 17.00 08.00 – 17.00 08.00 – 12.00 
12.30 – 16.30

Úterý 08.00 – 14.00 08.00 – 16.00 ----

Středa 08.00 – 17.00 08.00 – 17.00 08.00 – 12.00 
12.30 – 16.30

Čtvrtek 08.00 – 14.00 08.00 – 16.00 ----

Pátek ---- 08.00 – 14.00 ----

 Okresní správa sociálního 
zabezpečení Klatovy

Adresa: Kollárova 528

 339 01 Klatovy

Kontakty: telefon: 376 330 511
 fax: 376 330 571
 e-mail: posta.kt@cssz.cz

 Úřad práce Sušice
Adresa: Nádražní 1226
 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 950 128 200
 fax: 950 128 259
 e-mail: susice.up@kt.mpsv.cz
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 Domov pro seniory 
Sociální služby města Sušice

Název poskytovatele: Sociální služby Města Sušice, p. o.

Adresa poskytovatele: nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Domov důchodců, nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 376 547 312

 e-mail: cermakova@socialni-susice.cz

 web: www.socialni-susice.cz

Je pobytová služba pro seniory s nárokem na důchod, kteří již nejsou schopni 

sami žít doma a potřebují nepřetržitou odbornou péči, jakou jim ani osoby blízké 

již nejsou schopny zajistit. V domově jsou pečovatelé, zdravotní sestry, fyziotera-

peutka a 2 x týdně dochází lékař. Zajišťujeme vlastní stravování a snažíme se kli-

entům přiblížit péči a prostředí co nejvíce domovu. Ubytování v Domově je v jed-

nolůžkových, dvou nebo třílůžkových pokojích se sociálním zařízením. Domov je 

v klidném místě na břehu Otavy v blízkosti centra města. Na každém patře je pro-

storná terasa, která je volně přístupná. Klienti mohou kdykoli přijímat návštěvy 

a také opouštět Domov dle vlastního přání. Každodenní program připravují naše 

nepedagogické výchovné pracovnice. Klienti se mohou účastnit různých aktivit, 

od mše, která se v prostorách Domova koná každý týden, přes vzdělávací pro-

gram Univerzity 3. věku po pěstování bylin na naší skromné zahrádce. Pracujeme 

s novými směry péče - Smyslová aktivizace, Bazální stimulace, Kinestetika a Vali-

dační terapie.

Od roku 2013 jsme certifikova-

né pracoviště pro Bazální sti-

mulaci. 

Domluvte se s naší sociální pra-

covnicí, která Vás ráda naším 

Domovem provede a poskytne 

více informací.

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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 Odlehčovací služby  
Sociální služby města Sušice

Název poskytovatele: Sociální služby Města Sušice, p. o.

Adresa poskytovatele: nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Domov důchodců, Nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 376 547 312

 e-mail: cermakova@socialni-susice.cz

 web: www.socialni-susice.cz

Je krátkodobá pobytová služba pro Ty, kteří se starají o své blízké a vyskytne 

se důvod, pro který nemohou tuto péči zajistit (např. nemoc, dovolená, nebo 

potřeba odpočinku...). K dispozici je jeden jednolůžkový pokoj se sociálním 

zařízením, ledničkou, TV, stolkem a křeslem. Naší snahou je klientům pobyt 

u nás co nejvíce zpříjemnit. Snažíme se proto zapojovat je do nabízených den-

ních aktivit s ohledem na jejich možnosti a individuální přání. Odlehčovací 

služba může být nejdéle poskytována na dobu 3 měsíců.

Zájemci o tuto službu si mohou žádost a lékařské vyjádření vytisknout pohodlně 

z domova na našich internetových stránkách nebo osobně navštívit sociální 

pracovnici. S ní si domluví konkrétní termín a rovněž Vám sdělí důležité infor-

mace ohledně pobytu.

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM

Služby, které nabízíme, jsou určeny pro ty, kteří z důvodu duševního onemocně-

ní, Alzheimerovou nemocí či jinými typy demence, potřebují pravidelnou pomoc 

jiné osoby. K dispozici jsou jedno a dvou lůžkové pokoje se sociálním zařízením 

(sprchový kout s WC). Na každém patře je jídelna a společenská místnost s vý-

hledem na řeku a město, kde probíhají denní aktivity. Po zprovoznění celé bu-

dovy máme k dispozici další krásné prostory i v přízemí. Naší snahou je zapojit 

klienty tak, aby mohli smysluplně prožívat svůj den. Proto s nimi pracujeme po-

mocí Smyslové aktivizace a Validační terapie. Zároveň pracujeme s konceptem 

Bazální stimulace. Snažíme se co nejvíce zachovat soběstačnost klientů, jejich 

vazby s rodinou a zapojení do běžných denních aktivit.

Jak to u nás v Domově chodí a vypadá? Domluvte si schůzku s naší sociální 

pracovnicí, která Vás ráda provede a sdělí veškeré potřebné informace.

 Domov se zvláštním režimem  
Sociální služby města Sušice

Název poskytovatele: Sociální služby Města Sušice, p. o.

Adresa poskytovatele: nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Domov důchodců, Nábřeží Jana Seitze 131, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 376 547 312

 e-mail: cermakova@socialni-susice.cz

 web: www.socialni-susice.cz

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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 Sociální aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením  
Sociální služby města Sušice

Název poskytovatele: Sociální služby Města Sušice, p. o.

Adresa poskytovatele: nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 720 561 597, 376 520 639

 e-mail: havlikova@socialni-susice.cz

 web: www.socialni-susice.cz

Aktivizační služby jsou určeny pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

ze Sušice a přilehlých obcí. Cílem služby je podporovat aktivní způsob života 

a upevňovat sociální kontakty. Aktivity probíhají v bezbariérových prostorách 

Domu s pečovatelskou službou, Pod Svatoborem 56 nebo přímo v domácnosti. 

Aktuální program je k dispozici na vývěskách v DPS nebo webových stránkách.

Nabídka aktivit: trénink paměti (kvízy, slovní hříčky, luštění, rébusy), procvi-

čování jemné motoriky – výroba dekorací, provlékací hry podporující zručnost 

prstů, trpělivost a fantazii, hry, při kterých je zapojena koncentrace, zručnost 

a především motorická koordinace, nácvik práce s moderními technologiemi 

(např. s mobilním telefonem, platební kartou), a individuální procvičování práce 

na počítači a 4 dny v týdnu probíhá cvičení. Je možné zajistit i doprovod na plavání.

Součástí je Virtuální univerzita třetího věku.

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů v Sušici, příměst-

ských částech a také v přilehlých obcích. Je určena pro seniory, osoby se zdravot-

ním postižením, osoby s tělesným postižením a osoby s chronickým onemocně-

ním. Služba je poskytována denně, včetně víkendů, svátků a to od 7.00 do 21.30 

hod. Cílem služby je zajistit komplexní péči o uživatele tak, aby mohl žít ve své 

domácnosti. Je nabízena pomoc s osobní hygienou, oblékáním, přípravou a podá-

ním jídla, úklidem domácnosti a společných prostor v bytových domech, zajištění 

nákupů (vyzvednutí receptů, placení složenek,…), doprovod k lékaři, na nákup, 

dovážka obědů včetně víkendů z vlastní jídelny s vysokými nároky na kvalitu 

stravy. Součástí služeb je i základní poradenství. K dispozici jsou 2 bezbariérové 

koupelny, prádelna a prostory, kde je poskytována pedikúra a fyzioterapie.

 Pečovatelská služba 
Sociální služby města Sušice

Název poskytovatele: Sociální služby Města Sušice, p.o.

Adresa poskytovatele: nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 376 520 641, 723 857 194

 e-mail: votavova@socialni-susice.cz,  

 kozlova@socialni-susice.cz

 web: www.socialni-susice.cz

SLUŽBY PRO SENIORY,  OSOBY SE 
zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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Tísňová péče je sociální služba, která dodává seniorům a osobám se zdra-

votním postižením pocit bezpečí a jistoty v případě krizové situace jako je 

nevolnost, slabost, pád, strach ze samoty, aj. Klient si pomoc přivolá stiskem 

tlačítka, které u sebe nosí a v případě nouze se spojí s odborným personálem, 

který zajišťuje pomoc 24 hodin denně. Službu poskytujeme v Sušici a v obcích 

do 15 kilometrů.

Cílem služby je:

• zajistit pocit bezpečí pro klienta, jeho rodinu a pečující osoby

• umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením co nejdéle setrvat  

 v jejich přirozeném prostředí

• snižovat sociální izolaci starých, nemocných a osaměle žijících lidí

• pomoci rodinám a pečujícím osobám v péči o jejich blízké

 Tísňová péče  
Sociální služby města Sušice

Název poskytovatele: Sociální služby Města Sušice, p.o.

Adresa poskytovatele: nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 720 561 597

 e-mail: kozlova@socialni-susice.cz

 web: www.socialni-susice.cz

SLUŽBY PRO SENIORY,  OSOBY SE 
zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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Město Sušice má k dispozici 2 domy s pečovatelskou službou. Jeden na adrese 

Pod Svatoborem 56, kde je také sídlo terénních a ambulantních sociálních slu-

žeb (pečovatelská služba, sociální poradna, tísňová péče a aktivizace). Zde je 

70 bytů, z toho je jich 16 o velikosti 1+1, které jsou určeny pro manželské, part-

nerské nebo rodičovské dvojice a 54 bytů pro jednotlivce. Druhý dům je kousek 

od náměstí, na adrese Bašta 145, kde je 17 bytů. Komunikační a dispoziční řešení 

obou objektů je bezbariérové.

Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny občanům se sníženou sobě-

stačností, kteří potřebují pečovatelské úkony. Byty jsou majetkem města Sušice, 

kde je také možné požádat o přidělení bytu. Informace o bydlení a službách zís-

káte také přímo v domě s pečovatelskou službou na adrese Pod Svatoborem 56.

 Domy s pečovatelskou službou  
Sociální služby města Sušice

Název poskytovatele: Sociální služby Města Sušice, p.o.

Adresa poskytovatele: nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 720 561 597, 376 520 639

 e-mail: kozlova@socialni-susice.cz

 web: www.socialni-susice.cz

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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Klub důchodců je místem pro pravidelná setkávání seniorů ze Sušice a přileh-

lých obcí. Je otevřen každé pondělí, středu a pátek od 13.00 do 18.00. Klub se 

nachází v domě s pečovatelskou službou, Pod Svatoborem 56 a to ve 2. patře.

Nabídka klubu důchodců: posezení u kávy, popovídání si, setkání a poznání 

nových přátel, hraní společenských her, oslavy narozenin, svátků a jedenkrát 

za měsíc posezení u harmoniky.

 Klub důchodců  
Sociální služby města Sušice

Název poskytovatele: Sociální služby Města Sušice, p.o.

Adresa poskytovatele: nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice

Kontakty: Jitka Vecková

 web: www.socialni-susice.cz

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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Volnočasové centrum je místo pro setkávání seniorů ze Sušice a okolních obcí. 

Je to prostor i pro mezigenerační setkávání a tvoření. Návštěvníci mají k dispo-

zici počítače s internetem.

Centrum je v domě s pečovatelskou službou, Pod Svatoborem 56 a je otevřené 

každý všední den.

Nabídka aktivit je pestrá: tvořivé dílny, vaření, internet, výstavy, hry, posezení. 

Jde o rozšíření nabídky aktivizačních činností. Zaměřujeme se na jak na pohy-

bové aktivity, tak i na výrobu věcí souvisejících s jednotlivými ročními obdo-

bími a svátky. Aktuální program najdete na vývěskách a webových stránkách 

organizace.

 Volnočasové centrum  
Sociální služby města Sušice

Název poskytovatele: Sociální služby Města Sušice, p.o.

Adresa poskytovatele: nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 720 561 597, 376 520 639

 e-mail: kozlova@socialni-susice.cz

 web: www.socialni-susice.cz

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání 

organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. 

Sušice se do projektu zapojila v roce 2009. 

Výuka univerzity třetího věku zahrnuje skupinové přednášky natočené vysokoškol-

skými lektory, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity. Výuka 

poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání 

na vysokoškolské úrovni. Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na podpo-

ru fyzické a psychické kondice, podporují „bio-psycho-sociální” rozvoj osobnosti, 

reagují na měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjejí generační dialog.

Konzultační středisko se nachází v domě s pečovatelskou službou, učebna je umístě-

na ve 2. patře a je zajištěn bezbariérový přístup.

 Virtuální univerzita třetího věku  
Sociální služby města Sušice

Název poskytovatele: Sociální služby Města Sušice, p.o.

Adresa poskytovatele: nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 720 561 597, 376 520 639

 e-mail: kozlova@socialni-susice.cz

  havlikova@socialni-susice.cz

 web: www.socialni-susice.cz

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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Pečovatelská služba je terénní služba sociální péče, která pomáhá seniorům, do-
spělým osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním zvládat 
běžné denní činnosti v jejich vlastní domácnosti a podporuje jejich obvyklý způsob 
života. Služba je poskytována za úhradu, denně, v čase 7.00 – 20.00 hodin. 
Mezi základní činnosti patří pomoc při osobní hygieně a oblékání, při používání 
WC, podpora při pohybu v bytě a přesunech na lůžko, dovoz obědů do domácnos-
ti, příprava a podávání jídla, úklid a údržba domácnosti, žehlení, topení v kam-
nech, zajištění nákupů, vyzvednutí receptů, placení složenek, doprovod k lékaři, 
na úřady a jiné činnosti, které umožní seniorům co nejdéle žít ve svém přiroze-
ném prostředí.

 Pečovatelská služba 
Oblastní charita Sušice

Název poskytovatele: Oblastní charita Sušice
Adresa poskytovatele: Volšovy 1, 342 01 Sušice
Místo poskytování: Domácnosti osob v obcích ORP Sušice a obcích  

do 20 km od Sušice

Kontakty: telefon: 731 402 910, 376 523 324
 e-mail: sluzby@charitasusice.cz, info@charitasusice.cz 

web: www.charitasusice.cz 

Střediska: Sušice, Havlíčkova 110
 Kolinec, Kolinec 28 

Kašperské Hory, Dům s pečovatelskou službou, 
Žižkovo náměstí 401

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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Osobní asistence je terénní služba péče určená osobám se sníženou soběstač-

ností. S pomocí osobního asistenta jsou osoby schopny zvládat běžné denní 

činnosti podle svých potřeb a přání a žít obvyklým způsobem života ve svém při-

rozeném prostředí. Služba podporuje začleňování osob do společnosti, pomáhá 

udržovat a rozvíjet sociální kontakty. Služba je poskytována za úhradu, denně, 

bez časového omezení podle aktuálních potřeb osob. 

Mezi základní činnosti patří doprovody k lékaři, na úřady a na volnočasové akti-

vity, pomoc a podpora při přípravě a podávání jídla i pití, při přesunech na lůžko 

a vozík, při úkonech osobní hygieny 

a při použití WC, při oblékání a svlé-

kání, při pohybu v bytě i mimo něj, 

pomoc s nákupy, úklidem a údržbou 

domácnosti a osobních věcí, při aktivi-

zaci a nácviku nebo upevňování schop-

ností a dovedností. Služba pomáhá 

zprostředkovat komunikaci s okolím 

nebo vyřizovat běžné záležitosti. 

 Osobní asistence 
Oblastní charita Sušice

Název poskytovatele: Oblastní charita Sušice
Adresa poskytovatele: Volšovy 1, 342 01 Sušice
Místo poskytování: Domácnosti osob v obcích ORP Sušice a obcích  

do 20 km od Sušice

Kontakty: telefon: 731 402 910, 376 523 324
 e-mail: sluzby@charitasusice.cz, info@charitasusice.cz 

web: www.charitasusice.cz 

Střediska: Sušice, Havlíčkova 110
 Kolinec, Kolinec 28 

Kašperské Hory, Dům s pečovatelskou službou, 
Žižkovo náměstí 401

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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Odlehčovací služby jsou terénní služby sociální péče určené dospělým osobám 
se sníženou schopností sebeobsluhy, o které je obvykle celodenně pečováno. 
Jsou poskytovány v domácím prostředí a v předem dojednaném čase zastupují 
pravidelnou péči rodiny nebo blízkých osob. Pečující osoby tak mají prostor k nezbyt-
nému odpočinku, k vyřizování osobních záležitostí nebo udržení se na trhu práce.
Služba je poskytována za úhradu, denně, v čase 7.00 – 20.00 hodin. 
Mezi základní činnosti patří pomoc při oblékání, osobní hygieně, podávání jídla 
a pití, při používání WC, pohybu v bytě, doprovázení k lékařům a na úřady, ak-

tivizace schopností 
a dovedností, pomoc 
s chodem domác-
nosti a při vyřizování 
běžných záležitostí.

 Odlehčovací služby  
Oblastní charita Sušice

Název poskytovatele: Oblastní charita Sušice
Adresa poskytovatele: Volšovy 1, 342 01 Sušice
Místo poskytování: Domácnosti osob v obcích ORP Sušice a obcích  

do 20 km od Sušice

Kontakty: telefon: 731 402 910, 376 523 324
 e-mail: sluzby@charitasusice.cz, info@charitasusice.cz 

web: www.charitasusice.cz 

Střediska: Sušice, Havlíčkova 110
 Kolinec, Kolinec 28 

Kašperské Hory, Dům s pečovatelskou službou, 
Žižkovo náměstí 401

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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Sociálně aktivizační služby podporují seniory a dospělé osoby se zdravotním po-

stižením v aktivním prožívání života. Jednotlivé činnosti sociální služby pomáhají 

udržovat psychickou i fyzickou kondici, rozvíjí dovednosti uživatelů, upevňují so-

ciální kontakty a mají informativně vzdělávací charakter (plavání, cvičení, tvořivé 

dílny, procvičování paměti, výlety, vycházky, pomoc při adaptaci na nové prostředí, 

přednášky, výuka práce na počítači apod.). Služby jsou poskytovány v Kašperských 

Horách v pravidelném čase, ve Volšovech nebo v domácnostech osob v ORP Sušice po 

individuální dohodě. Služby jsou poskytovány bezplatně.

 Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením  
Oblastní charita Sušice

Název poskytovatele: Oblastní charita Sušice

Adresa poskytovatele: Volšovy 1, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Dům s pečovatelskou službou, Žižkovo náměstí 401, 

Kašperské Hory

Kontakty: telefon: 731 669 950, 376 523 324

 e-mail: dpskh@charitasusice.cz, info@charitasusice.cz

 web: www.charitasusice.cz

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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Služba je určena osobám, u nichž je zřejmé, že zanikly důvody pro další hospi-

talizaci, ale které nelze propustit do domácí péče. Posláním sociální služby na 

sociálních lůžkách ve zdravotnickém zařízení je poskytování celodenní péče uži-

vatelům těchto služeb, které z důvodu nepříznivého zdravotního stavu potřebují 

pravidelnou ošetřovatelskou péči jiné osoby. Nemocnice má v současné době 

6 sociálních lůžek. Dle § 52.ods.2 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 

službách zajišťujeme: poskytování ubytování a stravy, pomoc při osobní 

hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostřed-

kování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 

aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí.

 Sociální lůžka
Název poskytovatele: NEMOS SOKOLOV s.r.o.

Adresa poskytovatele: Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 Praha 7

Místo poskytování: Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 376 530 100, 376 530 110, 376 530 206

 e-mail kontaktní osoby: kotalova@nemocnice-susice.cz

 web: www.nemocnice-susice.cz

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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Služba Stacionáře Klíček je poskytována občanům ze Sušice a okolí s mentálním 

postižením středně těžkého a těžkého stupně a s kombinací mentálního a těles-

ného postižení ve věku 18 – 45 let. A kteří z důvodu postižení nejsou schopni 

bez pomoci sami nacházet způsoby zapojení do běžného života svých vrstevníků. 

Posláním denníhao stacionáře Klíček v Sušici je pomocí rozvoje sociálních 

dovedností a pracovních návyků zvyšovat šance lidem s mentálním postižením při 

zapojením do běžného života.

Služba je poskytována ambulantní formou a nabízí podle vyhlášky č. 505/2006 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních 

službách, tyto základní činnosti: základní sociální poradenství, pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, poskytování stravy, výchovné, vzdělávací a aktivi-

zační činnosti, zprostředková-

ní kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně-tera-

peutické činnosti, pomoc při 

uplatňování práv, oprávně-

ných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. Služba 

je poskytována v pracovních 

dnech v rozsahu maximálně 

devět a půl hodiny. 

 Stacionář Klíček
Název poskytovatele: Diakonie  ČCE – Středisko Západní Čechy
Adresa poskytovatele: Prokopova 25, 301 00 Plzeň

Místo poskytování: Pod Nemocnicí 116, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 371 651 226, 773 683 193
 e-mail: dssusice.zapad@diakonie.cz

 web: www.diakoniezapad.cz

Otevírací doba: pondělí – čtvrtek: 7.30 – 17.00, pátek: 7.30 – 14.00

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od pondělí do čtvrtka od 

7.00 do 15.30 hodin a v pátek od 7.00 do 13.00 hodin. 

Pečovatelská služba města Hartmanice je terénní služba určená osobám 

se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení bydlících 

v Hartmanicích.  Kapacita posky-

tovaných sociálních služeb je 

v současné době 30 osob a je 

zajišťována 2 pracovnicemi s cel-

kovým úvazkem 1,1 s příslušnou 

odbornou způsobilostí. Sídlo pe-

čovatelské služby a kontakty jsou 

uvedeny v záhlaví. Služba je posky-

tována v bytech Domu s pečovatel-

skou službou nebo i přímo v bytech  

klientů. Nejvíce využívané služby: 

úklid, donáška obědů, praní, man-

dlování, pomoc s přípravou jídla.

 Pečovatelská služba Hartmanice
Název poskytovatele: Město Hartmanice

Adresa poskytovatele: Hartmanice 75, 34201 Sušice

Místo poskytování: Dům s pečovatelskou službou, Hartmanice 151, 

34201 Sušice

Kontakty: telefon: 376 593 218 ( město) 

376 502 120 (Dům s pečovatelskou službou)

 e-mail: podatelna@muhartmanice.cz

 web: www.muhartmanice.cz

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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Pečovatelská služba obce Velhartice je poskytována v pracovní dny od 8.00 do 

15.15 hod. seniorům.

Poskytované služby: donáška obědů, obstarávání nákupů a různých 

pochůzek, doprovod k lékař i, pomoc př i oblékání, př i přípravě jídla, úklid 

v domácnosti, praní a žehlení (mandlování) prádla, pomoc př i denní hygie-

ně. Klientům bydlícím ve Velharticích (mimo DPS) je možné zajistit donášku 

oběda, nákupu a různé pochůzky, praní a žehlení doneseného prádla.

 Pečovatelská služba Velhartice

Název poskytovatele: Obec Velhartice

Adresa poskytovatele: Velhartice 134, 341 42 Kolinec

Místo poskytování: Dům s pečovatelskou službou, Velhartice 88

Kontakty: telefon: 376 583 330

 e-mail: velhartice@raz-dva.cz

 web: www.velhartice.cz

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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Typ poskytovaných služeb: rehabilitační pobyty, masáže, rehabilitační 

cvičení, příspěvek na vstup do bazénu v Sušici, zájmové a zdravotní před-

nášky (spolupráce s Domem s pečovatelskou službou v Sušici), pěší vycház-

ky členů svazu kolem Sušice se zájmovým zakončením, zajištění finančního 

poradenství, 1. úterý v měsíci v Klubu DPS – výměna baterií pro neslyšící 

a každou sudou středu v měsíci na Poliklinice firma ORTOP – zdravotní boty, 

protézy, atd.

 Svaz  zdravotně postižených Šumava  
Klub Sušice

Název poskytovatele: Svaz zdravotně postižených ZO Šumava

Adresa poskytovatele: Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 725 423 253 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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Sociálně terapeutická dílna je ambulantně poskytovaná služba, která nabízí 

klientům pravidelný program. Služba je určena lidem s duševním onemocně-

ním ve věku 18 – 80 let. 

Chod dílny zajišťují kvalifikovaní sociální pracovníci a pracovníci v sociálních 

službách, kteří pracují s klienty individuálně i skupinově a reagují na jejich 

přání a potřeby.

V dílně se klienti učí zvládat různé rukodělné techniky a tím získávají nové 

dovednosti či naopak mají možnost sdílet své zkušenosti s ostatními. Cílem 

této služby je zvyšování samostatnosti a soběstačnosti, pravidelný denní 

režim a získaní či zdokonalení pracovních dovedností, které lidem s duševním 

onemocněním usnadní vstup na chráněný či volný trh práce. 

Kapacita dílny je omezená, a proto je vhodné se o návštěvě předem domluvit. 

Služba je poskytována bezplatně.

 Sociálně terapeutická dílna Sušice

Název poskytovatele: Fokus-Písek, o.s. – pobočka Sušice
Adresa poskytovatele: Kollárova 485, 397 01 Písek

Místo poskytování: Nuželická 60, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 775 731 769
 e-mail: susice@fokus-pisek.cz
 web: www.fokus-pisek.cz

SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM
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SENIOŘI  A DOSPěLé OSOBY
SE zDRAVOTNíM POSTIŽENíM

Tyfloservis je služba pro dospělé zrakově postižené osoby starší 15 let. Přispí-
váme ke zvýšení samostatnosti nevidomých a slabozrakých a k jejich nezávis-
losti na okolí. Poskytujeme služby sociální rehabilitace. Formou jednorázových 
intervencí nebo dlouhodobých rehabilitačních kurzů pracujeme s klienty v těch-
to oblastech: nácvik sebeobsluhy (úklid, vaření, péče o vlastní osobu …), výuka 
čtení a psaní Braillova bodového písma, výuka psaní na klávesnici PC, nácvik 
vlastnoručního podpisu, nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu, 
nácvik chůze s bílou holí a nácvik chůze s prů-
vodcem. Poskytujeme poradenství v oblasti 
kompenzačních pomůcek: klienti u nás získa-
jí přehled o nabízeném sortimentu, pomůcky 
si vyzkouší a dostanou informace o způsobu 
jejich získání. Poskytujeme terénní služby na 
území Plzeňského kraje (nejčastěji v místě
bydliště klienta) a dále ambulantně ve středis-
ku v Plzni. Služba je zdarma. 
Tyfloservis také poskytuje poradenství v oblas-
ti optických pomůcek, a to těm lidem, u nichž 
již brýle ke čtení nepostačují. Lidé s těžkým 
postižením zraku si mohou vyzkoušet nejen 
optické pomůcky, ale i elektronické lupy a zís-
kají zde informace o jejich získání. 

 Tyfloservis, o.p.s. 
Krajské ambulantní středisko Plzeň

Název poskytovatele: Tyfloservis, o.p.s.
Adresa poskytovatele: Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň

Místo poskytování: Plzeňský kraj

Kontakty: telefon: 377 423 596, 608 257 961
 e-mail: plzen@tyfloservis.cz
 web: www.tyfloservis.cz
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Služba je určena rodinám, které pečují o dítě s pohybovým, mentálním či kom-

binovaným postižením v raném věku (0 – 7 let).

Raná péče je terénní služba, je tedy poskytována v  domácím prostředí uživa-

telů. Cíle služby jsou naplňovány prostřednictvím dvou programů – programu 

podpory rodiny a programu podpory vývoje dítěte.

Rodina může v rámci těchto  programů  vybírat ze služeb: naslouchání a pro-

vázení, posuzování vývoje dítěte, navrhování činností podporující rozvoj 

dítěte, výchovné poradenství, seznámení s aktuální nabídkou rehabilitač-

ních pomůcek a se způsobem jejich získávání, sociálně právní poradenství, 

zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště, návrh možností zařazení 

dítěte do předškolního zařízení, kontaktování konkrétního zařízení, spolupráce 

při adaptaci, návrh možností využívání sociálních a dalších návazných slu-

žeb, pomoc při získání finančních prostředků pro potřeby dítěte, doprovod 

při návštěvě lékaře nebo instituce, zprostředkování kontaktů mezi rodinami 

navzájem, přednášky a setkávání rodin. Všechny služby jsou poskytovány 

bezplatně.

 Raná péče Diakonie Stodůlky

Název poskytovatele: Raná péče Diakonie Stodůlky, 

Diakonie ČCE – středisko 

v Praze 5 -Stodůlkách

Adresa poskytovatele: Vlachova 1502, 155 00 Praha 5

Místo poskytování: Plzeňský, Středočeský, Ústecký kraj a Praha

 detašované pracoviště pro Plzeňský kraj

 Pod Svatoborem 56, Sušice

Kontakty: telefon:  235 518 392, 731 445 502

 e-mail: stodulky@rana-pece.cz

 web: www.rana-pece.cz

3.
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 Raná péče Čechy
Název poskytovatele: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Adresa poskytovatele: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5
Místo poskytování: Plzeňský kraj, Jihočeský, Karlovarský, 

Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, 
Středočeský, Ústecký, Hl. m. Praha

Kontakty: telefon:  251 510 744
 e-mail: ranapececechy@detskysluch.cz
 web: www.tamtam-praha.cz, www.detskysluch.cz

Raná péče Čechy je terénní sociální služba určená rodinám s dětmi se sluchovým 

a kombinovaným postižením od narození do maximálně 7 let věku. Základem pro-

gramu rané péče je široká podpora rodiny vychovávající dítě se sluchovým posti-

žením. Podpora je zaměřena na snížení negativního vlivu sluchového postižení na 

vývoj dítěte a celou jeho rodinu. Podporuje psychomotorický vývoj dítěte s důrazem 

na rozvoj jeho komunikačních dovedností. Posiluje kompetence rodiny a snižuje její 

závislost na sociálních systémech. Napomáhá vytvářet podmínky začleňování dítěte 

se sluchovým postižením a jeho rodiny do společnosti. Raná péče je poskytována 

formou pravidelných terénních konzultací v přirozeném prostředí dítěte – v rodině, 

v přesně stanovených termínech v rozmezí 2 – 4, 4 – 8 nebo 12 týdnů. Konzultace 

trvá 1,5 – 3 hodiny, část je věnovaná práci s dítětem (rozvoj komunikace, sluchového 

vnímání, motorických, sociálních a rozumových dovedností), část podpoře rodiny 

(odborné informace, poradenství, rozhovor). V období mezi konzultacemi poraden-

ský pracovník poskytuje rodině s dítětem se 

sluchovým postižením e – mailové a telefonic-

ké intervence, vyřizuje a připravuje pro uživa-

tele materiály podle předchozí dohody. Služ-

bu mohou využít rodiny s dětmi se sluchovým 

a kombinovaným postižením z celé České 

republiky a dle zákona č.108/2006 Sb. je 

služba poskytována rodinám bezplatně.
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Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s., poskytuje službu rané péče rodinám 

žijícím na území Plzeňského a Karlovarského kraje, ve kterých se narodilo 

a vyrůstá dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Služba rané péče je 

poskytovaná maximálně do sedmi let věku dítěte. Jedná se o terénní formu 

sociální služby, která je poskytovaná rodinám zdarma, v jejich přirozeném pro-

středí, tzn. u nich doma. Středisko rodinám nabízí odborné služby, podporu 

a pomoc, staví na vlastních silách a schopnostech každého člena rodiny. Snaží se 

umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném 

prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své mož-

nosti, schopnosti a nadání.   

Základní poskytované služby: konzultace v rodinách (1x za 1 – 3 měsíce), 

semináře pro rodiče, půjčování hraček, pomůcek a literatury, pomoc při výběru 

předškolního zařízení, základní sociálně právní poradenství.

 Raná péče Plzeň
Název poskytovatele: Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.
Adresa poskytovatele: Tomanova 5, 301 00 Plzeň

Místo poskytování: Plzeňský a Karlovarský kraj

Kontakty: telefon: 377 420 035, 724 400 815
 e-mail: plzen@ranapece.eu
 web: www.ranapece.eu
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Archa pro rodiny s dětmi poskytuje rodinám s dětmi v obtížné situaci takovou 

podporu, aby vlastními silami dokázaly vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj 

dítěte a vedly nezávislý život v rámci společnosti. Služby jsou určeny pro rodi-

ny s dětmi do 25 let v takové životní situaci, kterou nedovedou řešit vlastními 

silami a potřebují podpořit okolím. Na základě individuální dohody s rodiči je 

služba poskytována přímo v domácnostech nebo v ambulantních prostorách 

zařízení. Základní činnosti poskytované služby jsou odborná práce s rodinou, 

poradenství, informační servis, doprovod na úřady, výchovné poradenství, kri-

zová intervence s rodinou nebo se členem rodiny, asistovaný kontakt rodičů 

s dětmi, zprostředkování dalších služeb. Služby jsou poskytovány zdarma.

 Archa pro rodiny s dětmi

Název poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Adresa poskytovatele: Prokopova 25, 301 00 Plzeň

Místo poskytování: Nuželická 60, 342 01  Sušice, Havlíčkova 46, 341 01 

Horažďovice

Kontakty: telefon: 733 614 645

 e-mail: archa.zapad@diakone.cz

 web: www.diakoniezapad.cz

Doba poskytování služeb: Terénní forma:

 pondělí – pátek 8.00 – 18.00

 Ambulantní forma:

 Sušice:

 pondělí 10.00 – 12.00

 (případně i jindy po telefonické domluvě)

 Horažďovice:

 středa 10.00 – 12.00

 (případně i jindy po telefonické domluvě)
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Adite pro náhradní rodiny vnímá náhradní rodinnou péči jako příležitost a šanci 

pro ohrožené děti. Jejím posláním je doprovázet pěstounské rodiny při vytvá-

ření bezpečného a harmonického prostředí pro zdravý vývoj dětí. Cílem Adite 

je poskytovat podpůrné služby náhradním rodinám, aby děti mohly vyrůstat ve 

funkčním prostředí, naplňujícím jejich potřeby. Služba je poskytována v našich 

příjemně vybavených prostorách, s ohledem na pohodlné prostředí pro děti. 

Pracovníci navštěvují pravidelně rodiny i v jejich přirozeném prostředí.

Služba poskytuje:

• doprovázení pěstounských rodin na základě dohody o výkonu pěstounské péče

• asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou

• poradenství a psychologická pomoc

• vzdělávání pěstounů

• odlehčovací služby

• víkendová a klubová setkání pro rodiny s dětmi

• tábory pro děti v pěstounské péči

• osvětová činnost pro zájemce o pěstounství

Služby jsou určeny pěstounským rodinám s dětmi do 18 let a zájemcům 

o pěstounství.

 ADITE pro náhradní rodiny

Název poskytovatele: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Adresa poskytovatele: Prokopova 25, 301 00 Plzeň

Místo poskytování: Nuželická 60, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 731 125 429

 e-mail: adite.zapad@diakonie.cz

 web: www.diakoniezapad.cz

Otevírací doba: S našimi pracovníky se můžete setkat po předchozí 

telefonické domluvě.

 pondělí – pátek  8.00 – 18.00

DěTI,  MLÁDEŽ,  RODINA
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LATUS pro rodinu o.p.s. je nezisková organizace působící v Plzeňském kraji. 

Zaměřujeme se na rozvoj a zkvalitňování ambulantních a terénních služeb 

náhradní rodinné péče. 

Činnost naší organizace se zaměřuje na pěstounskou péči v dlouhodobé 

a přechodné formě. Pěstounská péče umožňuje př ijetí dítěte do rodiny, 

jehož vlastní rodina částečně nebo zcela selhává v některých svých funkcích 

a následně přestává fungovat v roli pečujících osob, nebo se tyto osoby dítě-

ti ze života z různých důvodů docela ztratí.

Cílem organizace LATUS pro rodinu je prostřednictvím cíleně zaměřených 

služeb a aktivit podporovat pěstouny v tom, aby vytvářely bezpečné prostře-

dí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do pěstounské péče.

Organizace realizuje osvětovou a in-

formační kampaň V pěstounské rodině 

jsem doma. Kampaň se zaměřuje na 

vyhledávání nových zájemců o pěs-

tounství.

 LATUS PRO RODINU o.p.s. 

Název poskytovatele: LATUS PRO RODINU o.p.s.

Adresa poskytovatele: Martinská 2, Plzeň 301 00

Kontakty: telefon: 775 969 047

 e-mail: info@latusprorodinu.cz

 web: www.latusprorodinu.cz 
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Smyslem osobní asistence jsou služby, které dětem, seniorům, zdravotně, tě-

lesně či mentálně znevýhodněným spoluobčanům bez rozdílu věku umožňují 

zůstávat i přes mnohá omezení co nejdéle ve svém domácím prostředí. Služ-

by osobní asistence poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně, včetně víkendů 

a svátků, s minimálním střídáním asistentů u jednoho klienta. 

Pomůžeme Vám s péčí o sebe, s osobní hygienou a koupáním, s vařením a podá-

ním jídla, s péčí o domácnost a nákupy, s doprovody k lékaři, na úřady, na pro-

cházku, za kulturou či sportem, s dalšími úkony běžného života a navíc s Vámi 

osobní asistent posedí a popovídá si, kdykoliv si budete přát. Služba napomáhá 

udržení přirozených sociálních vazeb s rodinou i okolím.

Terénní službou osobní asistence se organizace Hewer zabývá již 17. rokem. 

V Plzeňském kraji je služba 

Hewer nabízena od roku 2009. 

Osobní asistence Hewer je po-

skytována co nejkomplexněji, 

součástí služby je proto i péče 

sociálního terapeuta. Klientům 

a jejich rodinám nabízí psycho-

logický doprovod a pomoc při 

řešení složitých situací souvi-

sejících se službou a klientovou 

bezmocí.

 Osobní asistence – HEWER

Název poskytovatele: HEWER, z.s.
Adresa poskytovatele: středisko Plzeňský kraj: Guldenerova 3, 

326 00  Plzeň
Místo poskytování: terénní služba osobní asistence je poskytována 

v místech pobytu klientů z Plzeňského kraje

Kontakty: telefon: vedoucí střediska: 736 505 558
 e-mail: plzensko@hewer.org
 web: www.osobniasistent.cz
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Služby jsou určeny dětem v tíživé životní situaci. Děti jsou př ijímány na 

základě žádosti rodičů, žádosti samotných dětí, žádosti orgánu sociálně 

právní ochrany dětí nebo soudního rozhodnutí. Klokánek v Janovicích nad 

Úhlavou má nepřetržitý provoz. Služba poskytuje komplexní celodenní péče 

o svěřené děti, včetně pomoci př i uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

Spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí na řešení sociální situace 

svěřených dětí.

 Klokánek – zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc

Název poskytovatele: Fond ohrožených dětí

Adresa poskytovatele: Na Poříčí 6, Praha 1

Místo poskytování: Rozvojová zóna 514, Janovice nad Úhlavou

Kontakty: telefon: 378 606 855

 pohotovostní mobil: 724 667 799

 e-mail: klokanek.janovice@fod.cz

 web: www.klokanek-janovice.cz 
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Škola je zaměřená na vzdělávání a výchovu dětí s mentálním postižením, více vada-

mi a autismem. Žáci ve věku 5 až 8 let navštěvují přípravný stupeň, od 8 do 26 let  

základní školu speciální. Výukový program školy umožňuje žákům, aby si ve vhodně  

upravených podmínkách a při speciální péči osvojovali základní vědomosti, doved-

nosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě, k dosažení maximální možné 

míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení do běžného 

života.  Škola zajišťuje těmto dětem  komplexní péči, odpovídající zájmové aktivity, 

umožňuje jim plnohodnotný život ve společnosti vrstevníků a rodičům umožňuje 

zapojit se do běžného pracovního procesu. Samozřejmostí je spolupráce s odbor-

níky, s rodiči, individuální vzdělávací plány, výhodou je rodinná atmosféra školy 

a poloha v klidném pro-

středí zahrady sušické 

nemocnice.

Provoz školy je denně od  

7.00 do 16.00 hodin, 

k dispozici je také školní 

družina.

Ve škole se platí školné 

1 500,– Kč měsíčně.

 základní škola speciální 
Škola v zahradě

Název poskytovatele: Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín
Adresa poskytovatele: ZŠ speciální DČCE Merklín, Husova 346,
 334 52 Merklín u Přeštic
Místo poskytování: odloučené pracoviště Sušice, Pod nemocnicí 117, 

342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 602 614 338
 e-mail: zsspsusice@mv-net.cz
 web: www.specialniskolamerklin.cz
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Poradna provádí psychologická vyšetření (výše a struktura nadání, osobnostní 

profil –  vlastnosti osobnosti), porada při volbě povolání (vyšetření schopností, 

osobnostních předpokladů, konzultace), vyšetření a porada před nástupem do 

školy, speciálně pedagogická vyšetření zaměřená na zjištění úrovně zrakové-

ho a sluchového vnímání, grafomotoriky, schopnosti koncentrace pozornosti 

a paměti, vyšetření zaměřená na zjištění poruch učení v oblasti českého ja-

zyka (čtení, psaní) a matematických schopností, individuální nápravná péče 

u dětí s poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie), 

seznámení rodičů s problematikou nápravy u dětí se specifickou poruchou 

učení, vedení rodičů k aktivní pomoci svým dětem při překonávání obtíží se 

školou, trénování soustředění a pozornosti (program KUPOZ), pomoc rodinám 

při řešení obtíží výchovného charakteru (psychoterapeutické vedení, podpora 

dětí i rodičů při zvládání různých životních obtíží, rodinná terapie).

 Pedagogicko-psychologické 
poradenství

Název poskytovatele: Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň,  

pracoviště Klatovy, detašované pracoviště Sušice

Adresa poskytovatele: PPP Klatovy, Voříškova 823

Místo poskytování: pracoviště Sušice, Nuželická 60/III, 342 01  Sušice

Kontakty: telefon: Klatovy – 376 310 809, Sušice – 376 526 671

 e-mail: pppkt@mybox.cz, pppsu@mybox.cz

 web: www.pepor.pilsedu.cz/klatovy
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JONÁŠ je volnočasový klub pro děti v Kašperských Horách založený na princi-

pech otevřenosti. Klub je určen pro děti od 6 do 16 let a zejména pro ty, kte-

ré hledají jinou možnost trávení volného času, než organizovaně v zájmových 

kroužcích a spolcích. Otevřeno má každý čtvrtek od 15 do 17 hodin, vstup do 

klubu je zdarma a není vyžadováno pravidelné docházení. Otevřenost klubu 

nabízí také možnost volby mezi pravidelně připravovaným programem, vlast-

ním programem a odděleným prostorem pro přípravu do školy a doučování. 

Pravidelné programy zahrnují tvořivé aktivity, vzdělávací aktivity a skupino-

vé hry. Nepravidelně jsou připravovány víkendové zážitkové akce, soutěže 

a výlety. Vlastní program nabízí například možnost hraní deskových her nebo 

prostor pro rozvíjení vlastních nápadů. Klub vedou kvalifikovaní pracovníci, 

platí zde stanovená pravidla a děti se také podílejí na jeho chodu.

 JONÁŠ – volnočasový klub pro děti  
v Kašperských Horách

Název poskytovatele: Oblastní charita Sušice

Adresa poskytovatele: Volšovy 1, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Horní 168, 341 92 Kašperské Hory

Kontakty: telefon: 731 402 950, 376 523 324

 e-mail: info@charitasusice.cz

 web: www.charitasusice.cz
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Azylový dům poskytuje ženám, mužům a rodinám s dětmi pobytové služby, 

které obsahují tyto činnosti: poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění stravy, 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. Cílem je motivovat ubytované k aktivnímu řešení vlastní nepřízni-

vé situace a minimalizovat jejich závislost na systému sociální pomoci.

Azylový dům se nachází v zástavbě rodinných domů cca 15 minut od centra 

Klatov. V blízkosti nemocnice, lékárny, poblíž je i pošta a obchodní centra. 

Do domova je velmi dobré dopravní spojení linkami MHD, zastávky jsou 

vzdáleny asi 100 metrů. 

Služba je poskytována za úhradu.

 Azylový dům

Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb Klatovy, 

příspěvková organizace

Adresa poskytovatele: Balbínova 59/I., 339 01 Klatovy

Místo poskytování: Koldinova 276/II., 339 01 Klatovy

Kapacita: 38 lůžek

Kontakty: telefon: 376 311 580 - Mgr. Klára Machyánová

 e-mail: machyanova@musskt.cz

 web: www.klatovy.cz/muss/azylovedomy.asp

4.
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OSOBY BEz PŘíSTŘEŠí,  V KRIzI 
A  DROGOVě zÁVISLé

Charitní noclehárna ve Volšovech je ambulantní služba sociální prevence, 

která je určena dospělým mužům a ženám bez přístřeší z České republiky 

a zemí Evropské unie. 

Je poskytována za úhradu, denně, v čase 20.00 – 8.00 hodin (příchod na noc-

lehárnu do 21.00 hodin). Službu lze poskytnout osobám, které nejsou pod 

vlivem alkoholu ani jiných omamných látek, neprojevují známky agresivity 

a jsou schopny základní sebeobsluhy. 

Služba umožňuje zajistit osobám základní životní potřeby (přenocování 

do druhého dne, poskytnutí podmínek pro celkovou hygienu těla, možnost 

přípravy stravy a vyprání prádla, poskytnutí informací v rámci základního 

sociálního poradenství, v oprávněných případech poskytnutí trvanlivých 

potravin, ošacení a první noci zdarma). V případě zájmu mají osoby možnost 

využít návazné služby odborného sociálního poradenství v Sociální poradně 

Racek.

 Charitní noclehárna Volšovy  
Oblastní charita Sušice

Název poskytovatele: Oblastní charita Sušice

Adresa poskytovatele: Volšovy 1, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Volšovy 1, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 376 523 324, 732 250 018

 e-mail: nocleharna@charitasusice.cz,

 hrecinova@charitasusice.cz

 web: www.charitasusice.cz
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OSOBY BEz PŘíSTŘEŠí,  V KRIzI 
A  DROGOVě zÁVISLé

Služba je určená osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových 

látkách, starších 18-ti let. Služby také mohou využít blízcí či rodiče uživatelů 

návykových látek.

Služba nabízí poradenství (sociální, zdravotní, předléčebné), výměnný injekční 

program, základní zdravotní ošetření, testování na infekční choroby.

Služba je poskytována na veřejných místech ve městě Sušici či jinde, po tele-

fonické domluvě nebo osobním kontaktu.

Program poskytuje své služby ve čtvrtek, 1x14 dní, od 16 do 20 hodin.

 Regionální terénní program  

Název poskytovatele: Point 14

Adresa poskytovatele: Husova 14, 301 00 Plzeň

Místo poskytování: Sušice

Kontakty: telefon: 731 65 60 24

 e-mail: valesova@point14.cz

 web: www.point14.cz
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Služby jsou určeny občanům v nepříznivé sociální situaci, lidem v krizi, seniorům, 

zdravotně postiženým osobám a to zcela zdarma. Poradna se nachází v Domě 

s pečovatelskou službou, Pod Svatoborem 56, kde je bezbariérový přístup.

Po domluvě je poskytováno poradenství i v jiné dny a samozřejmostí je pora-

denství i v domácnosti v Sušici a přilehlých obcích. 

Nabízena je pomoc při zorientování se v systému sociálních dávek a služeb 

v regionu. Sociální pracovnice pomůže při jednání na úřadech či jiných institu-

cích, asistuje při vyplňování formulářů a žádostí. Podpora a pomoc při řešení 

mezigeneračních, sousedských vztahů 

a navázání kontaktu s přirozeným sociál-

ním prostředím.

Je nabízeno zprostředkování materiální 

pomoci pro osoby v krizi (nábytek, 

drobné vybavení domácnosti, aj.). 

 Sociální poradna  
Sociální služby města Sušice

Název poskytovatele: Sociální služby Města Sušice
Adresa poskytovatele: Nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 720 561 597, 376 520 639
 e-mail: kozlova@socialni-susice.cz
  havlikova@socialni-susice.cz 

 web: www.socialni-susice.cz

Konzultační hodiny: úterý 14.00 – 17.00
 čtvrtek 9.00 – 12.00

SOCIÁLNí  PORADENSTVí5.
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 Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Sociální služby města Sušice

Název poskytovatele: Sociální služby Města Sušice
Adresa poskytovatele: Nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 720 561 597, 376 520 639
 e-mail: kozlova@socialni-susice.cz 

 web: www.socialni-susice.cz

Otevírací doba: pondělí – pátek 7.00 – 12.00 13.00 – 15.30

Služba je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám po 

úrazech.

Cílem této služby je možnost vyzkoušet si pomůcky přímo v domácnosti, jejich 

vhodnost a usnadnění péče o člověka v jeho přirozeném prostředí. 

K dispozici máme: polohovací postele, mechanické vozíky, chodítka, toaletní 

křesla, antidekubitní matrace, nástavce na WC, sedačky do vany, hrazdy a drobné 

pomůcky jako nazouvák ponožek, hole aj. 

Pomůcky půjčujeme na dobu 3 měsíců. V rámci poradenství zajistíme pomoc při 

vyřízení žádosti o vlastní pomůcku.

Zajistíme i dovoz pomůcek přímo do domácnosti. Součástí služby je i poraden-

ství, jak pomůcku vhodně používat. 

SOCIÁLNí  PORADENSTVí
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 Sociální poradna Racek  
Oblastní charita Sušice

Název poskytovatele: Oblastní charita Sušice

Adresa poskytovatele: Volšovy 1, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Poradenská střediska Sociální poradny Racek:

 Sušice, Havlíčkova 110
 Kolinec, Kolinec 28
 Kašperské Hory, DPS, Žižkovo náměstí 401

 a domácnosti osob v obcích ORP Sušice a obcích 
do 20 km od Sušice

Kontakt:  telefon: 731 402 920 (vedoucí služby), 376 523 324
 e-mail: poradna@charitasusice.cz
 web: www.charitasusice.cz

Konzultační hodiny:  Sušice: pondělí, středa
 09.00 – 12.00 13.00 – 16.00

 Kolinec: úterý (v liché týdny)
 13.00 – 16.00

 Kašperské Hory: úterý (v sudé týdny)
 13.00 – 16.00

Sociální poradna Racek nabízí bezplatnou pomoc a podporu dospělým lidem, 
kteří se vyrovnávají s obtížnou životní situací (např. nepříznivý zdravotní stav, ztráta 
blízké osoby, živelná událost, ztráta bydlení či zaměstnání apod.).
Služba zahrnuje poskytnutí informací, poradenství v oblasti orientace v sociálně 
- právních  systémech, asistenci při jednáních na úřadech, pomoc s vyhledáváním 
vhodné služby a její zprostředkování, pomoc s vyplňováním formulářů a sepisová-
ním žádostí, psychoterapeutickou podporu, pomoc při řešení dluhů a závislostí, 
potravinovou a humanitární pomoc při povodních a jiných událostech, zajištění 
nebo zprostředkování materiální pomoci (úvěrové jízdné, potraviny a jiný materiál 
dle potřeby). Podáváme informace o vhodném výběru kompenzačních pomůcek 
a možnostech jejich získání. Kompenzační pomůcky a jiný materiál současně zapůj-
čujeme ve středisku Sušice. 

SOCIÁLNí  PORADENSTVí
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 Půjčovna kompenzačních pomůcek  
Oblastní charita Sušice

Název poskytovatele: Oblastní charita Sušice
Adresa poskytovatele: Volšovy 1, 342 01 Sušice

Místo poskytování: Sušice, Havlíčkova 110

Kontakty: telefon: 605 200 330, 376 523 324
 e-mail: racek@charitasusice.cz, info@charitasusice.cz 

 web: www.socialni-susice.cz

Otevírací doba: všední dny 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00

SOCIÁLNí  PORADENSTVí

Půjčovna kompenzačních pomůcek nabízí seniorům a osobám se zdravotním postižením 
celoročně k zapůjčení pomůcky k zajištění samostného pohybu nebo usnadnění péče 
v domácím prostředí. Před zapůjčením pomůcky pracovníci ochotně poradí s jejím 
výběrem a seznámí s možnostmi jejich získání. Pomůcky lze za poplatek zapůjčit na 
omezenou dobu (do získání vlastní) nebo dlouhodobě dle osobních potřeb osob.

V nabídce Oblastní charity Sušice jsou k zapůjčení například tyto pomůcky: 
• invalidní  mechanické vozíky
• opěrná chodítka a kozičky
• sedačky na vanu a sprchové židle
• klozetová křesla a nástavce na WC
• podložní mísy
• podpěry hlavy, zad
• podložky na vozík  
• antidekubitní matrace
• mobilní elektrický zvedák osob 
• transportní elektrické zařízení (schodolez)
• elektrické a mechanické polohovací postele s hrazdou

V rámci služeb půjčovny jsou celoročně zapůjčovány odvlhčovče vzduchu do provlh-
lých domácností (v období záplav jsou zapůjčovány bezplatně) 
Pro využití kontaktujte pracovníka charity na uvedených telefonech nebo emailem. 
Pomůcky zapůjčujeme ve středisku v Sušici nebo je lze dovézt až do domácnosti.
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Poskytujeme základní sociální poradenství (tj. poskytování potřebných 

informací př ispívajících k řešení nepříznivé sociální situace klienta), 

odborné sociální poradenství se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 

sociálních skupin osob, poradenství psychologické - při řešení problémů 

osobních, partnerských i rodinných poradenství v oblastech orientace 

v sociálních systémech, práva a vzdělávání, pomoc př i uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a př i obstarávání osobních záležitostí, pomoc př i zpro-

středkování kontaktu se společenským prostředím a navazujících služeb, 

uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče na základě rozhodnutí Krajské-

ho úřadu Plzeňského kraje o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí doprovázení a podporu pěstounských rodin, výkon sociálně-právní ochrany 

dětí – např. pomoc rodičům př i řešení výchovných a dalších problémů 

souvisejících s péčí o dítě, pomoc rodičům př i uspořádání péče o dítě 

v rozvodových kauzách, apod.

 Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy

Název poskytovatele: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Adresa poskytovatele: Balbínova 59, 339 01  Klatovy 1

Místo poskytování: Balbínova 59, 339 01  Klatovy 1
 (náměstí vedle Černé věže, budova bývalé jezuitské 

koleje, 1. patro, vlevo od schodů); 
parkování na náměstí, dostupnost autobusy MHD

Bezbariérovost: ano (příchod zezadu z parkoviště pod budovou – 
– výtahem do 1. patra) 

Kontakty: telefon: 376 347 106 -7;  737554823
 e-mail: vitkova@musskt.cz, moserova@musskt.cz
 web: www.musskt.cz

Provozní doba pro veřejnost: pondělí – pátek    8.00 – 14.00 hodin          
Jiné hodiny dle individuální domluvy s klientem

SOCIÁLNí  PORADENSTVí
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Služby jsou určeny:

dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let ohroženým společensky nežádoucími 

jevy, obětem domácího násilí, osobám ohroženým závislostí nebo závis-

lým na návykových látkách, osobám se zdravotním postižením, osobám 

v krizi, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženy, rodinám s dítětem/dětmi a seniorům.

Sociální službu poskytujeme klientům formou individuálních konzultací 

a skupinových aktivit.

Jak se stát uživatelem služby?   

Rozhodnout se pro návštěvu, domluvit si telefonicky či osobně konzultaci. 

Na pracovnice poradny se může obráti kdokoli se svým problémem, osobně, 

telefonicky nebo e–mailem.

SOCIÁLNí  PORADENSTVí

Z podnětu České advokátní komory poskytují advokáti sídlící v Sušici bezplatné 

právní poradenství v prostorách Městského úřadu v Sušici v č. dv. 404, 

4. patro. Poradna funguje podle přiloženého rozpisu 1x měsíčně vždy v pon-

dělí od 15.00 do 17.00 hod. S ohledem na nepředvídatelné pracovní zane-

prázdnění jednotlivých advokátů nebo jejich nepředvídatelné onemocnění je 

nezbytné, aby si zájemci o bezplatnou právní poradu přítomnost určeného 

advokáta v daném termínu v jeho kanceláři předem telefonicky ověřili. 

Účelem bezplatné právní poradny je pomoc klientovi se základní orientací v práv-

ních problémech, nikoliv však zajistit mu komplexní právní službu (jako např. 

sepsání návrhu, prostudování spisu apod.). Bezplatná právní poradna je určena 

pouze pro občany Sušicka a není poskytována telefonicky.

 Bezplatná právní poradna 
advokátní komory ČR

Název poskytovatele: Advokátní komora ČR

Adresa poskytovatele: náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
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Poskytujeme ošetřovatelskou péči v domácím prostředí. Zdravotnická ošetřovatel-

ská péče je poskytována 7 dní v týdnu. Zahrnuje např. odběry krve, převazy, 

injekční aplikace léků, aplikaci infuzí.

 Home Care

Adresa poskytovatele: Sušice, U Kapličky 722/II

Kontakty: telefon: 775 155 297

 e-mail: choulikova@fixnet.cz

6. OSTATNí  VEŘEJNé SLUŽBY A INSTITUCE

PMS ČR je státní organizace, která zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespo-

jených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání a nabízí 

možnost zprostředkování jednání mezi pachatelem a obětí o urovníní násled-

ků trestného činu. PMS ČR pracuje s obviněnými a odsouzenými pachateli, 

oběťmi trestné činnosti, jejich rodinnými příslušníky a blízkými osobami. 

Pracuje jak s dospělými, tak i s mladistvými a dětmi mladšími 15 let.

 Probační a mediační činnost
Adresa poskytovatele: Dukelská 138, 339 01 Klatovy

Kontakty: telefon: 377 869 921, 734 362 914

 e-mail: mmazancova@pms.justice.cz 

vedoucí střediska – probační úřednice: Mgr. M. Mazancová

 telefon: 377 869 922, 731 692 770

 e-mail: jmoravec@pms.justice.cz 

probační úředník Mgr. Josef Moravec

 telefon: 377 869 923, 731 692 770

 e-mail: eptakova@pms.justice.cz 

probační asistentka Mgr. Eva Ptáková

 web: www.pmscr.cz
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OSTATNí  VEŘEJNé SLUŽBY A INSTITUCE

Občanský spolek Petrklíč poskytuje služby pro postižené osoby s mentál-

ními, motorickými a kombinovanými vadami v Sušici a jejím okolí. Jedná se 

o vyplnění volnočasových aktivit s kulturním, společenským, manuálním 

zaměřením a zapůjčením rehabilitačních pomůcek s cílem začlenit tyto lidi 

mezi zdravou populaci.

 Petrklíč – spolek na pomoc 
postiženým

Adresa poskytovatele: V Rybníčkách 527, 342 01 Sušice

Kontakty: telefon: 733 151 698, 728 715 700

 e-mail: info@sdruzenipetrklic.cz

 web: www.sdruzenipetrklic.cz

Služba je určena dětem a mladistvým, nejdéle však do věku 26 let (ukončení pří-
pravy na výkon budoucího povolání) s rizikem poruch chování či s rozvinutými 
projevy poruch chování (např. osobnostní problémy, výchovné problémy ve škole, 
záškoláctví, neplnění školních povinností, narušený vztah k autoritě, problémy 
ve vztazích s vrstevníky, experimentování s návykovými látkami, narušené vztahy 
v rodině, pohyb v rizikové partě apod.).
Služba je poskytována ambulantně – diagnostika, psychoterapie, poradenství, 
a to přímo v SVP nebo na příslušných městských úřadech, kde máme 1x za měsíc 
Poradenský den. Služba je bezplatná.
Internátně – formou dvouměsíčního pobytu na principu dobrovolnosti a na ocho-
tě spolupracovat. Pobyt rodiče hradí. Více informací na www.svp-domazlice.cz.

 Středisko výchovné péče Domažlice
Adresa poskytovatele: Kozinova 101, 344 01 Domažlice

Kontakty: telefon: 379 4920890, 379 778 144, 774 717 526, 

774 715 265

 e-mail: svp-domazlice@quick.cz

 web: www.svp-domazlice.cz
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LéKAŘI,  zDRAVOTNICKÁ zAŘízENí7.

Nemocnice
Sušice o.p.s.
Pod Nemocnicí 116, 342 01  Sušice

POHOTOVOSTNí SLUŽBA

PONDěLí – NEDěLE
15.30 – 7.00 hod.

telefon: 376 530 111

Alergologická ambulance
MUDr. Skala Jiří

telefon: 376 530 150
Ordinační hodiny: 

ÚT 09.00 – 11.00 hod.

ČT 13.00 – 15.00 hod.

Endoskopická ambulance 
(Gastroenterologie, MUDr. Kaše, 
MUDr. Pivetzová)

telefon: 376 530 200
termín objednat telefonicky

Gynekologická ambulance
MUDr. Kyrál Petr
telefon: 376 530 160

Ordinační hodiny: 

PO 07.30 – 12.00 hod.
14.00 – 15.00 hod.

ÚT 07.30 – 15.00 hod.
jen akutní případy

ST 07.30 – 12.00 hod.
12.30 – 15.00 hod.

Prim. MUDr. Kožnar František
telefon: 376 530 160
Ordinační hodiny: 

ČT 07.30 – 12.00 hod.
12.30 – 15.00 hod.

PÁ 07.30 – 12.00 hod.

Úrazová a všeobecná chirurgická 
ambulance

POHOTOVOSTNí SLUŽBA

od 17.00 hod.,
SO a NE nepřetržitý provoz

telefon: 376 530 229

Ordinační hodiny: 

PO - PÁ 08.00 – 16.00 hod.

prsní poradna
Ordinační hodiny: 

ÚT 13.00 – 15.00 hod.

cévní poradna
Ordinační hodiny: 

ÚT 08.00 – 11.00 hod.

Interní ambulance
telefon: 376 530 241, 227

Ordinační hodiny: 

PO 08.00 – 12.00 hod.
12.30 – 15.00 hod.

ÚT - PÁ 09.00 – 12.00 hod.
12.30 – 15.00 hod.

Echokardiografická vyšetření
- dle objednání



53

LéKAŘI,  zDRAVOTNICKÁ zAŘízENí

MUDr. Jandová Eva
Poliklinika, náměstí Svobody 2/1
342 01  Sušice
telefon: 373 705 273, 777 358 659
www.drjandova.cz

Praktičtí lékaři pro 
dospělé

Rehabilitační ambulance
Prim. MUDr. Kotěšovcová Helena
Prim. MUDr. Janeček Lubor 
telefon: 376 530 240

Ordinační hodiny: 

ÚT Prim. MUDr. Kotěšovcová
07.20 – 10.00 hod.

ST Prim. MUDr. Janeček
13.30 – 17.00 hod.

PROTETIKA PLzEŇ – pavilon LDN – 
léčebny dlouhodobě nemocných

Ordinační hodiny: 

každá 2. a 4. 
středa v měsíci 09.00 – 10.30 hod.

telefon: 377 529 060, 602 614 392

ORTOP
Poliklinika, náměstí Svobody 2/1
342 01 Sušice
telefon: 377 227 023, 777 954 469

Ordinační hodiny: 

sudá ST 09.00 – 10.30 hod.

Ordinační hodiny: 

PO 12.00 – 17.00 hod.
17.00 – 18.00 pro pozvané

ÚT 08.00 – 13.00 hod.

ST 08.00 – 13.30 hod. 

ČT 08.00 – 13.00 hod.

PÁ 07.30 – 12.00 hod.

MUDr. Jon Ladislav
Zdravotní středisko Hartmanice 23
telefon: 376 593 220, 608 442 666

Ordinační hodiny: 

Sudé PO 06.30 – 08.00 hod. 
08.00 – 11.00 zvaní diabetici

Liché PO 13.00 – 18.00 hod. 

ÚT 10.00 – 13.00 hod.

ČT 07.00 – 10.00 hod.

PÁ 11.00 – 14.00 hod.

Návštěvy předem objednat.

Zdravotní středisko Srní
telefon: 608 442 666

Ordinační hodiny: 

Liché ÚT 13.30 – 17.00 hod.
Sudá ST 06.30 – 10.00 hod.
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Zdravotní středisko 
Kašperské Hory, Zlatá stezka 360
telefon ordinace: 773 997 442
telefon lékař: 608 442 666

Ordinační hodiny: 

Sudé PO 13.00 – 18.00 hod.
Liché PO 06.30 – 08.00 hod. (akutní)

08.00 – 11.00 zvaní diabetici
ÚT 07.00 – 9.00 hod.
ČT 11.00 – 14.00 hod.
PÁ 07.00 – 10.00 hod.

Návštěvy předem objednat.

Zdravotní středisko Strašín
telefon: 376 587 221

Ordinační hodiny: 

PO, ÚT 07.00 – 12.00 hod.

ČT 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.

MUDr. Nachtigall Milan
Pod Svatoborem 219, 342 01  Sušice
telefon: 376 534 217

MUDr. Masný Stanislav
nábřeží K. Houry 158, 342 01  Sušice
telefon: 733 311 260

Ordinační hodiny: 

PO 13.00 – 15.30 hod.

ST 08.00 – 13.00 hod.
14.30 – 17.30 hod.
17.30 – 18.00 po domluvě

PÁ 07.00 – 13.00 hod.

Ordinační hodiny: 

PO 07.00 – 12.00 hod.

ÚT 07.00 – 12.00 hod.

ST 12.00 – 18.00 hod. 

ČT 07.00 – 12.00 hod.

PÁ 07.00 – 11.00 hod.

MUDr. Nikodemová Olga
Poliklinika, náměstí Svobody 2/1
342 01  Sušice
telefon: 376 523 208, 775 471 437
www.lekarsusice.cz

Ordinační hodiny: 

PO 07.00 – 13.00 hod.

ÚT 07.00 – 13.00 hod.

ST 07.00 – 13.00 hod. 

ČT 12.00 – 18.00 hod.

PÁ 07.00 – 13.00 hod.

MUDr. Nová Kateřina
Poliklinika, náměstí Svobody 2/1
342 01 Sušice
telefon: 376 522 859
www.mudrnova.cz

Ordinační hodiny: 

PO 07.00 – 13.00 hod.

ÚT 07.00 – 09.00 hod. odběry
09.00 – 13.00 hod.

ST 12.00 – 18.00 hod. 

ČT 07.00 – 09.00 hod. odběry
09.00 – 13.00 hod.

PÁ 07.00 – 13.00 hod.

MUDr. Marek Pavel
Velhartice 154
telefon: 376 583 519, 606 367 969

Ordinační hodiny: 

PO 07.00 – 10.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.

ÚT, ST, ČT 07.00 – 12.00 hod. 
PÁ 08.00 – 12.00 hod.
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Ordinační hodiny: 

PO 08.00 – 12.00 hod.

ÚT 13.00 – 16.00 hod.

ST 08.00 – 12.00 hod. 

ČT 08.00 – 12.00 hod.

PÁ 08.00 – 12.00 hod.

MUDr. Vycpálková Ivana
Havlíčkova 91, 342 01  Sušice
telefon: 376 523 211

Praktičtí lékaři pro
děti a dorost

DěTSKÁ POHOTOVOST
Dětské oddělení nemocnice v Sušici
telefon: 376 530 271

denně 15.30 – 07.00 hod.

MUDr. Chocová Eva
Nemocnice Sušice o.p.s
telefon: 376 530 150

Ordinační hodiny: 

PO 10.30 – 14.30 hod.

ÚT 12.30 – 15.30 hod.

ST 08.00 – 11.00 poradna kojenci
12.30 – 15.30 hod.

ČT 07.00 – 11.00 hod.

PÁ 13.00 – 15.00 hod.

Ordinační hodiny: 

PO 08.00 – 10.00 hod.

ÚT 08.00 – 11.00 hod.

ČT 13.00 – 15.00 hod.

PÁ 08.00 – 09.00 hod.
09.00 –11.00 poradna kojenci

Zdravotní středisko Žichovice
telefon: 376 596 231

MUDr. Vycpálek Jiří
Zdravotní středisko Žichovice 208
telefon: 376 596 232

Ordinační hodiny: 

PO, ÚT, ST, 07.00 – 12.00
ČT 14.00 – 18.00
PÁ 07.00 – 12.00

MUDr. Škanta Marek
Kolinec 233
telefon: 376 594 262
www.ariamed.cz

Ordinační hodiny: 

PO 07.30 – 11.30 hod.

ÚT 07.30 – 12.00 hod.

ST 04.00 – 07.00 hod.
12.00 – 16.00 objednaní

ČT 12.00 – 16.00 hod.

PÁ 07.00 – 13.30 hod.
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MUDr. Vlková Věra
Tylova 920, 342 01  Sušice
telefon: 376 528 746
www.vlkova.wz.cz

Ordinační hodiny: 

PO 08.00 – 11.00 (nemocní)
13.30 - 15.30 (zdraví) 

ÚT 08.00 –11.00 (kojenci)
13.30 – 15.30 (nemocní)

ST 08.00 – 11.00 (nemocní)
13.30 – 15.30 (nemocní)

ČT 08.00 – 11.00 (nemocní)
13.30 – 15.30 (zdraví)

PÁ 08.00 – 12.00 (nemocní)

MUDr. Skrbková Pavla
Na Burince 132, 342 01  Sušice
telefon: 376 528 035
e-mail: pavla@skrbkova.eu
web: www.skrbkova.eu

Ordinační hodiny: 

PO 07.30 – 11.00 (nemocní)
13.00 – 15.00 (zdraví) 

ÚT 07.30 – 10.00 (zvaní)
13.00 – 16.00 (nemocní)

ST 07.30 – 11.00 (kojenci)
13.00 – 15.00 (nemocní)

ČT 07.30 – 11.00 (zdraví)
13.00 – 15.00 (nemocní)

PÁ 07.30 – 11.30 (nemocní)

Mudr. Míková Marcela
Velhartice 154 
telefon: 376 583 325, 724 204 478

Ordinační hodiny: 

PO, ÚT 07.00 – 10.00 hod.

ST 07.00 – 09.00 hod.
09.00 – 10.00 kojenci

ČT 14.30 – 17.00 zdraví
17.00 – 18.00 objednaní

PÁ 07.00 – 09.00 hod.

Ordinační hodiny: 

PO 10.30 – 14.00 hod.

ÚT 11.00 – 14.00 hod.

ST 12.00 – 15.00 hod.

ČT 11.00 – 14.00 hod.

PÁ 10.00 – 11.00 kojenci
11.00 – 13.00 hod.

Kolinec 268, telefon: 376 594 134

zdravotnické služby ŠUMAVA, s. r. o.
odbor. zástupce: MUDr. Dana Heinová
Hartmanice, telefon: 376 593 392

Ordinační hodiny: 

PO 14.30 – 17.30 hod.

ÚT 07.30 – 09.30 hod.

ST 16.30 – 18.00 hod.

ČT 11.00 – 14.00 hod.

PÁ 10.30 – 12.30 hod.

Ordinační hodiny: 

PO 10.00 – 14.00 hod.

ÚT 10.00 – 12.00 hod.

ST 13.30 – 16.00 hod.

ČT 07.30 – 10.30 hod.

PÁ 08.00 – 10.00 hod.

Kašperské Hory, Zlatá stezka 360
 telefon: 376 582 383
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Specializované
ambulance

DIABETOLOGICKÁ A INTERNí  
AMBULANCE  
MUDr. Iva Haladová
Poliklinika, náměstí Svobody 2/I,
342 01  Sušice
telefon: 376 555 101
www.haladovai@email.cz

Ordinační hodiny: 

PO, ÚT 07.00 – 12.00 hod.
12.30 – 15.30 hod.

ST 08.00 – 12.00 hod.
12.30 – 18.00 hod.

ČT 07.00 – 12.00 hod.
12.30 – 15.30 interní ambul.

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Krejčí Pavel
MUDr. Novák Josef
Kostelní 71, 342 01  Sušice
telefon: 376 526 623

Ordinační hodiny: 

PO - PÁ 08.30 – 17.00 hod.

KOŽNí AMBULANCE
MUDr. Kolářová Irena
Poliklinika, náměstí Svobody 2/I
342 01  Sušice
telefon: 739 994 002

Ordinační hodiny: 

PO 09.00 – 16.00 hod.

ČT 11.00 – 17.00 hod.

NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Palečková Natália
Poliklinika, náměstí Svobody 2/I
342 01  Sušice
telefon: 773 685 318
web: www.neurologicka-ambulance.cz

Ordinační hodiny: 

PO 08.00 – 15.00 hod.

ST 08.00 – 12.30 hod.

PÁ EEG jen pro objednané

OČNí AMBULANCE
MUDr. Toufar David
Poliklinika, náměstí Svobody 2
34201 Sušice
telefon: 376 522 174

Ordinační hodiny: 

PO 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

ÚT 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.

ST 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.

ČT 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.

PÁ dle domluvy

ORL AMBULANCE 
MUDr. Marcinkiewiczová Miloslava
Poliklinika, náměstí Svobody 2/1
342 01  Sušice
telefon: 605 464 540

Ordinační hodiny: 

ČT 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
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ORL AMBULANCE
MUDr. Vojta Ladislav
Pod Nemocnicí 116, 342 01  Sušice
telefon: 376 522 159
mobil: 724 156 418

Ordinační hodiny: 

PO 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

ÚT 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod

ST 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod

ČT 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod

PÁ 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
MUDr. Votípka Josef
MUDr. Humplík Jan
Poliklinika, náměstí Svobody 2/1
342 01  Sušice
telefon: 376 522 972

Ordinační hodiny: 

PO MUDr. Votípka
13.00 – 16.00 hod.

ÚT MUDr. Humplík
07.15 – 12.00 hod.
13.00 – 14.30 hod.

ČT MUDr. Humplík
13.00 – 16.00 hod.

PÁ MUDr. Votípka
07.15 – 11.30 hod.
13.00 – 14.30 hod.

PLICNí AMBULANCE
MUDr. Jakešová Jiřina 
MUDr. Jedlička Jiří
Na Burince 132/III, 342 01  Sušice
telefon: 376 530 234

Ordinační hodiny: 

PO MUDr. Jakešová
08.00 – 12.00 hod.
13.30 – 16.00 hod.

ÚT MUDr. Jedlička
08.00 – 12.00 hod.

ČT MUDr. Jakešová
08.00 – 12.00 hod.
13.30 – 16.00 hod.

PÁ MUDr. Jedlička
08.00 – 12.00 hod.

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Pavel Sysel
nábřeží J. Seitze 131, 342 01  Sušice
telefon: 376 530 260

Ordinační hodiny: 

PO 08.00 – 15.00 hod.

ST 08.00 – 14.30 hod.

ČT 08.00 – 13.00 hod.

Horažďovice - poliklinika
telefon: 376 511 901
Ordinační hodiny: 

ÚT 08.00 – 14.00 hod.

UROLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Paleček Václav – liché pátky
MUDr. Ráček Jan – sudé pátky

Kostelní 71, 342 01  Sušice
telefon: 376 526 623

Ordinační hodiny: 

PÁ 08.30 – 17.00 hod.
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SOUKROMé ORDINACE GYNEKOLOGů

MUDr. Kožnar František
Nemocnice Sušice o.p.s.
telefon: 376 530 160

Ordinační hodiny: 

ČT 07.30 – 12.00 hod.
12.30 – 15.00 hod.

PÁ 07.30 – 12.00 hod.

Zdravotní středisko Kašperské Hory

Ordinační hodiny: 

ST 07.00 – 12.00 hod.

Zdravotní středisko Strašín

Ordinační hodiny: 

ST 12.30 – 15.30 hod.

Soukromá praxe, Dr. E. Beneše 197, 
Sušice, 342 01, tel. 376 520 030
Ordinační hodiny: 

ÚT 15.30 – 19.00 hod.

MUDr. Kyrál Petr
Nemocnice Sušice o.p.s.
telefon: 376 530 160

Ordinační hodiny: 

PO 07.30 – 12.00 hod.
14.00 – 15.00 hod.

ST 07.30 – 12.00 hod.
12.30 – 15.00 hod.

Zdravotní středisko Kolinec
telefon: 376 594 134

Ordinační hodiny: 

ČT 07.00 – 10.30 hod.

Zdravotní středisko Velhartice
telefon: 376 583 325

Ordinační hodiny: 

ČT 11.00 – 14.00 hod.

Zdravotní středisko Hartmanice
telefon: 376 593 395

Ordinační hodiny: 

PÁ 07.00 – 10.00 hod.

Zdravotní středisko Žichovice
telefon: 721 270 240

Ordinační hodiny: 

PÁ 11.00 – 14.30 hod.

MUDr. Skočil Vladimír
nábřeží J. Seitze 102, 342 01  Sušice
telefon: 376 523 286
mobil: 602 971 388

Ordinační hodiny: 

PO 07.00 – 15.30 hod.

ČT 07.00 – 15.30 hod.

Zdravotní středisko Pačejov
Ordinační hodiny: 

ST 08.00 – 11.30 hod.

Zdravotní středisko Nalžovské Hory
Ordinační hodiny: 

ST 12.00 – 14.00 hod.

Zdravotní středisko Horažďovice
Ordinační hodiny: 

ÚT 14.00 – 17.00 hod.

PÁ 08.00 – 14.00 hod.
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MDDr. Fišer Karel 
Poliklinika, náměstí Svobody 30/I
342 01  Sušice, telefon: 376 528 958

Ordinační hodiny: 

PO 07.00 – 14.00 hod.

ÚT 07.00 – 18.00 hod.

ST 07.00 – 14.00 hod.

ČT 08.00 – 18.00 hod.

PÁ 07.00 – 13.00 hod.

MUDr. Ildžová Naděžda
Poliklinika, náměstí Svobody 2/I
342 01  Sušice, telefon: 602 175 233

Ordinační hodiny: 

PO 07.30 – 12.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

ST 07.30 – 12.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

ČT 13.00 – 16.00 hod.

PÁ 07.30 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

Zdravotní středisko Kolinec
Ordinační hodiny: 

ÚT 07.30 – 16.00 hod.

MUDr. Kellermanová Marie
Poliklinika, náměstí Svobody 2/I
342 01  Sušice, telefon: 376 522 313

Hartmanice 23, telefon: 376 593 236

Ordinační hodiny: 

PO 07.00 – 13.00 hod. Hartmanice

ÚT 08.00 – 11.30 hod.

ST 07.00 – 15.30 hod. Hartmanice

ČT 08.00 – 11.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.

PÁ 08.00 – 11.30 hod.

MUDr. Špirková Naďa
U Rybníka 231, 342 01  Sušice 
telefon: 731 990 756

Ordinační hodiny: 

PO 07.00 – 09.30 náběry
08.30 – 11.00 hod.

ÚT 07.00 – 09.30 náběry 
08.30 – 11.30 hod.
14.00 – 17.30

PÁ 07.00 – 09.30 náběry 
08.30 – 11.30 hod.
14.00 – 17.30 hod.

Poliklinika Horažďovice
telefon: 731 990 703
Ordinační hodiny: 

ST 7.00 – 9.00 - náběry
8.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

ČT 12.00 – 17.00 hod.

zubní lékaři
zUBNí POHOTOVOST

SOBOTA, NEDěLE a SVÁTKY
centrála sdělí informaci o lékaři 
sloužícím pohotovost
telefon: 376 314 444

MUDr. Boltíková Marie
Zdravotní středisko Žichovice 208
telefon: 376 596 106

Ordinační hodiny: 

PO, ÚT 07.00 – 14.00 hod.

ST, ČT 07.00 – 16.00 hod.

PÁ 07.00 – 12.00 hod.
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MUDr. Kloučková Hana
ul. Americké Armády
342 01  Sušice
telefon: 376 522 053

Ordinační hodiny: 

PO 07.30 – 13.30 hod.

ÚT 07.30 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

ST 07.30 – 12.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.

ČT 07.30 – 12.00 hod.
13.00 – 17.30 hod.

PÁ Dr. Česánková 
ORTODONCIE

Soběšice
Ordinační hodiny: 

PÁ 07.30 – 12.00 hod.

MUDr. Kratochvílová Tereza
Poliklinika, náměstí Svobody 2/I

342 01  Sušice, telefon: 376 396 100

Ordinační hodiny: 

PO 08.00 – 12.30 hod.
13.30 – 18.00 hod.

ÚT 08.00 – 12.30 hod.
13.30 – 16.00 hod.

ST 08.00 – 12.30 hod.
13.30 – 16.00 hod.

ČT 08.00 – 12.30 hod.
13.30 – 17.00 hod.

PÁ 08.00 – 13.00 hod.

MUDr. Lamborová Jana 
Poliklinika, náměstí Svobody 2/I
342 01  Sušice, telefon: 724 048 838

Ordinační hodiny: 

PO 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

ST 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.30 hod.

PÁ 08.00 – 12.00 hod.

Železná Ruda

Ordinační hodiny: 

ÚT 08.30 – 15.30 hod.

ČT 08.30 – 15.30 hod.

MDDr. Kohout Lukáš 
Zlatá stezka 360, 341 92  Kašperské 
Hory, telefon: 376 582 224

Ordinační hodiny: 

PO 08.00 – 12.00 hod.
12.30 – 17.00 hod.

ÚT 07.30 – 15.00 hod.

PÁ 07.30 – 12.00 hod.

Husovo nám. 338, 342 01  Sušice
telefon: 373 705 050

Ordinační hodiny: 

ST 07.00 – 13.00 hod.

ČT 07.00 – 12.00 hod.
12.30 – 17.00 hod.
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MUDr. Pokorný Michal
Poliklinika, náměstí Svobody 2/I 
342 01  Sušice, telefon: 774 243 223

Ordinační hodiny: 

ÚT 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

ST 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

ČT 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

PÁ 08.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

MUDr. Svoboda Ivan
Smetanova 645
342 01  Sušice
telefon a ordinační hodiny NEZVEŘEJNĚNO 

MUDr. Volf  Václav
Poliklinika, náměstí Svobody 2/I, 
342 01  Sušice
telefon: 376 523 206

Ordinační hodiny: 

PO 07.00 – 13.00 hod.

ÚT 07.00 – 12.00 hod.
13.00 – 18.00 hod.

ČT 07.00 – 16.30 hod.

PÁ 07.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

Zdravotní středisko Velhartice
telefon: 376583382
Ordinační hodiny: 

ST 07.00 – 15.30 hod.

zdravotnická 
doprava

Jaroslav Tocháček – 
dopravní zdravotnická služba
náměstí Svobody 2, Sušice, 342 01
telefon: 376 526 691

Dopravní zdravotní služba 
Vimperk s.r.o., Dispečink Sušice
náměstí Svobody 2, Sušice, 342 01
telefon: 376 526 434
mobil: 724 340 155
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Lékárny:

Aster Pharma Sušice
Náměstí Svobody 1/I
342 01  Sušice
telefon: 376 523 328

Otevírací doba: 

PO - PÁ 07.00 – 18.00 hod.

SO 08.00 – 12.00 hod.

Aster Pharma Sušice 
Pravdova 1077
342 01  Sušice
telefon: 376 524 292

Otevírací doba: 

PO - PÁ 07.30 – 12.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.

Aster Pharma Kašperské Hory
Zlatá stezka 360
341 92 Kašperské Hory
telefon: 376 520 586

Otevírací doba: 

PO 07.30 – 17.00 hod.

ÚT 07.30 – 15.00 hod.

ST 08.00 – 16.00 hod.

ČT 07.30 – 15.00 hod.

PÁ 07.30 – 15.00 hod.

Aster Pharma Kolinec
Kolinec 268
341 42 Kolinec
telefon: 376 594 113

Otevírací doba: 

PO 07.30 – 13.00 hod.

ÚT 07.30 – 13.00 hod.

ST 12.00 – 16.00 hod.

PÁ 07.30 – 13.00 hod.

Galenos Sušice
Americké armády 74
342 01  Sušice
telefon: 376 526 672

Otevírací doba: 

PO - PÁ 07.30 – 17.00 hod.

SO 08.00 – 12.00 hod.

Dr. Max Sušice 
Hrádecká 1310 (OC Tesco)
342 01  Sušice
telefon: 376 387 153

Otevírací doba: 

PO - NE 08.00 – 20.00 hod.
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Adresa úřadu PSČ Starosta Telefon E-mail

OÚ Budětice 47 342 01 Huda Antonín 376 596 234 obecbudetice@sendme.cz

OÚ Bukovník 60 342 01 Polanka Josef 376 597 180 ou.bukovnik@gmail.com

OÚ Čímice 63 342 01 Kučera Jaroslav 376 596 477 oucimice@seznam.cz

OÚ Dlouhá Ves 155 342 01 Ing. Vítovcová Ivana 376 528 825 obec.dlves@quick.cz

OÚ Dobršín 36 342 01 Stulík Václav 376 524 536 oudobrsin@susice.cz

OÚ Domoraz 35 342 01 Přibyl Jiří 376 596 119 oudomoraz@tiscali.cz

OÚ Dražovice 27 342 01 Mišák Vladimír 376 597 156 ou.drazovice@cmail.cz

OÚ Frymburk 10 342 01 Šíma David 376 596 357 obec.frymburk@mybox.cz

MěÚ Hartmanice 75 342 01 Valdman Pavel 376 593 218 podatelna@muhartmanice.cz

OÚ Hlavňovice 7 341 42 Waldman Josef 376 588 142 ouhlav@quick.cz

OÚ Horská Kvilda 40 385 01 Hnátková Simona 388 435 830 obec@horskakvilda.eu 

OÚ Hrádek 78 342 01 Ing. Kutil Josef 376 508 129 obec@hradekususice.cz

MěÚ Kašperské Hory 341 92 Málek Petr 376 503 420 starosta@kasphory.cz

Úřad městyse Kolinec 341 42 Mgr. Princ Pavel 376 594 144 kolinec@kolinec.cz

OÚ Modrava  63 341 92 Bc. Schubert Antonín 376 599 050 starosta@modrava.eu

OÚ Mokrosuky 66 342 01 Ing. Matějka Václav 376 594 194 mokrosuky@sumava.net

OÚ Nezamyslice 47 342 01 Kopa Václav 376 596 539 obecnezamyslice@quick.cz

OÚ Nezdice 
na Šumavě 173

342 01 Mráčková Marie 376 587 225 obecnezdice@seznam.cz

OÚ Petrovice 
u Sušice 36

342 01 Bejvl Jiří 376 588 013 oupetrovice@quick.cz

OÚ Podmokly 38 342 01 Pavlíček Petr 376 526 498 ou.podmokly@tiscali.cz

OÚ Prášily 110 342 01 Pospíšil Libor 376 589 021 prasily@cmail.cz

MěÚ Rabí 15 342 01 Kraucher Miroslav 376 596 252 uradrabi@quick.cz

MěÚ Rejštejn 1 341 92 Hasenöhrl Horst 376 582 822 mesto.rejstejn@seznam.cz

OÚ Soběšice 125 342 01 Kučera Karel 376 597 325 obecsobesice@quick.cz

OÚ Srní 113 341 92 Ing. Dolejší Stanislav 376 599 281 ousrni@tiscali.cz

OÚ Strašín 16 342 01 Helíšek Jan 376 587 223 oustrasin@quick.cz

MěÚ Sušice 342 01 Bc. Mottl Petr 376 540 101 podatelna@mususice.cz

OÚ Velhartice 134 341 42 Ing. Prosr Pavel 376 583 330 velhartice@raz-dva.cz

OÚ Žihobce 20 342 01 Ing. Chalupka Pavel 376 597 139 obec@zihobce.eu

OÚ Žichovice 190 342 01 Šuba Milan 376 596 107 ouzichovice@raz-dva.cz

9.
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základní škola a Mateřská škola 
Dlouhá Ves
Dlouhá Ves 107, 342 01 Sušice 
telefon: 378 774 230
e-mail: reditel@zsdlouhaves.cz

ředitelka: Mgr. Alena Kratochvílová
IČO: 60610760
součásti: MŠ, ŠJ, ŠD, ZŠ

základní škola Hartmanice
341 81 Hartmanice 95
telefon: 376 593 217 
e-mail: reditel@zshartmanice.cz
web: www.zshartmanice.cz

ředitel: Mgr. Jaroslava Hrušovská
IČO: 72550031
součásti: základní škola, školní družina

Mateřská škola Hartmanice
341 81 Hartmanice 128
telefon: 736 768 605 
e-mail: crazyword@post.cz
web: připravuje se

ředitelka: Iva Vrbová
IČO: 72550040
součásti: mateřská škola, školní jídelna

základní škola a Mateřská škola 
Hlavňovice
Hlavňovice 7, 341 42 Kolinec
telefon: 376 588 128 
e-mail: info@skolahlavnovice.info

ředitel: Mgr. Milan Matouš
IČO: 69983968
součásti: ŠJ, ŠD, MŠ, ZŠ

základní škola Hrádek
Hrádek u Sušice 73, 342 01 Sušice
telefon: 376 508 517 
e-mail: skola.hradek@seznam.cz
www.hradekususice.cz 

ředitelka: Mgr. Ivana Klečková
IČO: 61785300
součásti: ŠD, ZŠ

Mateřská škola Hrádek
Hrádek u Sušice 194, 342 01 Sušice
telefon: 376 508 534 
e-mail: skolka@hradekususice.cz

ředitelka: p. Marie Marcová
IČO: 71002545
součásti: ŠJ, MŠ

základní škola, základní umělecká 
škola a Mateřská škola 
Kašperské Hory
Vimperská 230, 341 92 Kašperské 
Hory
telefon: 376 582 305
e-mail: reditel.zskhory@seznam.cz
web: www.kasphory.cz

ředitel: Mgr. Richard Nový
IČO: 71005501
součásti: MŠ, ŠJ, ŠJ (výdejna), ŠD, ŠK, 
ZUŠ, ZŠ
odloučená pracoviště: 
Strašín – ZŠ, ŠD, ŠJ, MŠ
Soběšice – MŠ, ŠJ

Dětský domov Kašperské Hory
Náměstí 146, 341 92 Kašperské Hory
telefon: 376 582 217
e-mail: ddkh@seznam.cz
web: www.ddkasperky.cz

základní škola a Mateřská škola 
Kolinec
341 42 Kolinec 1
telefon: 376 594 114
e-mail: vrba@zskolinec.iol.cz

ředitel: Mgr. Stanislav Vrba 
IČO: 49212222
součásti: MŠ, ŠD, ŠJ, ZŠ



66

Mateřská škola Rabí
Rabí 4, 342 01 Sušice
telefon: 376 596 227
e-mail: ms.rabi@seznam.cz

ředitelka: p. Drahomíra Houdková
IČO: 69983861
součásti: MŠ, ŠJ – výdejna

základní škola a mateřská 
škola Srní

Srní 10, 341 92 Kašperské Hory
telefon: 376 599 283
e-mail: info@zsamssrni.info
web: www.zsamssrni.info

ředitelka: Mgr. Věra Šmejkalová
IČO: 70987629
součásti: ŠD, ŠJ – výdejna, MŠ, ZŠ

Školní jídelna Sušice
Nuželická 25, 342 01 Sušice
telefon: 376 523 207
e-mail: tomaskova.eva@tiscali.cz

ředitelka: p. Eva Tomášková
IČO: 60610352

Mateřská škola Sušice
Smetanova 1095, 342 01 Sušice
telefon: 376 524 428
e-mail: mssusice@seznam.cz

ředitelka: p. Jaroslava Holečková
IČO: 60610361
součásti: ŠJ, MŠ

Mateřská škola Sušice

Tylova 920, 342 01 Sušice
telefon: 376 528 727
e-mail: stebetalka@mstylova.cz
ředitelka: p. Miroslava Oudesová
IČO: 60610379
součásti: ŠJ, MŠ

základní škola T. G. Masaryka 
Sušice
Dr. E. Beneše 129, 342 01 Sušice
telefon: 376 526 546
e-mail: zstgm.susice@centrum.cz
web: www.zstgmasaryka.euweb.cz

ředitel: PaedDr. Richard Smola
IČO: 60610336
součásti: ŠD, ZŠ
odloučené pracoviště: 
ZŠ praktická a speciální (dříve zvláštní), 
ZŠ Komenského 59 + ŠD + ŠJ

základní škola Sušice
Lerchova ul. 1112, 342 01 Sušice
telefon: 376 326 223
e-mail: cestmir.kriz@zslerchova.ipnet.cz
web: www.zssusice.cz

ředitel: Mgr. Čestmír Kříž
IČO: 61750000
součásti: ŠD, ŠJ, ZŠ, SVČ

základní škola a mateřská škola 
Velhartice
Velhartice 162, 341 42 Kolinec
telefon: 376 583 332
e-mail: skolavelhartice@seznam.cz

ředitelka: Mgr. Zdeňka Knězová
IČO: 60611839
součásti: MŠ, ŠD, ŠJ, ZŠ, SVŠ

SEzNAM ŠKOL,  PŘEDŠKOLNíCH zAŘízENí 
A ŠKOLSKýCH zAŘízENí  V OKRSKU SUŠICE



67

SEzNAM ŠKOL,  PŘEDŠKOLNíCH zAŘízENí 
A ŠKOLSKýCH zAŘízENí  V OKRSKU SUŠICE

základní škola a Mateřská škola 
Žihobce
Žihobce 9, 342 01 Sušice
telefon: 376 597 114 
e-mail: zs.zihobce@seznam.cz

ředitelka: Mgr. Jindřiška Houzarová 
IČO: 60610263
součásti: ŠD, ŠJ, MŠ, ZŠ

základní škola Žichovice
Žichovice 8, 342 01 Sušice
telefon: 376 596 116
e-mail: zszichovice@seznam.cz
web: www.zszichovice.unas.cz

ředitelka: Mgr. Jaroslava Krčmářová
IČO: 60610719
součásti: ŠD, ŠJ – výdejna, ZŠ

Mateřská škola Žichovice
Žichovice 57, 342 01 Sušice
telefon: 376 596 127 
e-mail: skolkazichovice@tiscali.cz

ředitelka: Mgr. Marta Látalová
IČO: 60610727
součásti: ŠJ - výdejna, MŠ

základní umělecká škola Fr. Stupky
Lerchova 255, 342 01 Sušice
telefon: 376 523 202
e-mail: zus.susice@tiscali.cz

ředitel: František Pekhart
IČO: 70838577
oddělení: hudební, výtvarné, taneční
součásti: ZUŠ

Gymnázium Sušice
ul. Františka Procházky 324, 342 01 
Sušice
telefon: 376 526 407, 376 523 313, 
376 528 600
e-mail: gymnazium@gymsusice.cz

ředitel: Mgr. Ivan Kratochvíl
IČO: 61781444
součásti: gymnázium čtyřleté, gymná-
zium osmileté

SOŠ a SOU Sušice
U kapličky 761, 342 01 Sušice
telefon: 376 524 662
e-mail: kolar@sossusice.cz

ředitel: Ing. Jaromír Kolář 
IČO: 00077615
součásti: SŠ, ŠJ, ŠJ – výdejna, DM

SŠ Horažďovice
Blatenská 313, 341 01 Horažďovice
telefon: 376 541 112
e-mail: greger@sskola.horazdovice.cz

ředitel: Ing. Vladimír Greger
IČO: 00077631
součásti: SŠ, ŠJ, DM

Vysvětlivky:

MŠ mateřská škola
ŠJ školní jídelna
ŠD školní družina
ŠK školní klub
ZUŠ základní umělecká škola
SVČ středisko volného času
DM domov mládeže
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