
  

 

 

Městský ústav sociálních T +420 378 037 601 Společnost je zapsána v OR Bankovní spojení 

služeb města Plzně, E infomuss@plzen.eu vedeném KS v Plzni KB, Plzeň-město 

příspěvková organizace W http://muss.plzen.eu oddíl Pr, vložka 580 ČÚ 34133311/0100 

Klatovská třída 777/90   IČ 00075345 IDDS  wu9k56a 

301 00 Plzeň   DIČ CZ00075345 

1/10 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM „SNĚŽENKA“, KLATOVSKÁ TŘÍDA 1892/145,  
PLZEŇ 3 – JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ, 301 00 PLZEŇ 

 

 
Obr. č.1 – Čelní pohled na DZR „Sněženka“ 

 

1) Adresa zařízení 

Domov se zvláštním režimem „Sněženka“, Klatovská třída 1892/145, Plzeň 3 – Jižní předměstí, 301 00 

Plzeň (dále jen Domov) – tramvajová zastávka č. 4, autobusová zastávka č. 30 – Borský park. 

 
2) Kontaktní údaje 

Veškeré potřebné informace Vám podají: 

 
Mgr. Tereza Němečková – sociální pracovnice 
Telefon: 37 803 7624 
e-mail: nemeckovat@plzen.eu 
 
Mgr. Andrea Pěchoučková – vedoucí DZR „Sněženka“ 
Telefon: 37 803 7623 
e-mail: pechouckovaa@plzen.eu  
 
 
Web:http://muss.plzen.eu/zarizeni/pro-dospele/snezenka/cilova-skupina/cilova-skupina-snezenka.aspx 
 
Facebook: https://www.facebook.com/muss.plzen   

mailto:nemeckovat@plzen.eu
mailto:pechouckovaa@plzen.eu
https://muss.plzen.eu/zarizeni/pro-dospele/snezenka/cilova-skupina/cilova-skupina-snezenka.aspx
https://www.facebook.com/muss.plzen
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3) Komu poskytujeme služby? 

Cílovou skupinou Domova jsou osoby s chronickým duševním onemocněním starší 50 let, jejichž 
potřeba pomoci jiné fyzické osoby v základních životních potřebách odpovídá II., III. nebo IV. stupni 
závislosti a kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod (přiznaná invalidita třetího stupně). Jedná se 
zejména o osoby trpící Alzheimerovou demencí, chronickým psychickým onemocněním nebo jinými 
druhy demencí. Zároveň se jedná i o osoby s poruchami kognitivních funkcí s nepříznivou prognózou 
dalšího vývoje. Poskytované služby jsou určeny pro občany z řad obyvatel města Plzně. V případě 
nevyužití celkové kapacity Domova mohou být služby nabídnuty i žadatelům mimo město Plzeň. Služby 
jsou poskytovány pouze v českém jazyce. 
 
4) Komu služby poskytnout nemůžeme? 

Služby nemůžeme poskytnout: 

• neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob 
v registru poskytovatelů sociálních služeb, 

• nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 

• zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí 
takové sociální služby,  

• osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto 
žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících 
ze smlouvy.  
 

5) Jaké je poslání Domova? 

Posláním Domova je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním prožít důstojný 
a spokojený život ve vlídném, laskavém a bezpečném prostředí. Uživatelům Domova je poskytována 
pomoc a podpora týmem profesionálních pracovníků s respektem vůči individuálním potřebám každého 
jednotlivého člověka. 
 
6) Jaké jsou zásady poskytování služby? 

• Důstojnost a bezpečí uživatele 

• Individuální přístup k uživateli 

• Ochrana lidských práv 

• Profesionalita pracovníků Domova 
 
7) Jaké jsou cíle služby? 

Hlavním cílem je umožnit uživatelům Domova prožít život v prostředí, které respektuje individuální 
potřeby a umožní prožití důstojného, klidného a spokojeného stáří.  
 
Dílčími cíli jsou: 

• Podpora uživatele k udržení maximálně možné samostatnosti. 

• Komplexní podpora a pomoc uživateli v sociálních záležitostech (např. v oblasti osobních 
a finančních záležitostech, komunikace a vyřizování osobních záležitostí s institucemi aj.) 

• Zajišťování kvalitní, dostupné zdravotní a ošetřovatelské péče ke snižování osobních omezení 
a trápení vyplývajících z onemocnění uživatele (např. léčba bolesti, úzkostlivé stavy aj.). 

• Naplňování volného času uživatelů volnočasovými aktivitami, aktivizačními činnostmi 
či společenskými nebo kulturními akcemi.  

• Otevřená spolupráce mezi poskytovatelem, uživatelem a jeho blízkými osobami založená 
na vzájemné důvěře, včetně podpory blízkým v době umírání a smrti příbuzného. 
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8) Co poskytujeme? 

A) POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ: 

 1. ubytování, 

 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, 

Je poskytováno ve dvou čtyřlůžkových, jedenácti třílůžkových a čtrnácti dvoulůžkových pokojích. 

Vybavení je standardní s LCD televizorem a signalizačním zařízením. Každý uživatel si může pokoj 

dovybavit svými drobnými věcmi. Soc. zařízení jsou společná. Domov zajišťuje také praní, žehlení 

a drobné opravy prádla. Prostory Domova jsou bezbariérové. Ve II. patře Domova je úsek se zvýšeným 

dohledem, kde jsou umístěny převážně osoby s vysokou mírou dezorientace a útěkovými tendencemi. 

Výtahy a vstupní dveře v tomto patře jsou zabezpečeny elektronickými kódy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 2 – Pokoj uživatelů                    Obr. č. 3 – Chodba DZR „Sněženka“ 
 
 

 
Obr. č. 4 a 5 – Společné toalety uživatelů 
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 B) POSKYTNUTÍ STRAVY: 

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, 

zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních 

jídel. 

Domov zajišťuje tři hlavní a jedno vedlejší jídlo 
(snídaně, oběd, svačina, večeře a druhá večeře 
pro diabetiky). Strava je upravována dle zdravotního 
stavu uživatelů – normální, mletá, mixovaná. 
Poskytujeme stravu normální, šetřící, diabetickou a 
diabetickou/šetřící. Na základě přání je možné 
poskytnout individuální dietu. Jídelní lístek je 
předem uveřejňován na nástěnkách v jednotlivých 
patrech a na webových stránkách Domova. 
V případě, že uživatel není schopen sám se 
stravovat, pomáhá mu pracovník v sociálních 
službách.              Obr. č. 6 – Jídelna 
 
 

 C) POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU: 

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 

 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 

 3. pomoc při použití WC. 

 
K dispozici je bezbariérová koupelna a pomůcky uzpůsobené k hygieně imobilních uživatelů. 
Samozřejmostí je péče o vlasy a nehty a pomoc při použití WC.  
 
 

Obr. č.7 a 8 – Koupelna 
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D) POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU: 

Poskytujeme pomoc při oblékání a svlékání, a to včetně speciálních pomůcek, dále pomoc při přesunu 

na lůžko nebo vozík, při vstávání z lůžka, uléhání, změnách poloh, pomoc při podávání jídla a pití 

a pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. 

 

 

E) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM: 

 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, 

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

Podporujeme kontakt uživatele s rodinou, podporujeme uživatele k využívání běžně dostupných 
informačních zdrojů a služeb. V Domově se konají různé společenské akce a uživatelé pořádají různé 
výlety, usilujeme o kontakt uživatele s vnějším okolím, a proto pořádáme různé akce ve vnějším 
prostředí. Uživatelé mohou libovolně opouštět Domov a návštěvy nejsou omezené. Poskytujeme 
podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení 
nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální 
začleňování osob. 
 

F, G) SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI 

A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI: 

Pracovník v sociálních službách pro výchovnou 
nepedagogickou činnost prostřednictvím 
aktivizačních činností pomáhá uživatelům 
Domova v možnosti zlepšovat a udržovat svoji 
schopnost péče o vlastní osobu. Podporuje 
uživatele v procvičování různých dovedností, 
zapojení se do společnosti a umožňuje aktivně 
využívat volný čas.  
V našem Domově zastřešuje aktivizační 
činnosti, zájmové aktivity, výlety a společenské 
akce pořádané uvnitř i vně zařízení. 

Obr. č. 9 – Společenská místnost 

 
Dle svého přání a možností se každý uživatel 
Domova může zúčastňovat skupinových aktivit 
konaných na jídelně nebo klubovně v 1. patře.  
Pokud uživatel dává přednost individuálnímu 
přístupu nebo se ze zdravotních důvodů nemůže 
zúčastnit skupinových aktivit, dochází pracovník 
v sociálních službách pro výchovnou 
nepedagogickou činnost přímo za ním na pokoj – 
aktivity přizpůsobí aktuálním potřebám a 
možnostem uživatele.   
 
Zapojení do aktivit je dobrovolné a záleží vždy jen 
na uživateli. 
 

Obr. č. 10 – Reminiscenční místnost 
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POHYBOVÉ AKTIVITY  
Denní činnosti: 
Individuální cvičení (praktická sestra se Vám věnuje osobně) 
(bez nářadí i s nářadím, pro uživatele mobilní, částečně mobilní, i zcela ležící)  
   
Co individuální cvičení obsahuje: 
- cvičení kondiční, dechové, aktivní a pasivní cvičení, aktivní cvičení s dopomocí, protahování 

zkrácených šlach a svalů, nácvik změn poloh v lůžku, nácvik sedu, stoje, chůze 
a stabilitu při vykonávaných pohybech, 

- do nácviků jsou dle možností a potřeb uživatele zapojeny kompenzační pomůcky, které uživatelům 
usnadní pohyb a zvýší nezávislost na druhé osobě (hůl, berle, chodítko). 

    
Týdenní činnosti: 
Skupinové cvičení na jídelně Domova, které je zaměřené na posílení a protažení svalových skupin, 
dechové cvičení a nácvik koordinace pohybů horních a dolních končetin. 
- společné cvičení probíhá 2 x týdně na jídelně v Domově  
- společné cvičení probíhá převážně vsedě a částečně ve stoje 
 
Pomůcky a nářadí používané při pohybových aktivitách:  
- šlapadla, tyče, owerbally, balanční podložky, molitanové míčky různých velikostí, pomůcky pro nácvik 
stability, balóny různých tvarů a velikostí, ježci a jiné senzomotorické pomůcky.  
 
Součástí aktivizačních činností jsou i časté procházky do okolí Domova a Výlety za poznáním krásami 
české krajiny.  
 
Obr. č.11 – 14 Fotografie z našich aktivit                        
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H) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ 

OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ: 

Sociální pracovnice se stará o osobní a finanční záležitosti uživatelů, chrání oprávněné zájmy uživatele, 
jedná s úřady a prosazuje práva uživatele, vyřizuje úřední listiny, poskytuje sociálně právní pomoc 
a poradenství, komunikuje s rodinami uživatelů, případně zajišťuje základní nákup dle požadavku 
uživatele. 
 
9) Co mám udělat pro umístění v Domově? 

Žádost o umístění Vám vydá a vše potřebné vysvětlí sociální pracovnice či vedoucí Domova. 
Vždy je třeba počítat s čekací dobou na umístění.  
Vyplněná žádost se podává osobně nebo poštou jakémukoliv sociálnímu pracovníkovi na adresu 
kteréhokoliv pobytového zařízení sociálních služeb MÚSS Plzeň nebo na adresu Městský ústav 
sociálních služeb města Plzeň, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň. 
 
10) Záleží na místě trvalého bydliště? 

Jelikož Statutární město Plzeň, jakožto zřizovatel MÚSS Plzeň, ve smyslu § 105 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách v platném znění, každoročně vynakládá ze svého rozpočtu nemalé finanční 
prostředky určené k financování pobytových zařízení provozovaných MÚSS Plzeň (příspěvek 
na provoz) jsou do pobytových zařízení sociálních služeb provozovaných MÚSS Plzeň v první řadě 
umísťováni žadatelé s trvalým pobytem v městských obvodech Plzně (tj. Plzeň 1 až Plzeň 10). Dále 
jsou umisťováni žadatelé s trvalým pobytem na území dalších měst a obcí z okresu Plzeň – město, 
tj. Dýšina (Nová Huť), Chrást, Chválenice (Chouzovy, Želčany), Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, 
Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice (Olešná), Starý Plzenec (Sedlec), Šťáhlavy (Šťáhlavice), 
Štěnovický Borek (Nebílovský Borek), Tymákov. V případě nevyužití kapacity sociální služby jsou dále 
umísťováni žadatelé z dalších okresů Plzeňského kraje (Domažlice, Klatovy, Plzeň – jih, Plzeň – sever, 
Rokycany a Tachov) a v poslední řadě jsou umisťováni žadatelé s trvalým pobytem z ostatních krajů 
České republiky.   
 
11) Jaká jsou kritéria pro přijetí do Domova? 

• splnění cílové skupiny, 

• místo trvalého pobytu, 

• kompletnost žádosti, 

• současná sociální situace žadatele,  

• míra potřeby pomoci při zvládání základních životních potřeb, 

• nemožnost pobytu v domácím prostředí i za využití terénních služeb, 

• zdravotní stav,  

• vhodnost volného místa pro žadatele s ohledem na budoucí soužití, 

• nutnost umístění žadatele na oddělení se zvýšeným dohledem, 

• překlad mezi Domovy MÚSS Plzeň, 

• podněty sociálních odborů města Plzeň,  

• doba evidence žádosti (doba, po kterou je žádost v evidenci, není hlavním kritériem pro umístění 
žadatele), 

• výstup z provedeného sociálního šetření, 

• další okolnosti hodné zvláštního zřetele. 
  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88_1


  

 

 

Městský ústav sociálních T +420 378 037 601 Společnost je zapsána v OR Bankovní spojení 

služeb města Plzně, E infomuss@plzen.eu vedeném KS v Plzni KB, Plzeň-město 

příspěvková organizace W http://muss.plzen.eu oddíl Pr, vložka 580 ČÚ 34133311/0100 

Klatovská třída 777/90   IČ 00075345 IDDS  wu9k56a 

301 00 Plzeň   DIČ CZ00075345 

8/10 

12) Kolik stojí pobyt v Domově? 

Výše úhrady za pobyt vychází ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách ve znění pozdějších předpisů. Při stanovení úhrady musí uživateli zůstat minimálně 15% 
z důchodu. Není-li příjem uživatele dostačující k zaplacení plné úhrady, je úhrada snížena. 
 

Ubytování/den   pokoj  
Strava/den 

Hodnota 
potravin 

Provozní 
náklady 

Celkem 

2 lůžkový  260 Kč Normální/šetřící 112 Kč 103 Kč 215 Kč 

3 a více lůžkový 250 Kč Diabetická 122 Kč 103 Kč 225 Kč 

Úhrada (ubytování + 
strava) 

465–485 Kč/den, tj. 13020 - 15035 Kč/měsíc 
– dle počtu dnů měsíce 

 
Příspěvek na péči slouží k úhradě poskytnutých služeb a to v přiznané výši. Fakultativní služby jsou 
hrazeny dle Úhradníku poskytovaných služeb a dle Úhradníku pro užití elektrospotřebičů uživatelů. 
Uživatel je povinen zaplatit úhradu, která je stanovena ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb 
a jejích přílohách (Výměr úhrady).  
 

Obr. č. 15 a 16 – zahrada Domova 

 
13) Jaký je provoz Domova? 

Péče je uživatelům zajišťována nepřetržitě.  
Návštěvy v Domově nejsou nijak časově omezené, ale doporučené od 10.00 hod do 18.00 
hod.  
 
14) Jak je to s opuštěním Domova a s odhlašováním stravy? 

Domov může uživatel bez omezení opouštět. V případě pobytu mimo Domov je možné odhlásit stravu 
a to vždy nejpozději 1 pracovní den předem do 8.00 hod. Na den odjezdu je možné předem požádat 
o potravinový balíček. Stejným způsobem se strava i přihlašuje, vždy 1 pracovní den předem do 8.00 
hod. V případě pobytu mimo Domov náleží uživateli vrácení poměrné části příspěvku na péči (byl – li 
vyplacen). Konkrétní částky a podmínky vrácení zaplacené úhrady jsou stanoveny v Pravidlech 
pro výplatu důchodů, vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů VP 4X1, které jsou 
uloženy u sociální pracovnice a vyvěšené na informačních místech Domova. 
 
15) Potřebuji sdělit Domovu nové informace, jak to mám udělat? 

Žadatel o sociální službu je povinen aktualizovat své kontaktní údaje a údaje rozhodné pro jeho umístění 
v Domově, a to zejména při změně zdravotního stavu a při změně míry potřeby pomoci při zvládání 
základních životních potřeb. Aktualizace údajů můžete provést na formuláři Aktualizace údajů žadatele 
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o umístění do pobytového zařízení sociálních služeb MÚSS Plzeň, který je přílohou těchto Informací 
a také umístěný na webových stránkách Domova. Informace můžete samozřejmě sdělit také osobně 
sociálnímu pracovníkovi Domova nebo elektronicky na jeho e-mail. 
 
 
16) Kde najdu další Domovy? 

Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 
Plzeň  
 
Sociální pracovníci:  

Zahradník Jan, DiS.   tel. 378037659   e-mail: zahradnikj@plzen.eu 
Bc. Jeslínková Markéta  tel. 378067669  e-mail: jeslinkova@plzen.eu 
Bc. Jindra Petr   tel. 378037639  e-mail: jindrape@plzen.eu 
Krejčová Anežka, DiS.  tel. 378037638  e-mail: krejcovaan@plzen.eu 
 
 
 
 
DZR „Čtyřlístek“ 
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Domov se zvláštním režimem „Petrklíč“, Západní 1315/7, Plzeň 1 - Bolevec, 323 00 Plzeň  
 
Sociální pracovník: 

Bc. Zvoníková Iveta   tel. 378037676   e-mail: zvonikova@plzen.eu 
 
 
 
DZR „Petrklíč“ 
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