Adresář poskytovatelů sociálních služeb
Pečovatelská služba Toužim
Malé náměstí 468, 364 01 Toužim
vedoucí: Šimková Soňa
www.touzim.cz
touzim@touzim.cz
tel.: 353 312 497
právní forma: organizační složka Města Toužim
druh služby: pečovatelská služba
forma služby: terénní služba
název a adresa zařízení: Dům s pečovatelskou službou Toužim
Malé náměstí 468, 364 01 Toužim
kontaktní údaje: Šimková Soňa
tel.: 353 312 497, 353 300 719
www.touzim.cz.
touzim@touzim.cz
časový rozsah poskytování služby: pondělí – pátek, 7.00 – 15.30 hodin
kapacita: maximálně 30 klientů
cílová skupina:
osoby s jiným zdravotním postižením
senioři
věková struktura:
dospělí ( 27 – 64 let )
mladší senioři ( 65 – 80 let )
starší senioři ( nad 80 let )
územní rozsah poskytované služby: terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů v obci
Toužim

Český západ o.s.
Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim
výkonná ředitelka: Mgr. Kosová Jana
info@cesky-zapad.cz
tel.: 353 391 132, mobil 602 663 585
právní forma: občanské sdružení
druh služby: terénní programy
forma služby: terénní služba
název a adresa zařízení: Komunitní centrum Český západ,
Dobrá Voda 48, 364 01 Toužim
kontaktní údaje: Mgr. Kosová Jana
353 391 132, 602 663 585
info@cesky-zapad.cz
časový rozsah poskytování služby: pondělí – pátek 8.00 – 18.00 hodin
kapacita: 65 klientů
cílová skupina:
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
etnické menšiny
věková struktura:
dorost ( 16 – 18 let )
mladí dospělí ( 19- 26 let )
dospělí ( 27 – 64 let )
mladí senioři ( 65-80 let )
starší senioři ( nad 80 let )
územní rozsah poskytované služby: Terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů v Dobré
Vodě a okolí

Český západ o.s.
Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim
výkonná ředitelka: Mgr. Kosová Jana
info@cesky-zapad.cz
tel.: 353 391 132, mobil 602 663 585
právní forma: NNO - občanské sdružení
druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
forma služby: terénní služba
název a adresa zařízení: Komunitní centrum Český západ,
Dobrá Voda 48, 364 01 Toužim
kontaktní údaje: Mgr. Kosová Jana
353 391 132, 602 663 585
info@cesky-zapad.cz
časový rozsah poskytování služby: pondělí – pátek 7.30 – 18.00 hodin
kapacita: 65 klientů
cílová skupina:
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
etnické menšiny
rodiny s dítětem/dětmi
věková struktura:
děti předškolního věku ( 1 – 7 let )
mladší děti ( 7 – 10 let )
starší děti ( 11 – 15 let )
dorost ( 16 – 18 let )
mladí dospělí ( 19- 26 let )
dospělí ( 27 – 64 let )
územní rozsah poskytované služby: Terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů v Dobré
Vodě a okolí

