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Vážení spoluobèané a sousedé,

po nìkolika letech se vám opìt dostává do rukou Kata-
log poskytovatelù sociálních služeb na území Mìstské èás-
ti Praha 1. Pozorným ètenáøùm jistì neujde, že je seznam 
poskytovatelù, oproti pøedchozím vydáním, èásteènì po-
zmìnìn. Hlavním dùvodem je zmìna související s oblast-
mi legislativy a fi nanèní podpory sektoru sociálních služeb 
ze strany státu, na kterou poskytovatelé sociálních služeb 
museli reagovat. A to jak administrativnì, tak legislativnì. 
Aktuální pøehled tak pøedstavuje poskytovatele sociálních 
služeb, kteøí na zmìny v této oblasti zareagovali a dokáza-
li splnit pøísnìjší nároky na poskytovatele. To však v praxi 
znamená, že v této oblasti nadále pùsobí jen ti nejserióz-
nìjší poskytovatelé, což je pro koncové uživatele sociál-
ních služeb jistì dobrá zpráva.

Druhým dùvodem obmìny poskytovatelù je neustále kle-
sající fi nanèní podpora ze strany státu, na které jsou neziskové organizace v této oblasti 
závislé. Mìstská èást Praha 1 nemùže suplovat úlohu státu. Pøesto se v rámci svých ome-
zených možností snaží o maximální podporu sociálních služeb na svém území tak, aby byla 
pøi zachování potøebné šíøe služeb zachována také jejich kvalita. Právì z tohoto dùvodu 
pomáháme obèanùm Prahy 1 mimo jiné i prostøednictvím nové Koncepce pomoci Mìstské 
èásti Praha 1, zmíròující sociální a ekonomickou situaci obèanù Mìstské èásti Praha 1, 
související s výší nájemného v bytech, která sjednocuje všechny dosavadní koncepce soci-
álních pomocí v souvislosti s deregulací nájemného, které za nìkolik uplynulých let Mìstská 
èást Praha 1 schválila a následnì novelizovala. 

Pokud mluvíme o sociální péèi, pak nemùžeme opomenout úlohu Støediska sociálních slu-
žeb Praha 1. To se díky své vysoké profesionalitì a hluboce lidskému pøístupu stalo pevnou 
souèástí životù našich seniorù a handicapovaných spoluobèanù. Mìstská èást Praha 1 je na 
tuto svoji pøíspìvkovou organizaci právem hrdá. Ráda bych zde rovnìž podìkovala Magis-
trátu hl. m. Prahy,  který nové vydání Katalogu poskytovatelù sociálních služeb fi nanènì 
podpoøil. 

Vìøím, že vám tato publikace bude užiteèným prùvodcem v systému sociálních služeb na 
území Mìstské èásti Praha 1. 

S úctou

Mgr. Šárka Chládková Táborská
èlenka Rady MÈ Praha 1 pro sociální oblast a protidrogovou problematiku

Úvodní slovo

2 www.praha1.cz

Tento katalog vznikl za fi nanèního pøispìní 
Magistrátu hlavního mìsta Prahy.



Obsah
4 ACORUS, o. s. 
4 APLA Praha
5 Èeská unie neslyšících, oblast Praha
5 Diakonie ÈCE – Støedisko celostátních programù a služeb
6 DOM (Dùm otevøených možností)
6 Domov sociálních služeb Vlašská
7 DUHA centrum
7 Farní charita Praha 1 – Nové Mìsto
8 Fond ohrožených dìtí (FOD)
8 Helppes – Centrum výcviku psù pro postižené, o.p.s.
9 HESTIA, o. s.
9 Home Senior, s. r. o.
10 Komunitní centrum Kampa, o. s.
10 KONTAKT bB – obèanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér
11 Lata – Programy pro ohroženou mládež, o. s.
11 Maltézská pomoc
12 NADÌJE
12 Støedisko Nadìje Praha-Bolzanova – nízkoprahové denní centrum

12 Støedisko Nadìje Praha-U Bulhara – nízkoprahové denní centrum

12 Støedisko Nadìje Praha-Na Slupi – noclehárna

12 Dùm Nadìje Praha-Žižkov – noclehárna

12 Dùm Nadìje Praha-Žižkov – azylový dùm

12 Dùm Nadìje Praha-Vršovice – azylový dùm

12 Dùm Nadìje Praha-Zábìhlice – azylový dùm

12 Dùm Nadìje Praha-Radotín – azylový dùm

13 Nový Prostor, o. s.
13 Obèanská poradna Praha, o. s.
14 Obèanské sdružení ONŽ
14 Obèanské sdružení Otevøené srdce
15 Obèanské sdružení Romodrom
15 Obèanské sdružení Za dùstojné stáøí
16 Oblastní spolek ÈÈK Praha 1
16 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4
17 Poradna pro integraci, o. s.
17 Pražská organizace vozíèkáøù, o. s.
18 ROZKOŠ bez RIZIKA
18 SANANIM, o. s.
19 Sdružení pro komplexní péèi pøi dìtské mozkové obrnì (SDMO)
19 Sdružení zastáncù dìtských práv – èeská sekce DCI
20 Síť mateøských center, o. s.
20 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ÈR
21 Starokatolická církev COMMUNIO
21 Støedisko náhradní rodinné péèe
22 Støedisko prevence a léèby drogových závislostí Drop In, o. p. s.
22 Støedisko psychoterapeutických služeb Bøehová, s. r. o.
23 Støedisko sociálních služeb
23 Studio Oáza, o. s.
24 Totum, o. s.
24 Tyfl oCentrum Praha, o. p. s.
25 Tyfl oservis, o. p. s.
25 Židovská obec v Praze
26 ŽIVOT 90, o. s.

3www.praha1.cz



ACORUS, o. s.

Název a celá adresa poskytovatele: 
ACORUS, o. s., Dìlnická 213/12, Praha 7

Název a celá adresa zaøízení: 
ACORUS – azylový dùm, 
adresa nezveøejnìna
ACORUS – krizová pomoc, 
adresa nezveøejnìna
ACORUS – poradna pro osoby ohrožené 
domácím násilím, Dìlnická 213/12, Praha 7

Kontaktní osoba: 
Mgr. Zdena Zuzana Bednáøová

Telefon: 
283 892 772

E-mail: 
info@acorus.cz

Webové stránky: 
www.acorus.cz

APLA Praha

Název a celá adresa poskytovatele: 
Asociace pomáhající lidem s autismem 
– APLA Praha, Na Truhláøce 24, 
180 00 Praha 8

Název a celá adresa zaøízení: 
Asociace pomáhající lidem s autismem 
– APLA Praha, Brunnerova 1011/3, 
163 00 Praha 17

Kontaktní osoba: 
Mgr. Veronika Šporclová

Telefon: 
774 723 183

E-mail: 
apla@apla.cz

Webové stránky: 
www.apla.cz
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Cílová skupina: 
osoby ohrožené domácím násilím

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor): 
• azylový dùm, 
èíselný identifi kátor 8004178
•krizová pomoc, 
èíselný identifi kátor 3009554
• odborné sociální poradenství, 
èíselný identifi kátor 3301272

Cílová skupina: 
lidé s Aspergerovým syndromem 
a vysoce funkèním autismem

Služby poskytované v zaøízení: 
• diagnostika, 
• raná péèe, 
• odborné poradenství, 
• terapeutické služby, 
• sociální rehabilitace, 
• osobní asistence, 
• odlehèovací služby, 
• Domov se zvláštním režimem

Poskytovatelé



Èeská unie neslyšících, 
oblast Praha

Název a celá adresa poskytovatele: 
Èeská unie neslyšících, oblast Praha, 
Dlouhá 37, 110 00 Praha 1

Název a celá adresa zaøízení: 
Èeská unie neslyšících, oblast Praha, 
Dlouhá 37, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: 
Mgr. František Šmolík

Telefon: 
224 827 152, 725 865 823

E-mail: 
praha@cun.cz

Webové stránky: 
www.praha.cun.cz

Diakonie ÈCE 
– Støedisko celostátních
programù a služeb

Název a celá adresa poskytovatele: 
Diakonie ÈCE – Støedisko celostátních 
programù a služeb, Èajkovského 8, 
130 00 Praha 3

Název a celá adresa zaøízení: 
Støedisko pro zrakovì postižené, 
Klimentská 18, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: 
Mgr. Jana Èerveòáková

Telefon:
222 316 306, 732 324 956

E-mail: 
szp@diakonie.cz

Webové stránky: 
www.szp.diakoniecce.cz
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Cílová skupina: 
osoby se sluchovým postižením

Služby poskytované v zaøízení: 
• ochrana a prosazování práv, zájmù 
a potøeb osob se sluchovým postižením, 
• podpora jejich spoleèenských a kultur-
ních kontaktù, 
• základní sociální poradenství,
• služby sociální prevence, 
• tlumoènické služby, 
• právní poradenství 

Cílová skupina: 
osoby se zrakovým a kombinovaným 
postižením

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• sociálnì aktivizaèní služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 
(indent. kód 1223624),
• knihovna (zvuková, braillská, digitální) 
a poøádání setkání a pobytových akcí pro 
osoby se ZP

Poskytovatelé



Domov sociálních 
služeb Vlašská

Název a celá adresa poskytovatele:
Domov sociálních služeb Vlašská, 
Vlašská 344/25, 118 00 Praha 1

Název a celá adresa zaøízení:
Domov sociálních služeb Vlašská, Vlašská 
344/25, 118 00 Praha 1

Kontaktní osoba:
Mgr. Ondøej Bacovský, MBA - øeditel

Telefon:
257 181 732

E-mail: 
ondrej.bacovsky@dssv-vlasska.cz

Webové stránky: 
www.dssv-vlasska.cz
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Cílová skupina: 
domov pro osoby s mentálním postižením

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• Domovy pro osoby se zdravotním postiže-
ním: 9892491
• Centra denních služeb: 3089460
• Týdenní stacionáøe: 9116511
Chránìné bydlení: 4009025

DOM 
(Dùm otevøených možností)

Název a celá adresa poskytovatele:
DOM (Dùm otevøených možností), 
Braunerova 22, 180 00 Praha 8

Název a celá adresa zaøízení: 
JOB program, Rybná 25, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: 
Bc. Pavel Kholl, Mgr. Veronika Pichová

Telefon: 
222 312 500

E-mail: 
domjob@tiscali.cz

Webové stránky: 
dom-os.cz

Cílová skupina: 
mladí lidé ve vìku 16-30 let s handicapem 
nebo jiným zdravotním znevýhodnìním, 
kteøí tìžko hledají zamìstnání nebo je najít 
nemohou

Služby poskytované v zaøízení: 
• sociální a pracovní rehabilitace

Poskytovatelé
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DUHA centrum

Název a celá adresa poskytovatele: 
DUHA centrum, 
Lázeòská 6/286, 118 00 Praha 1

Název a celá adresa zaøízení:
DUHA centrum, Senovážné námìstí 
977/24, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: 
Jaroslav Øíha

Telefon: 
234 621 471

E-mail: 
riha.duha@seznam.cz

Webové stránky: 
www.duha.cz

Farní charita Praha 1 
– Nové Mìsto

Název a celá adresa poskytovatele: 
Farní charita Praha 1 – Nové Mìsto, 
Jungmannovo nám. 753/18, Praha 1 

Název a celá adresa zaøízení: 
Farní charita Praha 1 – Nové Mìsto, 
Jungmannovo nám. 753/18, Praha 1

Kontaktní osoba: 
Bc. Gabriela Skružná

Telefon: 
222 230 026

E-mail: 
info@programmari.cz

Webové stránky: 
www.programmari.cz

Cílová skupina: 
dìti a mládež z dìtských domovù, 
neorganizovaná mládež

Služby poskytované v zaøízení: 
• volnoèasové aktivity pro dìti a mládež, 
• celoroèní klubová èinnost, 
• víkendové akce, 
• letní/zimní tábory

Cílová skupina: 
ženy v sociální nouzi 

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• terénní program 43314291
• pomoc pøi shánìní zamìstnání – telefon, 
internet, 
• pomoc pøi sepisování životopisu, moti-
vaèního dopisu, 
• pomoc pøi kontaktu s úøady, 
• psaní úøedních dopisù a žádostí,
• pomoc pøi vyhledávání ubytování

Poskytovatelé



Fond ohrožených dìtí 
(FOD)

Název a celá adresa poskytovatele: 
Fond ohrožených dìtí (FOD), Na Poøíèí 
1038/6, 110 00 Praha 1, Nové Mìsto

Název a celá adresa zaøízení:
Poboèka FOD Praha, Na Poøíèí 1038/6, 
110 00 Praha 1, Nové Mìsto

Kontaktní osoba:
Jitka Šatavová, DiS.

Telefon: 
224 236 655

E-mail: 
jitka.satavova@fod.cz

Webové stránky: 
www.fod.cz

Helppes – Centrum výcviku 
psù pro postižené, o. p. s.

Název a celá adresa poskytovatele: 
Helppes – Centrum výcviku psù pro 
postižené, o. p. s., Hvozdnice 147, 252 05 
Hvozdnice 

Název a celá adresa zaøízení: 
Helppes – Centrum výcviku psù pro 
postižené, o. p. s., Výcvikový areál Praha 5 
– Motol, Plzeòská ulice kat.è. 67, 68/1

Kontaktní osoba: 
Zuzana Daušová

Telefon: 
603 769 864

E-mail: 
info@helppes.cz 

Webové stránky: 
www.helppes.cz 
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Cílová skupina: 
dìti a mládež ve vìku do 26 let, ohrože-
né spoleèensky nežádoucími jevy, rodiny 
s dìtmi, obìti domácího násilí, obìti trestné 
èinnosti, osoby žijící v sociálnì vylouèených 
komunitách

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• sociálnì aktivizaèní služby pro rodi-
ny s dìtmi (identifi kátor 5842564), které 
zahrnují vyhledávání a pomoc ohroženým 
dìtem, dìtem týraným, opuštìným, zneuží-
vaným a jinak sociálnì ohroženým, 
• sanace rodin

Cílová skupina: 
Osoby s chronickým duševním onemocnìním,
osoby s chronickým onemocnìním,
osoby s jiným zdravotním postižením,
osoby s kombinovaným postižením,
osoby s mentálním postižením,
osoby s tìlesným postižením,
osoby se sluchovým postižením,
osoby se zdravotním postižením,
osoby se zrakovým postižením.

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor): 
• sociální rehabilitace, 6245452

Poskytovatelé
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HESTIA, o. s.

Název a celá adresa poskytovatele:
HESTIA, o. s., 
Na Poøíèí 1041/12, 110 00 Praha 1

Název a celá adresa zaøízení:
HESTIA, o. s., Program Pìt P, 
Štefánikova 21, 150 00 Praha 5

Kontaktní osoba: 
PhDr. Jiøí Tošner

Telefon: 
224 872 075

E-mail: 
jiri.tosner@hest.cz

Webové stránky: 
www.hest.cz

Home Senior, s. r. o.

Název a celá adresa poskytovatele: 
Home Senior, s. r. o., Revoluèní 30, 
Praha 1, 110 00

Název a celá adresa zaøízení: 

Kontaktní osoba:
Mgr. Vykydal Pavel

Telefon: 
bezplatná nonstop linka 800 888 014

E-mail: 
služby@homesenior.cz

Webové stránky: 
www.homesenior.cz

Cílová skupina: 
rodiny s dìtmi, dìti od 6 do 15 let ohro-
žené sociálním vylouèením, dìti bez 
kamarádù

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• Sociálnì aktivizaèní služby (1101968)

Cílová skupina: 
senioøi, zdravotnì postižení

Služby poskytované v zaøízení: 
• celodenní péèe, nákupy, generální 
i jiné úklidy, mytí oken, odvoz s asisten-
cí, podávání obìdù a hygiena, malování 
a stìhování, øemeslné práce

Poskytovatelé



Komunitní centrum 
Kampa, o. s.

Název a celá adresa poskytovatele: 
Komunitní centrum Kampa, o. s., 
Hroznová 5, Praha 1, 11800

Název a celá adresa zaøízení: 
Komunitní centrum Kampa, 
U Sovových mlýnù 3, Praha 1, 11800

Kontaktní osoba: 
Barbara Šabachová

Telefon: 
608 444 654

E-mail: 
info@kckampa.eu

Webové stránky: 
www.kckampa.eu

KONTAKT bB – obèanské 
sdružení pro studium, reha-
bilitaci a sport bez bariér

Název a celá adresa poskytovatele: 
KONTAKT bB – obèanské sdružení pro stu-
dium, rehabilitaci a sport bez bariér; Strahov 
blok 1 – Vaníèkova 7, Praha 6 – 169 00

Název a celá adresa zaøízení: 
poskytovatel nevlastní žádné zaøízení, 
volnoèasová aktivita výuka plavání je 
poskytována v Plaveckém bazénì Strahov, 
Vaníèkova 2b, Praha 6

Kontaktní osoba: 
Mgr. Jan Nevrkla, pøedseda a výkonný 
øeditel

Telefon: 
606 637 097

E-mail: 
nevrkla@kontaktbb.cz

Webové stránky: 
www.kontaktbb.cz
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Cílová skupina: 
dìti, dospìlí, miminka

Služby poskytované v zaøízení: 
• mateøské centrum, 
• herna pro širokou veøejnost, 
• kurzy od 4 mìsícù vìku dítìte), 
• kurzy pro dospìlé, 
• fi lmový klub, 
• divadélka pro dìti

Cílová skupina: 
tìlesnì a jinak zdravotnì postižení

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• sociálnì aktivizaèní služba s volnoèaso-
vou aktivitou, 
• výuka plavání pro osoby s handicapem,
identifi kátor 5431122

Poskytovatelé
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Lata – Programy pro 
ohroženou mládež, o. s.

Název a celá adresa poskytovatele: 
Lata – Programy pro ohroženou mládež, 
o. s., Senovážné námìstí 24, 
Praha 1, 116 47

Název a celá adresa zaøízení: 
Lata – Programy pro ohroženou mládež, 
o. s., Senovážné námìstí 24, 
Praha 1, 116 47

Kontaktní osoba: 
Mgr. Gabriela Ryšánková

Telefon: 
234 621 361, 775 621 361

E-mail: 
info@lata.cz

Webové stránky: 
www.lata.cz

Maltézská pomoc

Název a celá adresa poskytovatele: 
Maltézská pomoc, 
Lázeòská 2, Praha 1 – 118 00

Název a celá adresa zaøízení: 
Maltézská pomoc,
Lázeòská 2, Praha 1 – 118 00

Kontaktní osoba: 
Mgr. Hana Šimková

Telefon: 
736 620 807

E-mail: 
hana.simkova@maltezskapomoc.cz

Webové stránky: 
www.maltezskapomoc.cz

Cílová skupina: 
Dìti a mládež mezi 13-26 lety, ohrožené 
sociálním vylouèením, a jejich rodiny. 
Rodiny s dìtmi nacházející se v nepøíznivé 
životní situaci.

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny 
s dìtmi, 4086998, 
• Lata programy, 
• individuální podpùrná práce s rodinou

Cílová skupina: 
1. senioøi se sníženou sobìstaèností, 
2. lidé ohrožení sociálním vylouèením

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• Osobní asistence (2014388), 
• „Adopce seniorù“ – sociálnì aktivizaèní 
služba (7414778), 
•  Terénní program pomoci lidem bez 
domova (3261046)

Poskytovatelé



NADÌJE

Název a celá adresa poskytovatele:
NADÌJE, K Brance 11/19e, Praha 5 

Název a celá adresa zaøízení: 
Støedisko Nadìje Praha, U Bulhara 46

Kontaktní osoba: 
Jaroslava Daško Zemanová, DiS.

Telefon: 
222 521 110, 775 868 860 

E-mail: 
nadeje@nadeje.cz, ubulhara.praha@
nadeje.cz

Webové stránky: 
www.nadeje.cz

Nadìje 
Praha-Bolzanova – nízkoprahové denní 
centrum
Služba je urèena mladým lidem bez domo-
va do 26 let.

Støedisko Nadìje 
Praha-U Bulhara – nízkoprahové denní 
centrum
Místo prvního kontaktu pro lidi bez domo-
va. Služba nabízí uspokojení základních 
životních potøeb a zajišťuje a zprostøedko-
vává další služby.

Støedisko Nadìje Praha-Na Slupi – noc-
lehárna
Noclehárna pro muže. Kontaktním místem 
pro vstup do služby je Støedisko Nadìje 
Praha-U Bulhara – nízkoprahové denní 
centrum.

Dùm Nadìje Praha-Žižkov – noclehárna
Noclehárna pro muže. Kontaktním místem 
pro vstup do služby je Støedisko Nadìje 
Praha-U Bulhara – nízkoprahové denní 
centrum.

Dùm Nadìje Praha-Žižkov – azylový dùm
Azylový dùm pro muže.

Dùm Nadìje Praha-Vršovice – azylový dùm
Azylový dùm pro ženy.

Dùm Nadìje Praha-Zábìhlice – azylový dùm
Azylový dùm pro seniory a lidi s handica-
pem.

Dùm Nadìje Praha-Radotín – azylový dùm
Azylový dùm pro muže.

12 www.praha1.cz

Cílová skupina: 
osoby bez pøístøeší

Služby poskytované v zaøízení 
Støedisko Nadìje Praha – terénní program.
Služba je realizována dvìma formami: 
pìší terénní služba (streetwork) a mobilní 
sociální služba, pøi které je využíván uprave-
ný a vybavený automobil.

Poskytovatelé
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Nový Prostor, o. s.
Název a celá adresa poskytovatele: 
Nový Prostor, o. s., Øeznická 656/14, 
110 00 Praha 1

Název a celá adresa zaøízení: 
Nový Prostor, o. s., Øeznická 656/14, 
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: 
Bc. Stanislava Šplíchalová, DiS. (vedoucí 
služby, metodik), Dagmar Kocmánková, 
DiS. (øeditelka)

Telefon: 
222 233 308, 608 259 039

E-mail: 
vydejna@novyprostor.cz

Webové stránky: 
www.novyprostor.cz

Obèanská poradna 
Praha, o. s.

Název a celá adresa poskytovatele: 
Obèanská poradna Praha, o. s., 
Jakubská 3, 110 00 Praha 1

Název a celá adresa zaøízení: 
Obèanská poradna Praha 1, Jakubská 3, 
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: 
Mgr. Ivan Koláø

Telefon: 
222 310 110

E-mail: 
op.praha1@seznam.cz

Webové stránky: 
www.oppraha1.wz.cz Cílová skupina: 

imigranti a azylanti, osoby bez pøístøeší, osoby s chronic-
kým onemocnìním, osoby s tìlesným postižením, osoby 
se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, 
osoby v krizi, osoby žijící v sociálnì vylouèených komuni-
tách, osoby, které vedou rizikový zpùsob života nebo jsou 
tímto zpùsobem života ohroženy, senioøi, etnické menšiny

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor): 
• sociální rehabilitace (7271133), základní sociální 
poradenství, sociální rehabilitace, nácvik dovedností 
pro zvládání péèe o vlastní osobu, sobìstaènosti a další 
èinnosti vedoucí k sociálnímu zaèlenìní, zprostøedko-
vání kontaktu se spoleèenským prostøedím, výchovné, 
vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti, vè. nácviku pracovních 
návykù a dovedností formou prodeje èasopisu, pomoc 
pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstará-
vání osobních záležitostí, základní hygienické zázemí, 
internetová místnost

Cílová skupina: 
bez omezení

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• odborné sociální poradenství (414 76 91)

Poskytovatelé



Obèanské sdružení ONŽ

Název a celá adresa poskytovatele: 
Obèanské sdružení ONŽ – pomoc a pora-
denství pro ženy a dívky, Voršilská 5, 110 00 
Praha 1

Název a celá adresa zaøízení: 
Poradna pro ženy a dívky, Voršilská 5, 110 
00 Praha 1

Kontaktní osoba: 
Mgr. Sylvie Feglerová

Telefon: 
603 213 826

E-mail: 
praha@poradnaprozeny.eu

Webové stránky: 
www.poradnaprozeny.eu

Obèanské sdružení 
Otevøené srdce

Název a celá adresa poskytovatele: 
Obèanské sdružení Otevøené srdce

Název a celá adresa zaøízení: 
Azylový dùm pro matky s dìtmi, Otevøené 
srdce, Za Papírnou 7, 170 00 Praha 7

Kontaktní osoba: 
Nováková Michaela

Telefon: 
602 455 573

E-mail: 
azylovy.dum@seznam.cz

Webové stránky: 
otevrenesrdce.cz
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Cílová skupina: 
Ženy nacházející se v obtížných a krizových 
situacích souvisejících s tìhotenstvím, 
mateøstvím, rodièovstvím, partnerskými 
a vztahovými obtížemi. 

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• Odborné sociální poradenství – 6684613

Cílová skupina: 
matky s dìtmi v krizové situaci

Služby poskytované v zaøízení:
• ubytování, 
• sociální poradenství

Poskytovatelé
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Obèanské sdružení 
Romodrom

Název a celá adresa poskytovatele: 
Obèanské sdružení Romodrom, Mezi-
branská 1684/3, 110 00 Praha 1-Nové 
Mìsto

Název a celá adresa zaøízení: 
Obèanské sdružení Romodrom, Mezi-
branská 1684/3, 110 00 Praha 1-Nové 
Mìsto

Kontaktní osoba: 
Marie Gailová, pøedsedkynì sdružení, 
Renata Bolechová, vedoucí zaøízení

Telefon: 
604 113 592, 775 593 965

E-mail: 
renatabolechova@romodrom.cz

Webové stránky: 
www.romodrom.cz

Obèanské sdružení 
Za dùstojné stáøí

Název a celá adresa poskytovatele: 
Obèanské sdružení Za dùstojné stáøí, 
Senovážné nám. 1565/16, 110 00 
Praha 1-Nové Mìsto

Název a celá adresa zaøízení: 
Obèanské sdružení Za dùstojné stáøí, 
Senovážné nám. 1565/16, 110 00 Praha 
1-Nové Mìsto

Kontaktní osoba: 
PaedDr. Nadìžda Fibichová

Telefon: 
222 248 006

E-mail: 
pc1@oszds.cz

Webové stránky: 
www.oszds.cz

Cílová skupina: 
dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let, 
ohrožené spoleèensky nežádoucími jevy

Služby poskytované v zaøízení (+ jejich 
èíselný identifi kátor):
• nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež 
(identifi kátor 6077428)

Cílová skupina: 
senioøi

Služby poskytované v zaøízení: 
• poradenství seniorùm a jejich rodinám, 
• ochrana lidských práv, 
• obrana týraných seniorù

Občanské sdružení 
Za důstojné 

stáří

Poskytovatelé



Oblastní spolek 
ÈÈK Praha 1

Název a celá adresa poskytovatele: 
Oblastní spolek ÈÈK Praha 1

Název a celá adresa zaøízení: 
Hellichova 11b/632, 118 00 Praha 1 

Kontaktní osoba: 
Jaroslava Marková 

Telefon: 
776 113 953

E-mail: 
praha1@cervenykriz.eu

Webové stránky: 
www.cckpraha1.cz

Pedagogicko-psycholo-
gická poradna pro 
Prahu 1, 2 a 4

Název a celá adresa poskytovatele: 
Pedagogicko-psychologická poradna pro 
Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, 
101 00 Praha 10

Název a celá adresa zaøízení: 
Pedagogicko-psychologická poradna pro 
Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, 
101 00 Praha 10

Kontaktní osoba: 
PhDr. Václava Masáková

Telefon: 
224 239 393

E-mail: 
vmasakova@ppppraha.cz

Webové stránky: 
www.ppppraha.cz
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Cílová skupina: 
senioøi 

Služby poskytované v zaøízení: 
• klub seniorù, 
• výlety, 
• pøednášky, 
• relaxaèní pobyty

Cílová skupina: 
rodiny s dìtmi

Služby poskytované v zaøízení: 
• pedagogicko-psychologické poradenství 
pro dìtí a studenty pøedevším v oblasti 
výukových a výchovných problémù – indivi-
duální diagnostika a intervence, 
• rodinné poradenství, týkající se problémù 
rozvodové èi porozvodové péèe o nezletilé

Poskytovatelé
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Poradna pro integraci, o. s.

Název a celá adresa poskytovatele: 
Poradna pro integraci, o. s., Praha 1, 
Opletalova 921/6, 110 00

Název a celá adresa zaøízení: 

Kontaktní osoba: 
Mgr. Monika Korábová, 
øeditelka organizace

Telefon: 
224 216 758, 731 604 128

E-mail: 
monika.korabova@p-p-i.cz

Webové stránky: 
www.p-p-i.cz

Pražská organizace 
vozíèkáøù, o. s.

Název a celá adresa poskytovatele: 
Pražská organizace vozíèkáøù, o. s., 
Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1

Název a celá adresa zaøízení: 
Pražská organizace vozíèkáøù, o. s. 
Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: 
Eva Kuèerová

Telefon: 
224 827 210, 224 826 078

E-mail: 
info@pov.cz, kucerova@pov.cz

Webové stránky: 
www.pov.cz, www.presbariery.cz

 
Cílová skupina: 
imigranti, azylanti, cizinci, rodiny s dìtmi, 
dìti a mládež do 26 let ohrožené, nežá-
doucími spoleèenskými jevy

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• Odborné sociální a právní poradenství 
5373127, 
• Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny 
s dìtmi 6917580, 
• Odborné sociální poradenství 9097296

Cílová skupina: 
lidé s velmi tìžkým tìlesným postižením

Služby poskytované v zaøízení: 
• odborné sociální poradenství a souvise-
jící služby

Poskytovatelé



ROZKOŠ bez RIZIKA 

Název a celá adresa poskytovatele: 
ROZKOŠ bez RIZIKA, Vlhká 166/10, 
602 00 Brno-støed, Zábrdovice

Název a celá adresa zaøízení: 
ROZKOŠ bez RIZIKA, Bolzanova 1615/1, 
110 00 Praha 1-Nové Mìsto

Kontaktní osoba: 
Mgr. Jana Poláková

Telefon: 
224 234 453 

E-mail: 
dotazy@rozkosbezrizika.cz

Webové stránky: 
www.rozkosbezrizika.cz

SANANIM, o. s.

Název a celá adresa poskytovatele: 
SANANIM, o. s., Ovèí hájek 2549/64A, 
158 00 Praha 13

Název a celá adresa zaøízení: 
Poradna pro rodièe, Školská 30, 
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: 
Mgr. Štìpánka Ètrnáctá

Telefon: 
284 824 234, 739 268 527

E-mail: 
rodice@sananim.cz 

Webové stránky: 
www.sananim.cz 
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Cílová skupina: 
osoby vedoucí rizikový zpùsob života nebo 
tímto zpùsobem života ohrožené, osoby 
komerènì zneužívané

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• odborné sociální poradenství (identifi kátor 
7512478), 
• terénní programy (identifi kátor 9275973), 
• zdravotní služby (gynekologicko-venerolo-
gické vyšetøení a s tím související diagnosti-
ka a léèba pohlavnì pøenosných infekcí)

Cílová skupina: rodièe, rodiny, partneøi, even-
tuálnì jiné blízké osoby tìch, kteøí zneužívají 
návykové látky, nebo se u nich již rozvinula 
závislost. Není pøitom dùležité, v jaké fázi 
problému se uživatel pravì nachází, zda je 
v kontaktu s nìjakým programem, pøípadnì 
dosud žádnou pomáhající organizaci neo-
slovil. Služba je urèena i tìm, kteøí se vzniku 
problému u svých blízkých obávají. V indikova-
ných pøípadech pracuje poradna i s rodinami 
se závislým èlenem, podmínkou je však jeho 
stabilizovaný stav.

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• odborné sociální poradenství – 9211784, 
• psychoterapeutické služby, 
• poradenství

Poskytovatelé
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Sdružení pro komplexní 
péèi pøi dìtské mozkové 
obrnì (SDMO)

Název a celá adresa poskytovatele: 
Sdružení pro komplexní péèi pøi dìtské 
mozkové obrnì (SDMO), o. s., Kliment-
ská 1236/9, 110 00 Praha 1   

Název a celá adresa zaøízení:
Støedisko ucelené rehabilitace pøi dìtské 
mozkové obrnì, Klimentská 1236/9, 
Praha 1 

Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Brabencová

Telefon:
222 310 803, 602 727 472

E-mail: 
socialni@dmoinfo.cz

Webové stránky: 
www.dmoinfo.cz

Sdružení zastáncù dìtských 
práv – èeská sekce DCI

Název a celá adresa poskytovatele: 
Sdružení zastáncù dìtských práv 
– èeská sekce DCI, Senovážné námìstí 24, 
110 00 Praha 1-Nové Mìsto

Název a celá adresa zaøízení: 
Sdružení zastáncù dìtských práv 
– èeská sekce DCI, Senovážné námìstí 24, 
110 00 Praha 1-Nové Mìsto

Kontaktní osoba: 
RNDr. Miroslav Prokeš

Telefon: 
222 964 258, 603 438 822 

E-mail: 
dci.praha@seznam.cz

Webové stránky: 
www.dcicz.org

Cílová skupina:
osoby s dìtskou mozkovou obrnou

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• sociálnì aktivizaèní služby – 5941977

Cílová skupina: 
dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let, zejména 
ty, které jsou ohroženy spoleèensky nežádou-
cími jevy

Služby poskytované v zaøízení: 
• Ochrana zájmù a práv dítìte, zejména prosazo-
vání plné realizace Úmluvy OSN o právech dítìte 
v Èeské republice. Organizace se nevìnuje jednot-
livým pøípadùm, ale systémovým vadám. Zabývá 
se také úèastí dìtí a mládeže na rozhodování ve 
spoleènosti, zejména ve vzdìlávacím systému. 

Poskytovatelé



Síť mateøských 
center, o. s.

Název a celá adresa poskytovatele: 
Síť mateøských center, o. s., 
Široká 15, 110 00 Praha 1

Název a celá adresa zaøízení: 
Síť mateøských center, o. s., 
Klimentská 34, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: 
Rut Kolínská

Telefon: 
603 271 561

E-mail: 
rut.kolinska@materska-centra.cz

Webové stránky: 
www.materska-centra.cz

Sjednocená 
organizace nevidomých 
a slabozrakých ÈR

Název a celá adresa poskytovatele: 
Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ÈR, Krakovská 1695/21, 
Nové Mìsto, 110 00 Praha 

Název a celá adresa zaøízení: 
Sociální poradna SONS - Praha , 
Krakovská 1695/21, Nové Mìsto, 
110 00 Praha 1 

Kontaktní osoba:
Mgr. Luboš Zajíc 

Telefon: 
221 462 432 

E-mail: 
pravni@sons.cz 

Webové stránky: 
www.sons.cz 

20 www.praha1.cz

Cílová skupina: 
rodiny 

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• Síť mateøských center, o. s. nabízí vzdì-
lávání, poradenství a metodické vedení 
jednotlivým mateøským centrùm, která 
slouží jako centra prevence patologických 
jevù v rodinì a spoleènosti. Mateøská centra 
pracují metodou sociální práce svépomoc-
ných skupin a jsou doplòkovou službou 
službám sociálním.

Cílová skupina: 
osoby se zrakovým postižením 

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• Identifi kátor: 2500401 Odborné sociální 
poradenství

Poskytovatelé
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Starokatolická církev 
COMMUNIO

Název a celá adresa poskytovatele: 
Starokatolická církev COMMUNIO, 
Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6

Název a celá adresa zaøízení: 
Communio, Karolíny Svìtlé 21, 
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba:
Monika Mádlová (pastoraèní asistentka) 

Kontaktní osoba:

Telefon: 
224 319 528

E-mail: 
stkat@starokatolici.cz

Webové stránky: 
www.starokatolici.cz

Støedisko náhradní 
rodinné péèe

Název a celá adresa poskytovatele: 
Støedisko náhradní rodinné péèe, 
Jelení 91/7, 118 00 Praha 1-Hradèany

Název a celá adresa zaøízení: 
Støedisko náhradní rodinné péèe, 
Jelení 91/7, 118 00 Praha 1-Hradèany 

Kontaktní osoba: 
PhDr. Vìduna Bubleová, vedoucí zaøí-
zení, Alena Vávrová, vedoucí sociální 
pracovnice

Telefon: 
233 356 701, 233 355 309, 605 785 307

E-mail: 
info@nahradnirodina.cz

Webové stránky: 
www.nahradnirodina.cz, 
www.rodina.cz, 
www.adopce.com

Cílová skupina: 
dìti a mládež

Služby poskytované v zaøízení:
• právní, sociální, dluhové, psychologické, 
religionistické poradenství, 
• programy pro dìti a mládež, 
• fi lmový klub

Cílová skupina: 
dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let, 
ohrožené spoleèensky nežádoucími jevy, 
osoby v krizi, žadatelé o NRP, rodiny 
s dìtmi svìøenými do NRP  

Služby poskytované v zaøízení: 
• kluby osvojitelù a pìstounù, 
• online poradny

COM MUNIO

Poskytovatelé



Støedisko prevence 
a léèby drogových 
závislostí Drop In, o. p. s.

Název a celá adresa poskytovatele: 
Støedisko prevence a léèby drogových zá-
vislostí Drop In, o. p. s., Karolíny Svìtlé 18, 
Praha 1, 110  00

Název a celá adresa zaøízení: 
Nízkoprahové støedisko Drop In, o. p. s., 
Karolíny Svìtlé 18, Praha 1, 110 00

Kontaktní osoba: 
Mgr. et Mgr. Nora Titman Staòková

Telefon: 
222 221 431, 222 221 124

E-mail: 
stredisko@dropin.cz

Webové stránky: 
www.dropin.cz

Støedisko 
psychoterapeutických 
služeb Bøehová, s.r.o.

Název a celá adresa poskytovatele: 
Støedisko psychoterapeutických 
služeb Bøehová, s.r.o., Bøehová 3, 
110 00 Praha 1-Josefov 

Název a celá adresa zaøízení: 
Støedisko psychoterapeutických služeb 
Bøehová, s.r.o., Bøehová 3, 
110 00 Praha 1-Josefov

Kontaktní osoba: 
Tamara Smatanová

Telefon: 
222 324 027, 603 211 142

E-mail: 
spsb.info@seznam.cz

Webové stránky: 
www.psychoterapie-praha.internet123.cz
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Cílová skupina: 
Osoby užívající návykové látky, osoby 
ohrožené užíváním návykových látek, osoby 
blízké uživatelùm návykových látek.

Služby poskytované v zaøízení: 
• Kontaktní a poradenské služby

Cílová skupina: 
Pacienti s psychickými problémy a poru-
chami, dìti a dospìlí. 

Služby poskytované v zaøízení: 
• individuální, skupinová a rodinná psycho-
terapie, 
• ambulance, 
• léèebný program denního stacionáøe

Poskytovatelé
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Støedisko 
sociálních služeb 

Název a celá adresa poskytovatele:  
Støedisko sociálních služeb, Dlouhá 23, 
110 00 Praha 1

Název a celá adresa zaøízení: 
Støedisko sociálních služeb, Dlouhá 23, 
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: 
Marta Lešnerová

Telefon: 
222 324 052, 724 021 784

E-mail: 
lesnerova@socialnisluzbyp1.cz

Webové stránky: 
www.socialnisluzby-praha1.cz 

Studio Oáza, o. s.

Název a celá adresa poskytovatele: 
Studio Oáza, o. s., Øíèní 440/6, 
118 00 Praha 1-Malá Strana 

Název a celá adresa zaøízení: 
Kulturní centrum pro lidi s mentálním 
postižením, Øíèní 440/6, 118 00 Praha 
1-Malá Strana

Kontaktní osoba: 
Jana Vítková

Telefon: 
257 313 008, 607 091 878

E-mail: 
oaza@kurz.cz

Webové stránky: 
www.studo-oaza.org

Cílová skupina: 
senioøi Prahy 1, rodiny s trojèaty a více, 
tìlesnì postižení

Služby poskytované: 
dle zákona o sociálních službách:  
• identifi kátor PS 46 50 694, STP 35 57 
923, denní stacionáø 85 49 196, domy 
s peèovatelskou službou, denní stacionáø, 
tísòová péèe, støediska osobní hygieny

Cílová skupina: 
osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením

Služby poskytované v zaøízení: 
• rozvíjení kulturních a spoleèenských 
aktivit mentálnì postižených, organizování 
pravidelných kroužkù zájmové umìlecké 
èinnosti pro mentálnì postižené a dalších 
akcí pøispívajících k jejich integraci a za-
pojení do spoleèenského života

Poskytovatelé



Totum, o. s.

Název a celá adresa poskytovatele: 
Totum, o. s., Haštalská 27, 110 00 Praha 1

Název a celá adresa zaøízení: 
Totum, o. s., Haštalská 27, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: 
Bc. Martina Mossóczy, øeditelka; 
Bc. Jana Hrunková, koordinátorka poradny

Telefon: 
224 320 676, 731 793 926

E-mail: 
poradna@ostotum.cz

Webové stránky: 
www.ostotum.cz

Tyfl oCentrum Praha, o. p. s.

Název a celá adresa poskytovatele: 
Tyfl oCentrum Praha, o. p. s., Krakovská 
1695/21, 110 00 Praha 1-Nové Mìsto

Název a celá adresa zaøízení: 
Tyfl oCentrum Praha, o. p. s., Krakovská 
1695/21, 110 00 Praha 1-Nové Mìsto

Kontaktní osoba: 
Mgr. Jiøina Polášková

Telefon: 
221 462 492

E-mail: 
praha@tyfl ocentrum.cz

Webové stránky: 
www.praha.tyfl ocentrum.cz
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Cílová skupina: 
osoby v krizi, osoby ohrožené syndromem 
vyhoøení, zvláštì:
• osoby peèující o osobu blízkou dle záko-
na è. 108/2006 Sb., o sociálních službách
• pracovníci pomáhajících profesí

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• 3699676, odborné sociální poradenství

Cílová skupina: 
osoby se zrakovým a kombinovaným 
postižením

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• odborné sociální poradenství (identifi kátor 
3757251), 
• prùvodcovská a pøedèitatelská služba 
(identifi kátor 2850128), 
• sociální rehabilitace (identifi kátor 7801284) 

Totum
občanské sdružení

Poskytovatelé



25www.praha1.cz

Tyfl oservis, o. p. s.

Název a celá adresa poskytovatele: 
Tyfl oservis, o. p. s., Krakovská 1695/21, 
110 00 Praha 1

Název a celá adresa zaøízení: 
Tyfl oservis, o. p. s. - Krajské ambulantní 
støedisko Praha a Støední Èechy, 
Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: 
Olga Buriánková

Telefon: 
221 462 362

E-mail: 
praha@tyfl oservis.cz

Webové stránky: 
www.tyfl oservis.cz

Židovská obec v Praze

Název a celá adresa poskytovatele: 
Židovská obec v Praze, Maiselova 18, 
110 00 Praha 1

Název a celá adresa zaøízení: 
Sociální oddìlení Židovské obce v Praze, 
Maiselova 18, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Wichsová

Telefon: 
222 310 951

E-mail: 
socialni@kehilaprag.cz

Webové stránky: 
www.kehilaprag.cz

Cílová skupina: 
osoby se zrakovým postižením ve vìku 15 a více let

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• Sociální rehabilitace (identifi kátor: 1492747)
Tyfl oservis poskytuje terénní a ambulantní rehabi-
litaci nevidomých a slabozrakých po celém území 
ÈR. Nabízí individuální kurzy, ve kterých se klienti 
uèí prostorové orientaci s bílou holí, zvládnout 
každodenní èinnosti v domácnosti (vaøení, úklid, 
péèe o odìvy apod.), ètení a psaní Braillova bodo-
vého písma, psaní na klávesnici PC, vlastnoruèní 
podpis, rehabilitaci zraku apod. Pomùže klientùm 
s výbìrem kompenzaèních a optických pomùcek, 
poradí, jak je získat, a proškolí v jejich používání. 
Poskytuje poradenství a zprostøedkování dalších 
služeb.

Cílová skupina: 
rodiny s dìtmi, senioøi, osoby se zdravot-
ním postižením

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny 
s dìtmi (4039839)
• Sociálnì aktivizaèní služby pro seni-
ory a osoby se zdravotním postižením 
(1472620)
• Peèovatelská služba (5436343)

Poskytovatelé



ŽIVOT 90, o. s.

Název a celá adresa poskytovatele: 
ŽIVOT 90, o. s., Karoliny Svìtlé 286/18, 
110 00 Praha 1

Název a celá adresa zaøízení: 
ŽIVOT 90, obèanské sdružení, Karoliny 
Svìtlé 286/18, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: 
Mgr. Jana Kosaøová, manažerka Sekce 
sociálních služeb

Telefon: 
222 333 568

E-mail: 
jana.kosarova@zivot90.cz

Webové stránky: 
www.zivot90.cz
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Cílová skupina: 
senioøi a jejich peèující rodiny

Služby poskytované v zaøízení 
(+ jejich èíselný identifi kátor):
• tísòová péèe AREÍON pro seniory a zdravotnì 
postižené (2684509)
• Odlehèovací pobytové a rehabilitaèní centrum 
(4535746)
• Sociální a odborné poradenství pro seniory 
a jejich blízké (5031351)
• Peèovatelská služba pro seniory (1374641)
• Senior telefon 800 157 157 – nepøetržitá tele-
fonická krizová pomoc pro seniory a jejich blízké 
(4892203)
• Centrum denních služeb (8651712)

Poskytovatelé



• Kanceláø radní pro sociální oblast a protidrogovou problematiku – 
   Vodièkova 18, 6. patro, kanceláø èíslo 605 

• Informaèní centrum ÚMÈ Praha 1 – Vodièkova 18 

• Informaèní centrum ÚMÈ Praha 1 – Malostranské námìstí 22 

• Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví – Vodièkova 18, 3. patro 

• Katalog v elektronické podobì bude ke stažení na www.praha1.cz 
   v sekci Sociální péèe

Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 • Tel.: 221 097 111 • Email: posta@praha1.cz • www.praha1.cz
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