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Úvodní slovo
Milí sousedé a vážení spoluobčané,
po čtyřech letech vám opět nabízíme aktualizovaný
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území Městské
části Praha 1, který – jak pevně věřím – bude užitečným průvodcem obyvatel všech generací, uživatelů sociálních služeb i jejich rodinných příslušníků.
Od jeho posledního vydání došlo na poli sociálních služeb k výrazným změnám. Jednou z nich je zpřísnění podmínek pro udělení tzv. registrace, tedy oprávnění organizace
poskytovat sociální služby, a s tím spojené citelné sankcionování subjektů, které by sociální služby poskytovaly bez
tohoto oprávnění. Další změnou od roku 2015 je vznik krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb, která byla vytvořena v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb z úrovně státu na úroveň krajů. Došlo tak sice k jistému
snížení počtu poskytovatelů, na druhou stranu ale právem můžeme očekávat dobrou kvalitu
těch, kteří zůstali.
Městská část Praha 1 reaguje na stále rostoucí význam i složitost sociální problematiky a kromě propagace poskytovatelů sociálních služeb podporuje také jejich činnost, a to cílenou finanční podporou jejich projektů a aktivit nebo třeba poskytováním zvýhodněného nájemného v nebytových prostorech MČ Praha 1.
Velmi důležitou funkci v tomto směru plní odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ
Praha 1, který zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních věcí. Jeho čtyři oddělení zabezpečují péči o rodinu a děti, sociální pomoc, péči i prevenci. Odbor se také zabývá
závažnou problematikou užívání návykových látek.
Samostatnou kapitolou je pak Středisko sociálních služeb Praha 1, jež je příspěvkovou organizací MČ Praha 1 a zároveň příkladem profesionálního a vysoce lidského přístupu ke starším
a zdravotně handicapovaným občanům i jejich rodinám. Středisko sociálních služeb neustále
rozšiřuje a zkvalitňuje svoji nabídku a pro řadu seniorů a zdravotně i sociálně znevýhodněných
osob se stalo každodenním partnerem a společníkem, který pomáhá při obtížích a starostech,
poskytuje nové informace a zážitky a stará se, aby ohrožení lidé netrpěli samotou.
Jsem samozřejmě velmi rád, že na území naší městské části působí řada velmi dobrých poskytovatelů sociálních služeb. Díky nim mají senioři, handicapované děti, mládež a dospělí,
lidé bez domova, týrané osoby a další skupiny obyvatel svůj život o poznání snadnější. Jejich
zásluhou tito lidé vědí, že na své problémy nejsou sami, že se mají na koho obrátit a že mají
šanci na plnohodnotný život v naší společnosti.
Přeji všem poskytovatelům i uživatelům sociálních služeb vše nejlepší!
Ing. Oldřich Lomecký
starosta Městské části Praha 1
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Poskytovatelé

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MČ Praha 1
Název poskytovatele:
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví MČ Praha 1
Adresa poskytovatele:
Vodičkova 18, Praha 1,
115 68
Kontaktní osoba:
Ing. Renata Banzetová,
vedoucí odboru
Telefon
221 097 351
E-mail:
renata.banzetova@praha1.cz
Webové stránky:
www.praha1.cz
Odbor zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních věcí v rámci
Statutu hlavního města Prahy. Provádí sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost
spojenou s terénní prací, sociální prevenci
a prevenci kriminality. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení.
Poskytuje poradenské a konzultační služby občanům Prahy 1 v nepříznivé sociální
situaci.
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Dále zabezpečuje výkon samostatné působnosti v oblasti sociální práce v péči o seniory a zdravotně postižené občany, v oblasti
bytů ze sociální rezervy a obytných místností v bytovém domě MČ Praha 1, v oblasti pohřebnictví; zajišťuje specializované sociální služby pro společensky nepřizpůsobené
občany.
Spolupracuje s MHMP při plánování sociálních služeb, řešení problematiky užívání návykových látek a bezdomovectví. Plní zřizovatelskou funkci k příspěvkové organizaci
Středisko sociálních služeb.
Kontaktní osoby:
Alena Paulová,
asistentka vedoucí odboru
Telefon:
221 097 552
E-mail:
alena.paulova@praha1.cz
Mgr. Ladislav Varga, DiS,
koordinátor protidrogové politiky
a bezdomovectví
Telefon:
221 097 580
E-mail:
ladislav.varga@praha1.cz

www.praha1.cz

Poskytovatelé
ODDĚLENÍ PÉČE O RODINU A DĚTI:
Zajišťuje agendu ochrany práv dětí jako
výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí.
Poskytuje preventivní a poradenskou
činnost. Realizuje opatření na ochranu
dětí. Vykonává činnosti při svěření dítěte do péče jiné osoby a činnosti spojené
s výkonem sociální kurately.
Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Vitnerová,
vedoucí oddělení
Telefon:
221 097 353
E-mail:
hana.vitnerova@praha1.cz
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI:
Řešení problémů spojených s nezaměstnaností, zadlužením. Přijímání žádostí
o byty ze sociální rezervy a žádostí o bytový dům MČ Praha 1. Problematika domácího násilí. Poskytování sociálně právního poradenství, poradenská činnost
a poskytování informací,vydávání parkovacích průkazů označujících vozidla
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, agenda dopadů výše nájemného, zprostředkování a zajištění sociálních
pohřbů a další činnosti.
Kontaktní osoba:
Ing. Květoslava Kulhánková,
vedoucí oddělení
Telefon:
221 097 345
E-mail:
kvetoslava.kulhankova@praha1.cz

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB:
Komplexní výkon agendy péče o seniory
a osoby se zdravotním postižením, řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů, bytová problematika, domy
s pečovatelskou službou, poskytování sociálně právního poradenství a sociální pomoci, veřejné opatrovnictví u osob s omezenou
svéprávností, výkon kolizního opatrovnictví,
poradenství ke službám sociální péče, poradenství ke službám sociální prevence, zprostředkování sociálních služeb, terénní služby
a další činnosti.
Kontaktní osoba:
Ladislava Roučková, vedoucí oddělení
Telefon:
221 097 452
E-mail:
ladislava.rouckova@praha1.cz
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE:
Poskytování sociálně právního poradenství,
zprostředkování bezplatného právního poradenství, návštěvy klientů ve věznicích, pomoc s vyřizováním dokladů (totožnosti, pro
nástup do zaměstnání), zprostředkování charitativních služeb, pomoc se zajištěním ubytování a další činnosti dle konkrétních potřeb
klienta. Poskytování nebo zprostředkování
sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným nebo osobám, kterým sociální vyloučení hrozí. Oddělení spolupracuje s Vězeňskou
službou ČR, Probační a mediační službou ČR,
Úřadem práce a dalšími relevantními organizacemi.
Kontaktní osoba:
PhDr. Pavel Pěnkava, vedoucí oddělení
Telefon:
221 097 149
E-mail:
pavel.penkava@praha1.cz
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Poskytovatelé

Středisko sociálních služeb,
příspěvková organizace MČ Praha 1
Název a adresa poskytovatele:
Středisko sociálních služeb,
příspěvková organizace MČ Praha 1

Kontaktní osoba:
Mgr. Helena Čelišová, ředitelka
Telefon: 222 322 235

Adresa poskytovatele:
Dlouhá 736/23, 110 00 Praha 1
Název a adresa zařízení:
– Dům s pečovatelskou službou Dlouhá
Dlouhá 736/23, 110 00 Praha 1
– Dům s pečovatelskou službou Týnská
Týnská 622/17, 110 00 Praha 1
– Bytový dům s pečovatelskou službou
Benediktská 1100/13, 110 00 Praha 1
– Dům s pečovatelskou službou Pštrossova
Pštrossova 190/18, 110 00 Praha 1
– Dům s pečovatelskou službou
U Zlaté studně
U Zlaté studně 169/1, 118 00 Praha 1
– Bytový dům Samcova 3
Samcova 2125/3, 110 00 Praha 1
– Denní stacionář
Týnská 622/17, 110 00 Praha 1
– Systém tísňové péče
Palackého 720/5, 110 00 Praha 1
– Klub seniorů Haštalka
Haštalská 792/7, 110 00 Praha 1
– Klub seniorů Tomášská
Tomášská 25/6, 118 00 Praha 1
– Pohybové centrum Tělocvična
Žitná 657/13, 110 00 Praha 1
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E-mail: info@socialnisluzbyp1.cz
Webová adresa:
www.socialnisluzby-praha1.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
senioři a osoby se zdravotním postižením
Služby poskytované v zařízení:
 terénní pečovatelská služba, která zahrnuje pomoc a podporu při podávání jídla
a pití; pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru; pomoc při přesunu
na lůžko nebo vozík; pomoc při úkonech
osobní hygieny; pomoc při základní péči
o vlasy a nehty; pomoc při použití WC; zajištění stravy odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování; dovoz nebo donášku jídla; pomoc
při přípravě jídla a pití; přípravu a podání
jídla a pití; běžný úklid a údržbu domácnosti; údržbu domácích spotřebičů; pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti; donášku vody; topení v kamnech
včetně donášky a přípravy topiva, údržbu
topných zařízení; běžný nákup a pochůzky; velký nákup, nákup ošacení a nezbyt-

www.praha1.cz
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ného vybavení domácnosti; praní a žehlení
ložního prádla, jeho drobné opravy; praní
a žehlení osobního prádla, jeho drobné
opravy; doprovázení dětí do školy, školního zařízení, k lékaři a zpět; doprovázení
dospělých do školy, školního zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci,
instituce poskytující veřejné služby a zpět;
pomoc s malými domácími zvířaty (pes,
kočka)
 denní stacionář, kde jsou poskytovány

pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu; výchovné, vzdělávací, aktivizační
činnosti; zprostředkování kontaktu se spo-

lečenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí; poskytnutí stravy; doprovod; doprava klienta do denního stacionáře a zpět
 tísňová péče, která zajišťuje možnost

přivolat pomoc 24 hodin denně
 volnočasové aktivity

Identifikátory služeb:
4650694
8549196
3557923

DPS Týnská

www.praha1.cz
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Poskytovatelé

ACORUS, z. ú.
Název poskytovatele:
ACORUS, z. ú. – pomoc osobám
ohroženým domácím násilím
Adresa poskytovatele:
Sokolovská 14/324
Praha 9, 190 00
Kontaktní osoba:
Mgr. Jaroslava Chaloupková
Telefon:
283 892 772
E-mail:
info@acorus.cz
Webové stránky:
www.acorus.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
organizace poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání
nepříznivé sociální situace a k začlenění
do běžného života bez přítomnosti násilí
Služby poskytované v zařízení:
 azylový dům, krizová pomoc
 sociálně-právní poradenství
 poskytování právních informací
Identifikátory služeb:
8004178
3009554
3301272
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Česká unie
neslyšících z. ú.
Název poskytovatele:
Česká unie neslyšících, z. ú.
Adresa poskytovatele:
Dlouhá 37, Praha 1, 110 00
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Novák
Telefon: 224 827 152
Mobil: 725 865 823
E-mail: deafunie@cun.cz
Webové stránky:
www.cun.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
Osoby se sluchovým postižením; osoby
s kombinovaným postižením (služba je poskytována osobám s kombinovaným postižením, kdy jedno z postižení je sluchové
a zájemce o službu ke komunikaci používá komunikační systémy sluchově postižených nebo český jazyk); rodiny s dětmi
(služba je poskytována osobám s kombinovaným postižením, kdy jedno z postižení je sluchové a zájemce o službu ke komunikaci používá komunikační systémy
sluchově postižených nebo český jazyk).
Služby poskytované v zařízení:
 sociálně aktivizační služba pro osoby
se zdravotním postižením a seniory
 tlumočnická služba
 simultánní přepis
Identifikátory služeb:
2378879 (SAS), 4358523 (TS)
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DÍVČÍ KATOLICKÁ
STŘEDNÍ ŠKOLA – KŘIŽOVNICKÁ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Název a poskytovatele:
DÍVČÍ KATOLICKÁ
STŘEDNÍ ŠKOLA – KŘIŽOVNICKÁ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Školní pečovatelská agentura se jmenuje
Křižovnická pečovatelská služba, protože jí
podporuje řád Křižovníků s červenou hvězdou, založený sv. Anežkou Českou.

Adresa poskytovatele:
Platnéřská 4
110 00 Praha 1 Staré Město

Vybrané žákyně si v rámci Křižovnické pečovatelské služby splňují povinnou pečovatelskou praxi. Některé z nich po absolvování
studia mohou ve školní agentuře najít pracovní uplatnění.

Kontaktní osoba:
Mgr. Luboš Hošek

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI:

Telefon:
604 451 423

 dohled nad uživatelem v době

E-mail:
hosek@divciskola.cz

 trénování paměti
 kondiční cvičení
 reminiscenční terapie

nepřítomnosti pečující osoby

Webové stránky:
www.pecovatelska-sluzba.com
CÍLOVÁ SKUPINA:
 senioři
 osoby se zdravotním

postižením (starší 40 let)
 osoby se sluchovým postižením
 osoby s jiným zdravotním postižením

Služby poskytované
v zařízení:
 Pečovatelská služba

www.praha1.cz

DALŠÍ POSKYTOVANÉ
ČINNOSTI:
 Křižovnická pečovatelská služba může
nabídnout klientům duchovní službu
ve formě návštěvy kněze s možností
sv. smíření a sv. přijímání. Duchovní
služba se vykazuje jako pastorační péče
a je klientům poskytována zdarma.
 Pastorační péče
Identifikátor služby:
2285108
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DŮM OTEVŘENÝCH MOŽNOSTÍ, O. P. S.

DOM
– Dům otevřených možností,
o. p. s.
Název poskytovatele:
DOM
– Dům otevřených možností, o. p. s.
Adresa poskytovatele:
Braunerova 431/22,
Praha 8 - Libeň,
180 00 Praha 8
Název a adresa zařízení:
DOMJOB,
Rybná 1091/27,
Praha 1 - Staré Město,
110 00 Praha 1

Klienty služby DOM JOB jsou mladí lidé i dospělí, kteří trpí různými psychosociálními obtížemi nebo mají zdravotní znevýhodnění.
Z různých důvodů nemohou najít vhodné zaměstnání nebo si zaměstnání dlouhodobě neudrží. Často žijí v neuspokojivých podmínkách,
mají málo kontaktů s lidmi, cítí se osamělí.
Důvodem může být chybějící nefunkční rodinné zázemí, psychické onemocnění nebo
obtíže, zdravotní postižení, ale také chybějící
sociální dovednosti, schopnost komunikace,
sebedůvěra.
 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let

ohrožené společensky nežádoucími jevy
Kontaktní osoba:
Bc. Veronika Pichová

 osoby bez přístřeší
 osoby do 26 let věku opouštějící školská

Telefon:
222 312 500

 osoby s chronickým duševním

zařízení pro výkon ústavní péče
onemocněním

Email:
domjob@dom-os.cz

 osoby s mentálním postižením
 osoby s tělesným postižením
 osoby se zdravotním postižením
 osoby, které vedou rizikový

Webové stránky:
www.dom-os.cz

způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
 etnické menšiny

CÍLOVÁ SKUPINA:
DOM JOB je sociální služba pro mladé dospělé a dospělé, kteří mají různorodé obtíže
při vstupu na trh práce či zapojení do společnosti.

Služby poskytované v zařízení:
Sociální rehabilitace

10

Identifikátor služby:
1068030
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Domov sociálních služeb Vlašská
Název poskytovatele:
Domov sociálních služeb Vlašská

Telefon:
257 181 731

Adresa poskytovatele:
Vlašská 344/25,
118 00 Praha 1 - Malá Strana

Email:
info@dssv-vlasska.cz

Název a adresa zařízení:
služby se poskytují na těchto adresách:
1) centra denních služeb:
Vlašská 344/25, 118 00 Praha 1;
Vilová 389/2, 100 00 Praha 10
2) týdenní stacionáře:
Vilová 389/2, 100 00 Praha 10;
Doubravčany 12, 281 44 Zásmuky
3) domovy pro osoby se zdr. postižením:
Vlašská 344/25, 118 00 Praha 1;
Papírenská 586/14, 160 00 Praha 6;
Doubravčany 12, 281 44 Zásmuky
4) chráněná bydlení:
Nad Mlýnským potokem 510/6,
107 00 Praha 10 - Dubeč;
Doležalova 1036/2,
198 00 Praha 9 - Černý Most;
Doležalova 1037/4,
198 00 Praha 9 - Černý Most;
Doležalova 1039/8,
198 00 Praha 9 - Černý Most;
Hlavatého 662/17,
149 00 Praha 4 - Háje
Bryksova 720/65,
198 00 Praha 9 - Černý Most

Webové stránky:
www.dssv-vlasska.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Ondřej Bacovský, MBA – ředitel

www.praha1.cz

CÍLOVÁ SKUPINA:
osoby s mentálním postižením
ve věku 19–64 let
Služby poskytované v zařízení:
Domov sociálních služeb Vlašská poskytuje
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., ambulantní
a pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením ve věku 19–64 let se sníženou soběstačností v základních životních
dovednostech, zejména schopností zajistit si osobní péči, používání veřejných míst
a služeb a uplatňování práv a nároků. Věková
hranice nad 64 let je určena výhradně stávajícím klientům.
1)
2)
3)
4)

centra denních služeb
týdenní stacionáře identifikátor
domov pro osoby se zdr.postižením
chráněné bydlení

Identifikátory služeb:
3089460
9116511
9892491
4009025
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Poskytovatelé

EDA cz, z. ú.
Název poskytovatele:
EDA cz, z. ú.
Adresa poskytovatele:
Trojická 2/387, 128 00 Praha 2
Kontaktní osoba:
Ing. Helena Špačková
E-mail: info@eda.cz
Telefon: 224 826 860, 724 400 820
Webové stránky:
www.eda.cz
EDA pomáhá rodinám dětí se specifickými
potřebami zvládat složité životní situace.
Nabízíme dvě služby:
ranou péči a telefonickou krizovou pomoc.
RANÁ PÉČE
Cílová skupina: Rodiny dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením do 7 let věku
dítěte.
Poslání:
Poskytujeme podporu, pomoc a provázení
rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým
nebo s kombinovaným postižením, s ohledem na specifické potřeby dětí i rodičů. Služby jsou pro rodiny poskytovány bezplatně.
Poskytujeme odborné služby, poradenství
a psychickou oporu rodinám ve čtyřech krajích
České republiky – na území Hl. města Prahy,
Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje. Služby jsou poskytovány v domácím
prostředí, kde se dítě cítí nejlépe, a jsou prevencí časného umisťování dětí do ústavní péče.
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Poradkyně rané péče EDA jsou odbornicemi
v oblasti rané péče, vedle podpory rodin poskytují vzdělávací kurzy akreditované MPSV,
osvětu zdravotnického personálu a školení
spolupracujících profesionálů doma i v zahraničí.
TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
CÍLOVÁ SKUPINA:
Rodinní příslušníci dětí po zjištění závažné
diagnózy (věk dítěte do 18, resp. 26 let).
Poslání:
Posláním krizové Linky EDA je poskytování
odborné distanční pomoci specializované na
krizové životní situace a poradenství v oblasti
péče o dítě s postižením, vážným onemocněním, po úraze nebo s ohrožením vývoje. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb
klientů při zachování jejich lidské důstojnosti. Poskytované služby jsou bezplatné.
LINKA EDA (TEL. 800 40 50 60)
je první celorepubliková krizová linka a chat
pro rodiny dětí po těžkém úraze, s onemocněním či postižením. Slouží především jako
psychologická podpora rodinám ve chvílích krize. Na linku je možné volat bezplatně z celé České republiky v pracovní dny
9–15 hod. Nadstandartní službou Linky EDA
je zprostředkování konzultace s odborníky –
např. pediatrem, neurologem, fyzioterapeutem či oftalmologem.
Identifikátory služeb:
7877605
7013498
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Poskytovatelé

Farní charita Praha 1 – Nové Město
Název poskytovatele:
Farní charita Praha 1 - Nové Město
Adresa poskytovatele:
Žitná 1383/35,
Praha 1, 110 00
Kontaktní osoba:
Lucie Růžková Rybárová
Telefon:
773 369 552, 724 355 337
E-mail:
reditelstvi@zenyvohrozeni.charita.cz
dennicentrum@zenyvohrozeni.charita.cz
Webové stránky:
www.programmari.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
Ženy bez domova nebo ohrožené ztrátou
bydlení, popřípadě nacházející se v obtížné
životní situaci, ve věku 18–80 let.
Poskytované služby:
1) Terénní programy
Poslání služby:
Vyhledávání, kontaktování a podpora žen
bez domova nebo bezdomovectvím ohrožených a nabízet jim základní pomoc a podporu v nouzi či krizových a obtížných životních situacích.

www.praha1.cz

Formy služby:
terénní
Pondělí–pátek:
8:00–16:30
2) Nízkoprahové denní centrum.
Poslání služby:
Posláním nízkoprahového denního centra je
nabídnout ženám, které mají velmi snížené
schopnosti nebo nedostatek finančních prostředků, možnost zajistit si v bezpečném prostředí své základní životní potřeby.
Formy služby:
ambulantní
Bezbariérový přístup: Ne
Pondělí–pátek:
7:00–12:30
3) Kulturně komunitní centrum
Poslání služby:
Pomoc osobám (zejm. ženám) s návratem
do společnosti prostřednictví škály aktivit
zaměřených na získávání a rozvoj schopností a dovedností. Propojování CS s místní
občanskou komunitou, resp. se společností
za účelem přemostění bariér. Sociální poradenství.
Formy služby:
ambulantní
Pondělí–pátek:
14:00–19:00
Identifikátory služeb:
4314291 (TP)
3596205 (NDC)
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Poskytovatelé

Farní charita
Starý Knín
Název poskytovatele:
Farní charita Starý Knín
Adresa poskytovatele:
nám. Jiřího z Poděbrad 47,
Nový Knín 268 02
Statutární zástupce:
RNDr. Stanislav Žák, CSc.
Název a adresa zařízení:
Středisko charitních sociálních služeb
u sv. Vojtěcha,
Tychonova 44/3,
Praha 6, 160 00
Kontaktní osoba:
Ing. Marie Martinů

Helppes –
Centrum výcviku psů
pro postižené,
o. p. s.
Název poskytovatele:
Helppes – Centrum výcviku
psů pro postižené, o. p. s.
Adresa poskytovatele:
Hvozdnice 147,
252 05 Hvozdnice
Adresa zařízení:
Výcvikový areál psů,
Plzeňská ul.,
150 00 Praha 5 - Motol
Kontaktní osoba:
Zuzana Daušová

Telefon:
739 133 443,
220 571 769

Telefon:
603 769 864

E-mail:
praha@socialnipece.cz

E-mail:
info@helppes.cz

Webové stránky:
www.socialnipece.cz

Webové stránky:
www.helppes.cz

CÍLOVÁ SKUPINA:
senioři a osoby se
zdravotním postižením

CÍLOVÁ SKUPINA:
osoby se zdravotním postižením

Služby poskytované v zařízení:
terénní osobní asistence

Služby poskytované v zařízení:
 sociální rehabilitace
 předávání psů se speciálním výcvikem
 pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby:
6798291

Identifikátor služby:
6245452
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Poskytovatelé
Kontaktní osoba:
Petra Cihelková, vedoucí programu
Telefon:
775 350 116
E-mail:
cihelkova@fosaops.org

Fosa, o. p. s.
Název poskytovatele:
Fosa, o. p. s.
Adresa poskytovatele:
Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4
Telefon: 271 910 016, 775 350 115
Kontaktní osoby:
ředitelka: Petra Vitáková
(vitakova@fosaops.org, tel: 775 555 054)
vedoucí služeb: viz jednotlivé služby
Email: fosaops@fosaops.org
Webové stránky: www.fosaops.org
Identifikátor služeb:
viz jednotlivé služby
CÍLOVÁ SKUPINA:
Viz jednotlivé služby.
Společnost Fosa pomáhá lidem s různým typem znevýhodnění k tomu, aby se kvalita jejich života vyrovnala kvalitě života lidí bez
znevýhodnění. Aby mohla tento záměr naplňovat, nabízí tyto programy:
1) Podporované zaměstnávání FORMIKA
(sociální rehabilitace, 9301232) – pomáhá lidem se znevýhodněním na trhu práce nalézt
a udržet si zaměstnání.
Jak to probíhá? Pracovníci pomáhají uživatelům služby například s vytvořením představy o vhodném zaměstnání, s tvorbou životopisu a motivačního dopisu, s vyhledáváním
a oslovováním zaměstnavatelů, trénují s uživateli pracovní pohovory, doprovází je na pohovory a asistují jim v zaměstnání.
Služba je zdarma a je určena dospělým lidem
v produktivním věku z Prahy, kteří potřebují
podporu k tomu, aby si nalezli a udrželi práci.

www.praha1.cz

2) Podpora samostatnosti Osa
(sociální rehabilitace) – pomáhá dospělým lidem s mentálním postižením získat dovednosti, které jsou potřebné pro běžný život.
Služba je zdarma a je určena dospělým lidem s mentálním postižením z Prahy, kteří
potřebují podporu pro získání běžných dovedností.
Kontaktní osoba:
Leona Kolářová, vedoucí programu
Telefon:
775 271 910
E-mail:
kolarova@fosaops.org
3) Osobní asistence Osa (osobní asistence)
– pomáhá seniorům a lidem s mentálním postižením žít běžným životem a dělat věci, které z důvodu svého omezení nemohou dělat
samostatně. Uživatel si formu asistence a činnosti, se kterými potřebuje pomoct, vybírá
dle svých přání a potřeb. Služba je částečně zpoplatněna a je určena lidem od 16 let
s mentálním postižením a seniorům od 65 let
z Prahy, kteří potřebují k běžným činnostem
pomoc druhé osoby.
Kontaktní osoba:
Michal Mašek, vedoucí programu
Telefon:
775 350 117
E-mail:
masek@fosaops.org
Identifikátory služeb:
9301232
8061430
9768600
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Poskytovatelé

HEWER, z. s.
Název poskytovatele:
HEWER, z. s.
Adresa poskytovatele:
Černokostelecká 2020/20,
100 00 Praha 10 - Strašnice
Kontaktní osoba
PRAHA STŘEDISKO C
Mgr. Eliška Čižmářová
– vedoucí střediska
Telefon:
274 781 341
Pondělí–pátek: 7:30–16:30

Hospic ŠTRASBURK,
o. p. s.
Název poskytovatele:
Hospic ŠTRASBURK, o. p. s.
Adresa poskytovatele:
Bohnická 12/57, 181 00
Praha 8 - Bohnice
Kontaktní osoba:
MUDr. Hana Šrámková,
ředitelka o. p. s.
Telefon:
283 105 511

E-mail:
prahaC@hewer.cz

E-mail:
hsramkova@hospicstrasburk.cz

Webová adresa
www. hewer.cz

Webové stránky:
www.hospicstrasburk.cz

CÍLOVÁ SKUPINA
Osobní asistenti vám pomůžou s asistencí u lidí upoutaných na invalidní vozík,
u seniorů, kteří mají sníženou schopnost
pohybu, ale i lidí trpících Alzheimerovou
chorobou. Není výjimkou asistence u klientů trpících diabetem, artrózou nebo
po mrtvici. Pomáháme s rekonvalescencí
po chemoterapii. Asistujeme také u dětí
s Downovým syndromem nebo epilepsií.

CÍLOVÁ SKUPINA:
18+ onkologičtí nemocní
s ukončenou kausální léčbou
v terminálním stadiu onemocnění

Služby: osobní asistence v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
včetně víkendů a svátků.

Služby poskytované v zařízení:
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (ošetřovatelská péče nad rámec hrazených
výkonů z veřejného zdravotního pojištění,
individuální přístup, aktivizace, paliativní rehabilitace, psycholog, duchovní
křesťanských vyznání, soukromí jednolůžkových pokojů s TV, internetem a soc.
zařízením).

Identifikátor služby:
2091132

Identifikátor služby:
5463932
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Poskytovatelé

Lata – programy
pro mládež a rodinu, z. ú.
Název poskytovatele:
Lata – programy
pro mládež a rodinu, z. ú.
Adresa poskytovatele:
Senovážné náměstí 24,
116 47 Praha 1
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Drahošová
Telefon:
234 621 361
775 621 361
E-mail:
info@lata.cz
Webová adresa:
www.lata.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
děti a mládež 13–26 let,
rodiny s dětmi 11– 26 let
Služby poskytované v zařízení:
 Sociálně aktivizační služby
Podpůrná ind. práce s rodinou.

cích se členy rodiny včetně vzdálených
příbuzných) a vnějších (související s nečleny rodiny včetně odborných služeb)
zdrojů rodiny.
 Ve dvou se to lépe táhne
Program je zaměřen na preventivní,
podpůrné a rozvojové činnosti pro ohrožené děti a mládež a také pro podporu jejich rodičů. Cílem je navázání bezpečného a podpůrného vztahu mezi
klientem a dobrovolníkem, jenž je klientovi podporou při jeho začleňování do společnosti a zvládání náročných
situací.
 Rodinné konference
Cílem RK je zapojení širší rodiny a blízkých do řešení náročné či ohrožující situace v rodině, zejména při výchově dětí,
a posílení kompetencí rodin řešit vzniklé
potíže vlastními silami.

Jedná se o pražskou neziskovou organizaci pomáhající dětem, mladým lidem
a rodinám v Praze a Středočeském kraji.
Identifikátor služby:
4086998

Cílem poskytované služby je pomoc
rodině vytvořit a zachovat bezpečné,
podnětné a harmonické prostředí pro
zdravý vývoj dítěte, zejména prostřednictvím aktivizace vnitřních (souvisejí-
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Poskytovatelé

LINKA BEZPEČÍ, Z. S.
Název poskytovatele:
LINKA BEZPEČÍ, Z. S.
Adresa poskytovatele:
ÚSTAVNÍ 95, 181 02 PRAHA 8
Kontaktní osoba:
Mgr. Peter Porubský, vedoucí LB
Mgr. Kateřina Schmidová, vedoucí RL
Telefon Linka bezpečí: 116 111
(zdarma, nonstop)
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
chat: http://elinka.iporadna.cz/
linka-duvery
Telefon Rodičovská linka:
840 111 234, 606 021 021
(pondělí–čtvrtek 13–19, pátek 9–15)
E-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz,
chat: http://www.elinka.
iporadna.cz/rodicovska-linka
Webová adresa
www.linkabezpeci.cz
CÍLOVÁ SKUPINA
Linka bezpečí: děti a studenti do 25 let
včetně, Rodičovská linka: rodiče, pedagogové a kdokoli, kdo řeší něco ohledně dětí
Služby poskytované v zařízení:
Linka bezpečí i Rodičovská linka
poskytují krizovou pomoc
po telefonu, chatu a e-mailu.
Identifikátory služeb:
1842029
6206589
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Maltézská
pomoc, o. p. s.
Název poskytovatele:
Maltézská pomoc, o. p. s.
Adresa poskytovatele:
Lázeňská 2,
Praha 1 - Malá Strana, 118 00
Kontaktní osoba:
Mgr. Theo Šimko
Telefon:
736 620 807
E-mail:
theo.simko@maltezskapomoc.cz
Webové stránky:
www.maltezskapomoc.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
senioři, osoby v sociální nouzi
Služby poskytované v zařízení:
 osobní asistence pro seniory
 terénní program
– Pomoc lidem v sociální nouzi
Maltézská pomoc je nestátní nezisková
organizace, zřízená českým Velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských
rytířů. Společnost je zapsána v rejstříku
obecně prospěšných společností.
Identifikátory služeb:
2014388
3261046
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Poskytovatelé
Kontaktní osoba:
Ondřej Vondruška
Telefon:
222 243 434, 775 868 841
E-mail:
bolzanova.praha@nadeje.cz

NADĚJE
Název poskytovatele:
NADĚJE
Adresa poskytovatele:
K Brance 11/19e,
Praha 5
Název a adresa zařízení:
1) Nízkoprahové denní centrum,
U Bulhara ev. č. 46,
pod Severojižní magistrálou

Webové stránky:
www.nadeje.cz/praha
CÍLOVÁ SKUPINA:
Mladí lidé bez domova nebo
lidé, kterým hrozí ztráta domova
ve věku od 18 do 26 let.
Služby poskytované v zařízení:
Sociální poradenství, sprcha,
výměna ošacení, strava,
psychologické poradenství.

Kontaktní osoba:
Mgr. Jaroslava Daško Zemanová

Terénní program, stanoviště auta:
Cihelná, Těšnov (úterý, vymezené
hodiny), pěší terénní práce
probíhá na většině území Prahy

Telefon:
775 868 860

Kontaktní osoba:
Aleš Strnad

E-mail:
ubulhara.praha@nadeje.cz
Webové stránky:
www.nadeje.cz/praha
CÍLOVÁ SKUPINA:
Lidé bez domova nebo lidé, kterým
hrozí ztráta domova ve věku od 18 let.
Služby poskytované v zařízení:
 sociální poradenství, sprcha,
výměna ošacení, strava,
psychologické poradenství
 zdravotní péče: praktický
lékař, gynekologie,
stomatologie, psychiatrie
2) Nízkoprahové denní centrum,
Bolzanova 7, Praha 1

www.praha1.cz

Telefon:
733 390 610
E-mail:
teren.praha@nadeje.cz
Webové stránky:
www.nadeje.cz/praha
CÍLOVÁ SKUPINA:
lidé bez domova ve věku od 18 let
Služby poskytované v zařízení:
 sociální poradenství, základní
materiální a potravinová pomoc,
pomoc při základním zdravotnickém
ošetření a další služby
Identifikátory služeb:
3169124
9199909
3396676
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Poskytovatelé

Národní ústav
pro autismus, z. ú.
Název poskytovatele:
Národní ústav pro autismus, z. ú.
Adresa poskytovatele:
se sídlem Brunnerova 1011/3,
Praha 17 - Řepy, 163 00
Název a adresa zařízení:
Národní ústav pro autismus,
z. ú., V Holešovičkách 1a/593,
Praha 8 - Libeň, 182 00

Služby poskytované v zařízení:
 odborné sociální poradenství
 osobní asistence
 odlehčovací služby
 domovy se zvláštním režimem
 chráněné bydlení
 raná péče
 sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi
Kontaktní osoba:
Bc. Pavla Hradecká

 sociálně aktivizační služby

Telefon:
606 729 672

 sociální rehabilitace

E-mail:
poradna@nautis.cz
Webové stránky:
www.nautis.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
lidé s poruchou autistického spektra od
raného věku po dospělost, jejich blízcí
a osoby pečující (vč. profesionálů), zájemci o diagnostiku
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pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Identifikátory služeb:
2284277
1674590
9864940
3523407
1201824
4334040
7472903
4319542
3397992

www.praha1.cz

Poskytovatelé

Občanská poradna
Praha o. s.

Otevřené srdce,
o. p. s.

Název poskytovatele:
Občanská poradna Praha o. s.

Název poskytovatele:
Otevřené srdce, o. p. s.

Adresa poskytovatele:
Praha 1,
Jakubská 3
110 00 Praha 1

Adresa poskytovatele:
Za Papírnou 144/7, 170 00 Praha 7

Kontaktní osoba:
Mgr. Ivan Kolář
Telefon:
222 310 110

Kontaktní osoba:
Michaela Nováková
Telefon:
602 455 573,
720 943 763

E-mail:
op.praha1@seznam.cz

E-mail:
azylovy.dum@seznam.cz,
otevrenesrdcep7@seznam.cz

Webové stránky:
www.oppraha1.wz.cz

Webové stránky:
www.otevrenesrdce.cz

CÍLOVÁ SKUPINA:
bez omezení

CÍLOVÁ SKUPINA:
osoby v krizi (matky, otcové
s nezletilými dětmi)

Služby poskytované v zařízení
odborné sociální poradenství
Organizace má přístup k právním
informacím. Pokud žádá o poradenství
cizinec či osoba s handicapem,
kteří neovládají český jazyk, je
třeba, aby si přivedli tlumočníka.

Služby poskytované v zařízení
 azylový dům pro matky s dětmi
 ubytování
 možnost přípravy stravy
 základní sociální poradenství
 doučování dětí
 akce pro matky i děti

Identifikátor služby:
414 76 91

Identifikátor služby:
3462209

www.praha1.cz
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Poskytovatelé

Nový Prostor, z. ú.
Název poskytovatele:
Nový Prostor, z. ú.

Věková kategorie klientů:
od 16 let výše

Adresa poskytovatele:
Nový Prostor, z. ú.
Řeznická 14/656, 110 00 Praha 1
(sídlo organizace i denní centrum)

Cílem spolupráce s uživatelem v rámci poskytované služby sociální rehabilitace je zastavení sociálního a společenského propadu uživatele způsobeného nedostatkem
finančních prostředků (a nemožnosti si je
vydělat na otevřeném trhu práce či jiným legálním způsobem), stabilizace osobní situace uživatele (zajištění bydlení, jídla, ošacení,
hygieny) a v neposlední řadě řešení osobních témat, která dotyčného do obtíží přivedla (např. pomoc s řešením dluhů, vyřízení
splátkového kalendáře, podpora při hledání
zaměstnání na otevřeném trhu práce apod.).
Nedílnou součástí je také posílení sebevědomí, samostatnosti a nezávislosti uživatele
a následně jeho znovuzačlenění do běžného
života. Uživatel může kdykoli ukončit spolupráci s Novým Prostorem, a to i bez uvedení důvodu.

Kontaktní osoba:
Dagmar Kocmánková, DiS.
Telefon:
222 233 309, 608 259 039
E-mail:
vydejna@novyprostor.cz
Webové stránky:
www.novyprostor.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
 imigranti a azylanti
 osoby bez přístřeší
 osoby s chronickým onemocněním
 osoby s tělesným postižením
 osoby se zdravotním postižením
 osoby se zrakovým postižením
 osoby v krizi
 osoby žijící v sociálně

Služby poskytované v zařízení:
sociální rehabilitace
Organizace vydává stejnojmenný časopis,
který je distribuován lidmi v sociální tísni,
jimž tak poskytuje možnost řešit tíživou situaci vlastními silami.

vyloučených komunitách
 osoby, které vedou rizikový

způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
 senioři
 etnické menšiny
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Identifikátor služby:
7271133
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Poskytovatelé

Středisko prevence
a léčby drogových
závislostí Drop In, o. p. s.
Název poskytovatele:
Středisko prevence a léčby
rogových závislostí Drop In, o. p. s.
Adresa poskytovatele:
Nízkoprahové středisko Drop In, o. p. s.,
Karoliny Světlé 18, Praha 1, 110 00
Kontaktní osoba:
Mgr. et Mgr. Nora Staňková
Telefon:
+420 222221431
E-mail:
stredisko@dropin.cz
Webové stránky:
www.dropin.cz

Romodrom o. p. s.
Název poskytovatele:
Romodrom, o. p. s.
Adresa poskytovatele:
Na Březince 1513/14
Praha 150 00
Název a celá adresa zařízení:
Rybná 716/24, 110 00
Praha 1 - Staré město
Kontaktní osoba:
Marie Gailová
Telefon:
+420 604 113 592
Email:
gailova@romodrom.cz

CÍLOVÁ SKUPINA:
Aktivní uživatelé nelegálních
návykových látek a jejich blízcí.

Webová adresa:
www.romodrom.cz

Služby poskytované v zařízení:
Kontaktní centrum

Služby poskytované v zařízení

Posláním služby je snižování zdravotních a sociálních poškození osob užívajících návykové látky z důvodů poskytnutí podmínek pro plnější a zdravější život.
Toho je dosahováno výdejem materiálu
pro bezpečnější aplikaci drog a poradenstvím pro uživatele a jejich blízké v prostředí kontaktního centra.

Terénní programy
hl. m. Praha

Identifikátor služby:
5171774

Identifikátor služby:
2636618

www.praha1.cz

CÍLOVÁ SKUPINA
 osoby, které vedou rizikový

způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
 pachatelé trestné činnosti
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Poskytovatelé

Pro Dialog, z. s.
Název poskytovatele:
Pro Dialog, z. s.
Adresa poskytovatele:
Řehořova 12, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba:
Mgr. Jindřiška Krpálková
Telefon:
737 018 662
E-mail:
prodialogforum@gmail.com
Webové stránky:
www.prodialogforum.cz
CÍLOVÁ SKUPINA
Rodiny (rodiče i děti) zasažené či ohrožené konflikty, násilím, trestnou činností a/
či psychickým onemocněním, často ve
fázi rozvodu či rozchodu. Zaměřujeme
se na ochranu práv a zájmů dětí a obnovení narušených funkcí rodiny.
Služby poskytované v zařízení
 ssistované kontakty (asistované
setkávání dětí s rodičem, asistovaná
předávání dětí mezi rodiči)
 odborné konzultace (individuální,
párové – poradenské, edukativní,
krizová intervence)
 rodičovský dialog s asistencí
(mediační restorativní formát)
 obnovné kruhy (restorativní
komunitní formát)

Sjednocená
organizace
nevidomých
a slabozrakých ČR, z. s.
Název poskytovatele:
Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR, z. s.
Adresa poskytovatele:
Krakovská 1695/21, Praha 1-Nové
Město, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba:
Mgr. Luboš Zajíc
Telefon:
221 462 432
E-mail:
pravni@sons
Webové stránky:
https://www.sons.cz/pravni
CÍLOVÁ SKUPINA:
osoby se zrakovým postižením
Služby poskytované v zařízení:
odborné sociální poradenství
Identifikátor služby:
2500401

Jsme registrovaní v rámci agendy
SPOD podle zák. č. 359/1999 Sb.
o sociálně-právní ochraně dětí.
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Poskytovatelé

Poradna pro integraci, z. ú.
Název poskytovatele:
Poradna pro integraci, z. ú.
Adresa poskytovatele:
Opletalova 921/6,
Praha 1, 110 00

Služby:
odborné sociální poradenství

Telefon:
603 281 269

Sociální poradenství:
 vyřizování dávek státní sociální podpory
či dávky sociální péče a hmotné nouze
 asistence při hledání
zaměstnání či bydlení
 informační servis o sociálním systému ČR
 asistence při jednání s úřady v ČR
 asistence při zajišťování
zdravotního pojištění a péče
 pomoc v oblasti vzdělávání

E-mail:
praha@p-p-i.cz

 informování o právním systému

Webové stránky:
http://p-p-i.cz/

 konzultace a zastupování klienta

Kontaktní osoby:
Mgr. Monika Korábová,
ředitelka organizace
Mgr. Andrea Předotová,
vedoucí sociálního oddělení

Právní poradenství:
v České republice

CÍLOVÁ SKUPINA:
Pomoc je určena cizincům pobývajícím
legálně na území České republiky, tzv.
osobám, kterým byla v ČR udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, žadatelům o mezinárodní ochranu, přechodně, dlouhodobě
a trvale usazeným cizincům, jakož i dalším osobám zahraničního původu, při jejich integraci do české společnosti. Dále
pomáháme osobám pečujícím o nezaopatřené děti, jakož i těmto dětem a osobám znevýhodněným s ohledem na jejich genderovou příslušnost bez ohledu
na jejich státní příslušnost.

www.praha1.cz

právníkem v občanskoprávním řízení
 konzultace či pomoc právníka

při správním řízení
 vzdělávací či přednášková činnost

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
 výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti
 poskytování informací týkajících
se práv a povinností rodin
 sociální poradenství
Identifikátory služeb:
9097296 (OSP)
6872780 (SAS)
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Poskytovatelé

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Název poskytovatele:
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

Telefon:
777 180 107

Služby poskytované v zařízení:
– odborné sociální poradenství.
– terénní programy.
 V rámci poradenství poskytujeme pomoc
v krizi a osobních problémech, preventivně edukační poradenství zaměřené na snižování rizik, informační materiály a prostředky prevence.
 Dále nabízíme sociálně právní poradenství (pomoc s vyřizováním dávek, dokladů atd.).
 Zprostředkování kontaktu na jiná zařízení, pomoc při hledání zaměstnání a ubytování.
 Nabízíme podporu při řešení těchto situací, podporu při rozhodnutí opuštění práce
v sexbyznysu.

E-mail:
praha@rozkosbezrizika.cz

Poradna otevřena každé pondělí,
od 17 do 20 hod.

Webové stránky:
rozkosbezrizika.cz, poradna-rr.cz

Ordinace otevřena každý čtvrtek,
od 16 do 20 hod.

CÍLOVÁ SKUPINA:
ženy pracující v sexbyznysu (pornoherečky,
striptérky, tanečnice apod.), dále ženy, které
vstup do sexbyznysu zvažují nebo v něm pracovaly v minulosti a řeší obtíže spojené s touto prací

Poradenství a terapeutické služby v jiné dny
po dohodě.

Adresa poskytovatele:
Vlhká 10,
602 00 Brno
Poradenské centrum R-R Praha
Adresa zařízení:
Bolzanova 1 (vchod z Opletalovy ulice
vedle směnárny),
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba:
Bc. Karolína Hajská
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Identifikátory služeb:
8423193
4441304
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Poskytovatelé

SANANIM z. ú.

Služby poskytované v zařízení:
odborné sociální poradenství, dále individuální poradenství a psychoterapie, skupiny pro rodiče a blízké (poradenské, růstové),
práce s rodinou či částí rodiny – rodinné poradenství, rodinná terapie, práce s partnerským párem – párové poradenství, párová
terapie

Název poskytovatele:
SANANIM z. ú.

Cadas Sananim z. ú.,
Žitná 51,
Praha 1,110 00

Adresa poskytovatele:
Ovčí Hájek 2549/64A,
158 00 Praha 13

Kontaktní osoba:
Bc. Hana Skořepová

Název a adresa zařízení:
Poradna pro rodiče SANANIM, z. ú.
Žitná 51,
Praha 1, 110 00
Kontaktní osoba:
Mgr. Štěpánka Čtrnáctá
Telefon:
739 268 527
E-mail:
rodice@sananim.cz
Webové stránky:
www.sananim.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
Rodiny, rodiče, ostatní rodinní příslušníci
a partneři uživatelů návykových látek (nealkoholových i alkoholu), dále blízcí těch,
kteří jsou ohroženi hazardním hraním nebo
sázením, případně rodiny, které se u svých
členů potýkají s dalšími nelátkovými závislostmi, např. PC, mobilní telefon, sociální sítě
atd. Jedná se o osoby, které jsou zmíněnými problémy jakýmkoli způsobem zasaženy,
případně se blízcí zatím pouze obávají, že by
tyto problémy mohly nastat. Zároveň není
důležité, zda osoba užívající/závislá je rovněž ke spolupráci ochotná.

www.praha1.cz

Telefon:
603 831 815
E-mail:
cadas@sananim.cz
Webové stránky:
http://www.sananim.cz/
specializovane-ambulantni
-sluzby-cadas.html
CÍLOVÁ SKUPINA:
problémoví uživatelé drog, tj. intravenózní
uživatelé drog a/nebo dlouhodobí a pravidelní uživatelé opiátů a klienti s anamnézou
užívání nealkoholových omamných a psychotropních látek, kteří trpí dalším duševním onemocněním (komorbidita)
Služby poskytované v zařízení:
v rámci substituční a ambulantní psychiatrické péče poskytujeme sociální poradenství,
zprostředkování kontaktu se zařízením (službou) v sociální oblasti.
Identifikátory služeb:
9211784
7203255
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Poskytovatelé

Sociální poradna
při Dětském
a dorostovém
detoxikačním centru
Název poskytovatele:
Sociální poradna při Dětském
a dorostovém detoxikačním centru
Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského v Praze
Adresa poskytovatele:
Vlašská 336/36, 118 00
Praha 1 - Malá Strana
Kontaktní osoba:
Vedoucí služby – Martin Triebenekl, DiS.
Telefon: 257 197 138, sociální
Poradna: 739 451 850
E-mail: socporadna@nmskb.cz;
odd.detox@seznam.cz
Webové stránky:
http://www.nmskb.cz/
Cílová skupina:
Děti ve věku 12–18 let, uživatelé návykových látek, jejich zákonní zástupci a osoby blízké.
Služby poskytované v zařízení:
 odborné sociální poradenství
– ambulantní forma
 soc. poradna je součástí projektu lůžkového oddělení Dětského a dorostového detoxikačního centra, možnost
hospitalizace pacienta na 12 dnů.

Společnost
pro ranou péči, z. s.
Název a adresa poskytovatele:
Společnost pro ranou péči, z. s.
Název a adresa zařízení:
Klimentská 2,
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba:
PhDr. Jitka Barlová
Telefon:
777 235 630
E-mail:
centrum@ranapece.cz;
Webové stránky:
www.ranapece.cz/praha
CÍLOVÁ SKUPINA:
Děti se zrakovým nebo zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodiny;
děti s ohroženým vývojem v oblasti zraku a jejich rodiny.
Služby poskytované v zařízení:
 ambulantní a terénní služby
rané péče
Identifikátor služby:
2812601

Identifikátor služby: 9167638
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Poskytovatelé

STŘEDISKO
NÁHRADNÍ RODINNÉ
PÉČE, spolek
Název poskytovatele:
STŘEDISKO NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČE, spolek
Adresa poskytovatele:
Jelení 91/7a, Praha 1, 118 00 - Hradčany
Kontaktní osoba:
Ing. Anna Votavová,
projektová manažerka
Telefon:
737 729 968, 233 355 309
E-mail:
anna.votavova@nahradnirodina.cz
Webové stránky:
www.nahradnirodina.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
Děti a mladiství ve věku 0–18 let vyrůstající v osvojitelských rodinách a v rodinách
žadatelů o zprostředkování NRP (osvojené děti, biologické děti osvojitelů, děti
v jiné formě péče s výhledem na osvojení
či žijící v osvojitelských rodinách),
 osvojitelé
 širší rodina osvojitelů (např. prarodiče)
 zájemci a žadatelé o zprostředkování
NRP (včetně rodin, které mají
dítě/děti svěřené do péče
s výhledem na osvojení)
Organizace je pověřena k výkonu sociálně právní ochrany dětí podle zákona
č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně
dětí.
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TyfloCentrum
Praha, o. p. s.
Název poskytovatele:
TyfloCentrum Praha, o. p. s.
Adresa poskytovatele:
Krakovská 1695/21,
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba:
Michal Maišl
Telefon:
777 416 151
E-mail:
maisl@tyflocentrum.cz,
praha@tyflocentrum.cz
Webové stránky:
www.tyflocentrum.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
zdravotně postižení, jedno z postižení
musí být zrakové
Služby poskytované v zařízení:
Průvodcovské a předčitatelské služby.
Máme hlavně terénní péči, ambulantní
poskytujeme v sídle společnosti, vše na
objednání u koordinátora služby.
Identifikátor služby:
2850128
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Poskytovatelé

Tichý svět, o. p. s.
Název poskytovatele:
Tichý svět, o. p. s.
Adresa poskytovatele:
Staňkovská 378, 198 00, Praha 9
Adresa zařízení:
Podolská 322/21, 140 09, Praha 4
Kontaktní osoba:
Mgr. Tereza Bartlová
Telefon:
222 519 835
/SMS 720 996 089
E-mail:
tichysvet@tichysvet.cz
Webové stránky:
www.tichysvet.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
osoby se sluchovým postižením
a osoby se sluchovým
a kombinovaným postižením
Služby poskytované v zařízení:
tlumočnické služby, odborné sociální
poradenství, sociální rehabilitace,
včetně tranzitního programu pro žáky
a absolventy škol, který jim usnadňuje
přechod ze školy na otevřený pracovní trh
Forma služby: ambulantní a terénní,
Úřední hodiny pro veřejnost:
Ambulantně: Po–Pá od 9.00–15.00
Terénně: Po–Pá od 8.00–19.00
Služby jsou poskytovány zdarma
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 sociální rehabilitace

Je zaměřena na podporu osob se sluchovým
postižením při hledání práce, v přípravě na
pracovní pohovor, v komunikaci se zaměstnavateli, asistenci při pracovním pohovoru
a přímo v zaměstnání.
 odborné sociální poradenství
Poskytujeme právní poradenství, poradenství online, sociální poradenství. Posláním
odborného sociálního poradenství je podpora samostatnosti a soběstačnosti osob se sluchovým postižením, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, společně hledat různé
možnosti řešení jejich situace, motivovat uživatele k využití vlastních schopností, předávat informace o jejich právech, povinnostech
a přispívat tak ke zvýšení kvality života každého uživatele.
 tlumočnické služby
Provozujeme v České republice unikátní
Centrum online komunikace tzv. Tichou linku, která prostřednictvím mobilních zařízení
umožňuje neslyšícím online využít tlumočníka znakového jazyka nebo přepisovatele mluvené řeči. Tlumočnická služba slouží pro odstranění bariér komunikace mezi neslyšícími
a slyšícími. Je využívána pro řešení pracovních
i běžných záležitostí (lékař, úřady apod.), které
lze vyřídit prostřednictvím vyvinuté aplikace,
kterou nazýváme Tichá linka. Služba umožňuje neslyšícím zdarma překonávat každodenní
překážky v komunikaci, a to právě v okamžiku, kdy je tlumočník či přepisovatel potřeba.
Identifikátory služeb:
4385424
1679799
8477576

www.praha1.cz

Poskytovatelé

Tři, o. p. s.
Název poskytovatele:
Tři, o. p. s.
Adresa poskytovatele:
Sokolská 584,
257 22 Čerčany
Název zařízení:
Hospic Dobrého Pastýře
Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Tůmová
Telefon:
317 777 381,
731 480 350
E-mail:
tri@hospic-cercany.cz
Webové stránky:
www.hospic-cercany.cz
CÍLOVÁ SKUPINA
PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
osoby se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno
v jejich přirozeném sociálním prostředí ve
věku od 19 let

vyčerpány, a to bez ohledu na věk, sociální status a místo bydliště nemocného. Neslibujeme vyléčení, ale možnou léčitelnost
symptomů choroby.
 Domácí hospic

Nabízí služby lékaře, zdravotní sestry a dalších pracovníků v situaci, kdy se rodina rozhodne svého vážně nemocného blízkého
doprovodit ke konci života ve svém přirozeném domácím prostředí.
Je to specifická zdravotně sociální služba,
která pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období
života.
Poskytované služby
 odborné sociální poradenství
 odlehčovací služby terénní
 odlehčovací služby pobytové
 centra denních služeb

Identifikátory služeb:
2928939
1591611
6353601
8311942

 Lůžkový hospic

Je specializované zdravotnické zařízení poskytující paliativní péči lidem v konečném
stadiu nevyléčitelné nemoci. Pomáháme
těm, u kterých byly ostatní možnosti léčby
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Poskytovatelé

Tyfloservis, o. p. s.
Název poskytovatele:
Tyfloservis, o. p. s.
Adresa poskytovatele:
Krajské ambulantní středisko
pro Prahu a střední Čechy,
Krakovská 21, 110 00 , Praha 1
Kontaktní osoba:
Olga Buriánková
Telefon:
221 462 362
E-mail:
praha@tyfloservis.cz
Webové stránky:
www.tyfloservis.cz
CÍLOVÁ SKUPINA
Lidé s těžkým zrakovým postižením či kombinovaným handicapem (zrakové postižení
kombinované s dalším handicapem, zejména sluchovým, tělesným, mentálním či chronickým onemocněním) ve věku od 15 let.
Služby poskytované v zařízení:
sociální rehabilitace
Služba je poskytována formou jednorázových intervencí (zahrnují sociální poradenství, hledání vhodných pomůcek a nácvik
práce s nimi, poradenství v oblasti úprav
prostředí) a dlouhodobých individuálních
kurzů, na jejichž základě si klienti osvojují
dovednosti a postupy nezbytné pro samostatný a nezávislý život. Tyto kurzy se zaměřují hlavně na nácvik prostorové orientace
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a samostatného pohybu (chůze s průvodcem, bílou holí, nácvik individuálních tras),
nácvik sebeobslužných činností (péče
o vlastní a jinou osobu, úklid, vaření, praní a žehlení prádla aj.), nácvik čtení a psaní
Braillova písma, psaní na klávesnici počítače, nácvik vlastnoručního podpisu, nácvik
sociálních dovedností aj.
Služba je poskytována ambulantní formou
v bezbariérově upravených prostorách střediska. V případě potřeby dojíždějí pracovníci
Tyfloservisu také za klienty (nácvik sebeobslužných činností v domácím prostředí, nácvik orientace v místě bydliště nebo pracoviště, práce s imobilními lidmi aj.) po celém
území hlavního města Prahy, včetně městské části Praha 1, a po celém území středních Čech. Provoz je celoroční v pracovních
dnech. Čtvrtek je vymezen jednorázovým návštěvám pro výběr kompenzačních pomůcek
a zaškolení v jejich obsluze. Ostatní dny jsou
zpravidla využívány pro vedení dlouhodobých kurzů.
Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.
Pracovní doba:
Pondělí–středa od 7.15 do 16.00
Čtvrtek od 8.30 do 18.00
Pátek od 7.15 do 14.00
Čas poskytnutí služby je předem
nutné s pracovníky domluvit.
Identifikátor služby:
1492747
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Občanské sdružení ONŽ
– pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.
Název poskytovatele:
Občanské sdružení ONŽ
– pomoc a poradenství
pro ženy a dívky, z. s.

 pomáhat ženám, matkám, rodinám při ře-

Adresa poskytovatele:
Voršilská 139/5
110 00 Praha 1-Nové Město

CÍLOVÁ SKUPINA:
ženy a dívky v obtížných životních situacích
souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím,
partnerským životem, osoby v krizi

Kontaktní osoba:
Jitka Krausová

šení složitých a krizových situací
 poskytovat pomoc a podporu při nepláno-

vaném i plánovaném těhotenství

Linka pro ženy a dívky:
603 210 999

Služby poskytované v zařízení:
Poradna pro ženy a dívky:
 odborné sociální poradenství
 služby na podporu rodiny - pomoc a doprovázení
 Linka pro ženy a dívky:
telefonická krizová pomoc je celostátní poradensko-krizová linka, která je v provozu
Po, St, Pá od 8.00 do 20.00 hodin

E-mail
Poradna pro ženy a dívky Praha:
praha@poradnaprozeny.eu

Identifikátory služeb:
6684613
4977649

Telefon
Poradna pro ženy a dívky:
224 930 661
603 213 826

Linka pro ženy:
praha@poradnaprozeny.eu
Webové stránky:
www.poradnaprozeny.eu
Poslání organizace:
 probouzet vědomí úcty k lidskému životu
již od jeho počátků, a to výchovou, osvětou a šířením vědeckých poznatků
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Poskytovatelé

Život 90

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Název poskytovatele:
Život 90

Kontaktní osoba:
Mgr. Renáta Hejlová

Adresa poskytovatele:
Karoliny Světlé 286/18,
Praha 1, 110 00

Telefon:
222 333 544

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Kontaktní osoba:
Bc. Terezie Šmídová
Telefon:
222 333 565
E-mail:
poradna@zivot90.cz
Webové stránky:
www.zivot90.cz
On-line odborné sociální poradenství:
portál www.seniorum.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
osoby se zdravotním postižením,
senioři, pečující osoby
Věková kategorie klientů:
 dospělí (27–64 let)
 mladší senioři (65–80 let)
 starší senioři (nad 80 let)
Poskytované služby:
odborné sociální poradenství
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E-mail:
renata.hejlova@zivot90.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
Věková kategorie klientů:
 dospělí (27–64 let)
 mladší senioři (65–80 let)
 starší senioři (nad 80 let).
Poskytované služby:
pečovatelská služba
POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ
A REHABILITAČNÍ CENTRUM:
Kontakt:
Eva Dvořáková
Telefon:
222 333 548,
606 027 718
E-mail:
eva.dvorakova@zivot90.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
osoby se zdravotním postižením, senioři –
věková kategorie klientů: senioři starší
60 let
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Poskytovatelé
Poskytované služby:
Odlehčovací služby
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
A AKADEMIE SENIORŮ

Věková kategorie klientů:
 dospělí (18–64 let)
 mladší senioři (65–80 let)
 starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní osoby:
Zuzana Grofová,
Jana Novotná

Poskytované služby:
Tísňová péče. Stiskem tlačítka, které u sebe
uživatel nosí, se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem.

Telefon:
222 333 574/536

SENIOR TELEFON

E-mail:
zuzana.grofova@zivot90.cz;
jana.novotna@zivot90.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
osoby se zdravotním postižením, senioři
Věková kategorie klientů:
 mladší senioři (65–80 let)
 starší senioři (nad 80 let)
Poskytované služby:
Centra denních služeb
TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON
PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ:
Kontaktní osoba:
Lenka Viznerová, DiS.
Telefon:
222 333 570
E-mail:
tisnovapece@zivot90.cz

Kontaktní osoba:
Magdalena Pavlíčková, DiS.
Telefon:
222 333 568
E-mail:
sekretariat@zivot90.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
senioři a jejich blízcí.
Věková kategorie klientů:
 dospělí (27–64 let)
 mladší senioři (65–80 let)
 starší senioři (nad 80 let).
Poskytovaná služba:
Telefonická krizová pomoc
Identifikátory služeb:
5031351
1374641
4535746
8651712
2684509
4892203

Webové stránky:
www.tisnovapece.cz
CÍLOVÁ SKUPINA:
senioři a osoby se zdravotním postižením
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Židovská obec v Praze
Název poskytovatele:
Židovská obec v Praze

 Sociálně aktivizační služby

Adresa poskytovatele:
Maiselova 18
Praha 1

CÍLOVÁ SKUPINA:
Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele se zvláštním zřetelem na komunitu lidí, kteří přežili utrpení šoa a kde se
trauma přenáší na další generace. Je určena
především přeživším, ale i jejich rodinám.
Forma služby je terénní a ambulantní.

Název a adresa zařízení:
Penzion Charlese Jordana,
Janovského 46/992, 170 00 Praha 7
Kontaktní osoba:
Ing. Jana Wichsová
Telefon:
222 31 09 51
E-mail:
socialni@kehilaprag.cz
Webové stránky:
www.kehilaprag.cz
DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 Pečovatelská služba

Služba je poskytována ve vymezeném čase
v bytech klientů v Penzionu Charlese Jordana
a v bytech klientů na území hlavního města
Prahy.

pro rodiny s dětmi:

Časový rozsah služby:
Ambulantní služby jsou poskytovány v úterý
od 9 do 16 hodin.
Terénní služby jsou poskytovány ve středu
od 9 do 13 hodin.
 Sociálně aktivizační služby pro seniory

a osoby se zdravotním postižením
Klienti jsou podporováni především ve zvládání běžných životních situací, při navazování sociálních kontaktů a při komunikaci
s okolím.
Identifikátory služeb:
5436343
4039839
1472620

CÍLOVÁ SKUPINA:
Služby jsou poskytovány se zvláštním zřetelem k potřebám obětí násilí – přeživším holocaustu, jejichž osobní cíle vychází ze židovských tradic a kořenů.
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Úřad Městské části Praha 1
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Tel.: 221 097 111
E-mail: posta@praha 1.cz

