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Vážení obyvatelé městské části Praha 12,

je mi ctí, že mám možnost přispět do letošního vy-
dání Katalogu poskytovatelů sociálních a návaz-
ných služeb 2018 úvodním slovem. 

Naším cílem při vydávání katalogu je, abyste měli 
dostatek informací o poskytovaných sociálních 
službách městské části. Proto v něm najdete řadu 
důležitých kontaktů na kvalifikované odborníky, 
na které se můžete obrátit v situaci, kdy potřebu-
jete konzultaci, týkající se vaší nelehké životní si-
tuace. Samozřejmě se s odborníky můžete poradit 
i o dalších možnostech pomoci a podpory. 

V Praze 12 je téměř 60 organizací, které nabízejí občanům odbornou pomoc. Všem velmi děkuji za jejich 
přínos pro naši městskou část, za jejich aktivity, trpělivost a péči. 

Kromě řešení tíživých momentů jsou sociální služby zaměřeny také na rozvoj volnočasových aktivit seniorů, 
tělesně či mentálně postižených, nebo maminek na mateřské dovolené.

Při výběru vhodné služby se právě můžete obrátit na Oddělení sociálních služeb Odboru sociálních věcí 
Úřadu městské části Praha 12 v Čechtické ulici. 

Ráda bych poděkovala všem, kteří se Veletrhu sociálních služeb 2018 zúčastnili a kteří se tak podíleli na 
jeho realizaci i na přípravě tohoto katalogu, který vám doufám bude užitečnou příručkou a pomůže vám 
s orientací v sociální oblasti. A v závěru bych ráda ocenila poskytovatele sociálních a návazných služeb, 
díky kterým je Praha 12 místem, kde mohou občané vést plnohodnotný život a jejich potřeby jsou v ma-
ximální možné míře naplňovány.

Lenka Vedralová
radní s kompetencí pro oblast sociálních věcí
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Amelie, z. s. – Centrum Amelie v Praze

Adresa: Šaldova 337/15, 186 00 Praha 8 – Karlín
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Hercíková 
Telefon: 283 880 316, 739 001 123
E-mail: praha@amelie-zs.cz 
Web: www.amelie-zs.cz 

Cílová skupina: Dospělí onkologicky nemocní a je-
jich blízcí.

Druh poskytovaných služeb dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách:
• Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdra-

votně postižené
• Odborné sociální poradenství

Jedná se o komplexní nabídku služeb onkologicky 
nemocným a jejich blízkým bez rozdílu pohlaví, 
věku, typu onemocnění či jeho fáze. Součástí bez-
platné nabídky služeb jsou jak registrované sociál-
ní služby, tak služby informační, podpůrné a paci-
entského charakteru.

Poslání služby: Posláním Amelie je pomáhat žít 
život s rakovinou. Poslání Centra Amelie, pak na-

bídnout psychosociální pomoc formou podání in-
formací, individuálního a rodinného poradenství 
a skupinových aktivit s cílem snížit negativní do-
pady onkologického onemocnění na nemocného 
i jeho blízké.

Forma služby: Ambulantní

Místo poskytování služby: 
Šaldova 337/15 (vchod z ul. Sokolovská), 
180 00 Praha 8 – Karlín

Bezbariérový přístup: Ne  

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Centrum Amelie: 
Pondělí – Středa: 9:00 – 16:30

Sociální služby dle registrace: 

Odborné sociální poradenství: 
Pondělí: 10:00 – 13:00
Úterý: 11:00 – 12:00 a 15:30 – 17:00

Sociálně aktivizační služby: 
Pondělí: 10:00 – 15:00
Úterý: 10:00 – 11:30 a 15:00 – 17:00
Středa: 12:00 – 18:00

Cíle služby: 
Našim cílem je mimo jiné vytvořit v každém kraji 
alespoň jedno Centrum Amelie, které bude po-
skytovat individuální a skupinové aktivity pro kli-
enty a bude podporovat dobrovolnickou činnost. 
Zároveň vyvíjíme osvětovou činnost zaměřenou 
na rozšíření povědomí o nutnosti komplexní péče 
o onkologicky nemocné i jejich blízké.
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Úkony poskytované služby: 
Osobní, telefonické i on-line poradenství psycho-
loga či sociálního pracovníka vedené v individuál-
ních konzultacích. Poskytuje také přímou interven-
ci v podobě komunikace s úřady, zprostředkování 
služeb nebo sepsání námitky či odvolání proti roz-
hodnutí úřadů.

Skupinové aktivity zaměřené na podporu onkolo-
gicky nemocných i jejich blízkých.
Informační služby v podobě přednášek, worksho-
pů, ale i skupinových či individuálních aktivit. 
Služby jsou poskytovány zdarma.

Negativní vymezení služby: 
Službu nelze poskytovat v případech, pokud zájem-
ce o službu či klient splňuje některé z následujících 
kritérií: 

ͳ nemá zájem docházet do Centra Amelie
ͳ nechce užívat nabídky Centra či nedodržuje 

vnitřní pravidla Centra Amelie
ͳ zakázku zájemce o službu nemůže Centrum 

Amelie naplnit
ͳ není cílovou skupinou uživatelů služeb
ͳ kapacita služby je naplněna. 

Azara sociální, z.s.

Adresa: Barrandova 409/1, 143 00 Praha 12
Kontaktní osoby: Bc. Lucie Nedobitá, DiS., 
Bc. Zina Šimonová
Telefon: 774 481 003
E-mail: socialni@azara.cz
Web: www.azara.cz

Cílová skupina: Osoby se sníženou soběstačností 
z důvodu věku, chronického onemocnění či zdra-
votního postižení.

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
• Osobní asistence (před registrací)

Poslání služby: 
Maximální možná podpora důstojného života lidí 
v přirozeném sociálním prostředí.

Forma služby: Terénní   
 
Místo poskytování služby: 
Praha, v místě bydliště klienta

Bezbariérový přístup: Ano   
    
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Dle předchozí domluvy, služba je k dispozici klien-
tům nepřetržitě celý rok (vč. víkendů a svátků).

Cíle služby:  
• Práce s klienty dle jejich individuálních potřeb.
• Podpora a pomoc v soběstačnosti.
• Podpora celkové autonomie klientů v základ-

ních životních dovednostech a schopnostech.
• Podpora při navazování nových kontaktů a záro-

veň při udržení si kontaktů stávajících.
• Zvyšování kvality služby.
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Úkony poskytované služby:
• Vychází z potřeb klientů.
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při za-
jištění stravy, pomoc při zajištění chodu domác-
nosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským pro-
středím, pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Negativní vymezení služby:
• V souladu s §91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách.
• Dále při chování klienta, které by mohlo ohrozit 

asistenta při poskytování sociální služby (agresi-
vita, nevyhovující prostředí apod.) 

   
Komunitní aetkávání
Cílová skupina: Různé generační skupiny obyvatel 
Prahy 12 (děti, mladiství, dospělí, senioři).

Druh poskytované služby: 
• Komunitní setkávání s různorodou tematikou

Poslání služby: Vytvoření vzájemného pozitivní-
ho vztahu různých generačních skupin, solidarity 
a soudržnosti mezi obyvateli v rámci komunity 
městské části Prahy 12.

Forma služby: Ambulantní   
 
Místo poskytování služby: Praha 12   
   
Bezbariérový přístup: Ano   
    
Úřední hodiny pro veřejnost: Dle domluvy. Komu-
nitní setkávání bude probíhat vždy v závislosti na 
jednotlivých plánovaných akcích.  

Cíle služby:
• Podpořit vzájemnou kooperaci různých gene-

račních skupin obyvatel Prahy 12.
• Umožnit získat osobní zkušenost a přispět tak 

ke kvalitnějším komunitním vztahům.
• Úkony poskytované služby: 
• Program komunitního setkávání obsahuje růz-

norodou tematiku. Všechny akce jsou plánova-
né pro různé skupiny napříč generacemi. 
    

Negativní vymezení služby:  
• Osoby nevymezené jako cílová skupina.
• Chování, které by mohlo ohrozit ostatní účastní-

ky setkávání. 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé 
pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.

Adresa: Karlínské náměstí 12, Praha 8
Kontaktní osoba: Pavel Šturm 
Telefon: 608 458 136 - sms
E-mail: sturm@cnn-ops.cz
Web: www.cnn-ops.cz

Cílová skupina: Senioři a zdravotně postižení.

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
• Sociálně aktivizační služby

Poslání služby: Snižování informačního deficitu 
a rozvíjení individuálních dovedností osob se slu-
chovým postižením prostřednictvím vzdělávacích 
a zájmových aktivit.

Forma služby: Ambulantní   

Místo poskytování služby: 
Darwinova 24, 143 00 Praha 12 - Modřany 

Bezbariérový přístup: Ano   
   
Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí - Čtvrtek: 8:00 – 18:00
Pátek: 8:00 – 12:00   

Cíle služby: Prostřednictvím sociálně aktivizačních 
služeb se předchází sociálnímu vyloučení. Zvyšuje 
se informovanost nejen z běžného společenského 
života.  
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Úkony poskytované služby: 
Sociálně aktivizační služby, které poskytuje CNN dle 
výše uvedeného zákona § 72, se poskytují osobám 
se sluchovým postižením, které zamezuje běžnou 
komunikaci bez úhrady.

Ambulantní 
skupinové
ͳ přednášky, semináře, besedy
ͳ zájmové nebo společenské aktivity (v přípa-

dě návazných aktivit, které mají svou povahou 
vlastní

 ͳ náklady (potřeby, nářadí, ceny nebo zájezdy, po-
byty) se vybírá tzv. účastnický poplatek)

individuální
ͳ sociálně terapeutické nácviky (kompenzačních 

pomůcek)
ͳ základní poradenství 
ͳ pomoc při zprostředkování kontaktu
ͳ možnost využití internetu
ͳ konzultace se sociálním pracovníkem (objednat 

předem)
ͳ poradna pro uživatele sluchadel 

Na vyžádání se nabízejí skupinové služby v terénu, 
dle plánu kalendářního roku
ͳ výlety po Praze
ͳ sobotní společenský nebo sportovní program

Služby hrazené pouze za úhradu - doplňkové služby:
ͳ zájezdy, rekreace
ͳ kopírování, telefonování (na vyžádání klienta) 

viz ceník
ͳ masáže

Negativní vymezení služby:
• Zájemce není sluchově postižený, dle cílové sku-

piny.
• Není-li požadovaná služba poskytovatelem za-

jišťována, lze zprostředkovat kontakt na jiného
• poskytovatele.
• Je-li služba vyžadovaná mimo pracovní dobu 

a nejde o výjimečnou situaci.
• Je-li uživatel velmi silně podnapilý a obtěžuje 

ostatní uživatele, chová se agresivně a ničí zaří-
zení nebo prostory CNN, lze požádat uživatele 
o opuštění prostor příp. přivolat PČR.

• Slovně ponižuje a uráží pracovníky CNN (svě-
dek).

• Při odmítnutí úhrady, která byla předem domlu-
vena a schválena uživatelem, lze takovou další 
vyžádanou službu neposkytnout, pokud nepro-
běhne předchozí úhrada. V takovém případě 
lze vyžádat zálohu na náklady spojené s terénní 
službou. O takové situaci je vždy uvědomen ře-
ditel CNN o.p.s.

• Kapacita objektu je naplněna:
• a) kapacita sálu, kde probíhá přednáška nebo 

beseda je přeplněna, není volné místo
• b) v daný den či hodinu má pracovník již objed-

naného jiného uživatele, nebo sám pracovník 
z jiných pracovních nebo osobních důvodů ne-
může (např. je objednán k lékaři). V takovém 
případě zprostředkuje kontakt na jiného posky-
tovatele nebo kolegu.

Česká unie neslyšících, z.ú.

Adresa: Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Ing. Martin Novák
Telefon: 224 827 152, 725 865 823
E-mail: praha@cun.cz
Web: www.cun.cz

Cílová skupina: 
Osoby se sluchovým postižením.
Osoby s kombinovaným postižením (služba je po-
skytována osobám s kombinovaným postižením, 
kdy jedno z postižení je sluchové a zájemce o služ-
bu ke komunikaci používá komunikační systémy 
sluchově postižených nebo český jazyk).
Rodiny s dítětem (služba je poskytována osobám 
s kombinovaným postižením, kdy jedno z postižení 
je sluchové a zájemce o službu ke komunikaci po-
užívá komunikační systémy sluchově postižených 
nebo český jazyk).
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Druh poskytovaných služeb dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
• Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdra-

votním postižením a seniory 
• Tlumočnické služby (včetně simultánního pře-

pisu)

Poslání služby: 
Zajistit osobám se sluchovým postižením kontakt se 
společenským prostředím, pomoc s uplatňováním 
práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Forma služby: Ambulantní a terénní  

Místo poskytování služby:
Území hlavního města Prahy a Středočeský kraj. 

Bezbariérový přístup: Ne   

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Ambulantní: 
Úterý, čtvrtek: 10:00 – 18:00

Terénní:
Pondělí, středa: 10:00 – 18:00 
Pátek: 10:00 – 17:00  

Cíle služby: 
Předcházet sociálnímu vyloučení osob se slucho-
vým postižením. 
Napomáhat seberealizaci a vyrovnání příležitostí 
ve slyšící společnosti.   

Úkony poskytované služby:
• S uživatelem je na základě předchozích jednání 

sestaven individuální plán a sepsána smlouva, 
probíhá spolupráce se sociálním pracovníkem 
na základě požadavků uživatele a jeho potřeb. 

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
(přednášky, výlety, Individuální nácvik finanční 
gramotnosti, kurz angličtiny pro neslyšící zajiš-
těné pracovníky přímé péče).

• Zprostředkování kontaktu se společenským pro-
středím (přednášky, výlety a exkurze zajištěné 
externími odborníky). 

• Sociálně terapeutické činnosti (kurz Čtení nás 
baví – porozumění a orientace psaného čes-
kého textu, kurz počítačových dovedností, 

dílnička, Klub neslyšících maminek – podpora 
a výměna zkušeností, psychosociální podpora 
nejen v krizových situacích, cvičení pro mamin-
ky s dětmi, cvičení pro seniory, finanční gramot-
nost, pomoc při tvorbě životopisu). 

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí (doprovod 
a podpora klientů na úřadech, v bance, u lé-
kaře a dalších institucí, telefonické vyřizování 
hovorů, pomoc s psaním textu v českém jazyce 
a zprostředkování následné právní pomoci). 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
jsou sociálně aktivizační služby a tlumočnické služ-
by poskytovány bezplatně. 

Negativní vymezení služby:  
Uživatel nespadá do cílové skupiny. 
Nevhodné chování uživatele služby – agresivita, či 
je pod vlivem návykových látek a alkoholu. 

Dětské krizové centrum, z.ú.

Adresa: V Zápolí 1250/21, 
Praha 4 – Michle
Kontaktní osoba: 
Telefon: 241 480 511 
E-mail: dkc@ditekrize.cz 
Web: www.ditelrize.cz  

Cílová skupina: Týrané, zneužívané a zanedbávané 
děti a ranně dospělí a jejich rodiny.

Druh poskytovaných služeb dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
• Krizová pomoc
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
• Telefonická krizová pomoc - Linka důvěry DKC 

Poslání služby: Dětské krizové centrum (dále DKC) 
působí jako nestátní nezisková organizace speciali-
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zovaná zejména na odbornou pomoc dětem týra-
ným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným (syn-
drom CAN = Child Abuse and Neglect), dále dětem 
ohroženým na zdravém vývoji rizikovými faktory 
v prostředí, dětem v závažných životních situacích, 
dětem traumatizovaným či nezletilým obětem trest-
ných činů. Uživateli služeb jsou přímo ohrožené děti, 
i celé jejich rodiny. 

Forma služby: Ambulantní 
  

Místo poskytování služby: V Zápolí 1250/21, 
Praha 4 - Michle     
Bezbariérový přístup: Ne   

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí:  8:00 – 16:00
Úterý: 8:00 – 18:00
Středa: 8:00 – 18:00
Čtvrtek: 8:00 – 18:00
Pátek: 8:00 – 14:00

   

Okamžitá krizová pomoc
I bez objednání 
Úterý: 16:00 – 18:00
Středa: 16:00 – 18:00
Čtvrtek: 16:00 – 18:00   
    

Cíle služby: Prvotním cílem DKC je naplňování po-
třeb, ochrana práv a oprávněných zájmů ohrože-
ných dětí, úprava a stabilizace podmínek, v nichž 
dítě vyrůstá, a to prostřednictvím přímé odborné 
práce s dítětem a prostřednictvím odborné práce 
s rodinným či jiným sociálním systémem. 

Úkony poskytované služby: 
Dětské krizové centrum poskytuje tyto ambulantní 
služby: 
• Krizová pomoc (dle § 60 zákona č.108/2006 Sb.). 
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

(dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.).
• Dětské krizové centrum je subjektem pověře-

ným k výkonu sociálně právní ochrany dětí (dle 
§ 55 zákona č. 359/1999 Sb.).

• Dětské krizové centrum je registrovaným posky-
tovatelem pomoci obětem trestných činů (dle 
zákona č. 45/2013 Sb.), zejména zvlášť zranitel-
ným obětem – dětem. 

• Dětské krizové centrum je registrovaným ne-
státním zdravotnickým zařízením v oboru „kli-
nická psychologie“

     
Negativní vymezení služby (službu nelze poskyto-
vat v následujících případech): 

 

Diakonie ČCE – středisko Praha

Adresa: Vlachova 1502/20, 155 00 Praha 13
Kontaktní osoba: Andrea Vachtlová, DiS.
Telefon: 739 244 772 
E-mail: vachtlova@diakonie-praha.cz
Web: www.diakonie-praha.cz 

Cílová skupina: Děti a dospělí s mentálním, pohy-
bovým a kombinovaným postižením.
(Specifikace cílových skupin dle konkrétních služeb 
níže.) 

Raná péče: rodiny s dítětem ve věku 0-7 let, s men-
tálním / pohybovým / kombinovaným postižením, 
s opožděním psychomotorického vývoje, s poru-
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chou autistického spektra, s bydlištěm v Praze, 
Středočeském, Ústeckém a Plzeňském kraji.

Odlehčovací služba: děti, mládež a dospělí lidé 
s mentálním nebo kombinovaným postižením ve 
věku od 11 do 35 let, kteří potřebují stálou podpo-
ru druhé osoby.

Denní stacionář (pracoviště Strašnice): lidé s men-
tálním a kombinovaným znevýhodněním od sedmi 
let do věku šedesáti čtyř let, kteří potřebují pomoc 
a podporu.

Denní stacionář (pracoviště Stodůlky): dospělí lidé 
s mentálním nebo kombinovaným postižením ve 
věku od 19 do 45 let, kteří potřebují stálou podpo-
ru druhé osoby.

Týdenní stacionář: dospělí lidé s mentálním nebo 
kombinovaným postižením ve věku od 19 do 35 let, 
kteří potřebují stálou podporu druhé osoby.

Sociálně terapeutická dílna: dospělí lidé s mentál-
ním a kombinovaným postižením od 18 do 64 let.

Centrum denních služeb: osoby s mentálním posti-
žením ve věku od 18 let.

Domov pro osoby se zdravotním postižením: oso-
by s mentálním postižením ve věku od 18 let.

Chráněné bydlení - lidé s mentálním postižením ve 
věku od 18 let, u kterých není nutnost celodenní 
péče.

Druh poskytovaných služeb dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách:
• Raná péče 
• Odlehčovací služba, 
• Denní stacionář, 
• Týdenní stacionář, 
• Sociálně terapeutická dílna, 
• Centrum denních služeb, 
• Domov pro osoby se zdravotním postižením, 
• Chráněné bydlení.

Poslání organizace:
Posláním Diakonie ČCE - střediska Praha je podpo-

ra dětí a dospělých osob s mentálním, pohybovým 
a kombinovaným postižením tak, aby mohli žít ži-
vot co nejvíce se podobající běžnému životu svých 
vrstevníků. Podpora a péče je našim uživatelům 
poskytována ve všech oblastech, které sami ne-
zvládají, ale zároveň jsou podporováni v co největší 
samostatnosti.

Forma služby: Ambulantní, terénní a pobytová
 
Ambulantní: Denní stacionář (pracoviště Strašnice, 
Stodůlky), Odlehčovací služba, Sociálně terapeutic-
ká dílna, Centrum denních služeb, Raná péče

Terénní: Raná péče

Pobytová: Týdenní stacionář, Odlehčovací služba, 
Chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním 
postižením

Místo poskytování služby: 
Pracoviště Stodůlky: 
Vlachova 1502/20, 155 00 Praha 13 – Stodůlky
Pracoviště Barrandov: 
Machatého 683/10, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy
Pracoviště Lužiny: 
Mohylová 1965, Praha 13 - Stodůlky  
Pracoviště Krč (Zvonek): 
Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4 
Pracoviště Strašnice: 
Saratovská 3392/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice 

Bezbariérový přístup: 
Pracoviště Stodůlky: Ano
Pracoviště Barrandov: Ne
Pracoviště Lužiny: Ne  
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Pracoviště Krč (Zvonek): Ne 
Pracoviště Strašnice: Ano   
 
Úřední hodiny pro veřejnost:
Pracoviště Stodůlky: 
Zájemci o službu nás mohou kontaktovat kdykoliv 
na emailu: stacionar@diakonie-praha.cz nebo te-
lefonicky:
Pondělí – Pátek: 8:00 – 9:00 nebo 12:30 – 13:30
Denní stacionář: Služba je k dispozici: 
Pondělí – Pátek: 7:00 – 16:00
Týdenní stacionář: Služba je k dispozici: 
Pondělí – Pátek: 7:00 – 17:00
Odlehčovací služba: Služba je k dispozici: 
Pondělí – Čtvrtek: 7:00 – 22:00
Pátek: 7:00 – 17:00

Pracoviště Barrandov: 
Zájemci o službu nás mohou kontaktovat kdykoliv 
na emailu: info@rana-pece.cz. Konzultace v do-
mácím prostředí uživatele služby se uskutečňují na 
základě předběžné domluvy v pracovních dnech 
(7-19 hod.).

Pracoviště Lužiny: 
Zájemci o službu nás mohou kontaktovat kdykoliv na 
emailu: dilna@diakonie-praha.cz nebo telefonicky 
Pondělí-Pátek: 8:00 – 16:00.
Služba je k dispozici: 
Pondělí – Pátek: 8:00 – 16:00

Pracoviště Krč (Zvonek): 
Centrum denních služeb
Zájemci o službu nás mohou kontaktovat kdykoliv 
na emailu: cds@diakonie-praha.cz nebo telefonicky 
Pondělí-Pátek: 8:00 – 16:00. 
Služba je k dispozici: 
Pondělí – Pátek: 7:30 – 16:00

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Zájemci o službu nás mohou kontaktovat kdykoliv 
na emailu: domov@diakonie-praha.cz nebo tele-
fonicky Pondělí-Pátek od 8:00 – 16:30. Služba je 
k dispozici nepřetržitě.

Chráněné bydlení
Zájemci o službu nás mohou kontaktovat kdykoliv 
na emailu: chbyd@diakonie-praha.cz nebo telefo-

nicky Pondělí – Pátek: 8:00 – 16:00. Služba je k dis-
pozici nepřetržitě.

Pracoviště Strašnice: 
Zájemci o službu nás mohou kontaktovat kdykoliv 
na emailu: ratolest@diakonie-praha.cz nebo tele-
fonicky Pondělí-Pátek: 7:00 – 16:00. Služba je k dis-
pozici: Pondělí – Pátek: 7:00 – 16:00. 

Cíle služby: 
Raná péče
• Pomoci nalézt rodině takové vnitřní zdroje, které 

jí umožní vychovávat dítě v přirozeném prostře-
dí a v co nejvyšší míře zachovat dosavadní způ-
sob život.

• Zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, kte-
ré jsou postiženy nebo ohroženy. 

Odlehčovací služba
• Zajistit, aby uživatelé trávili čas v příjemném 

a podnětném prostředí mimo domov.
• Rozvíjet schopnosti uživatelů zejména v oblasti 

sebeobsluhy, komunikace a sociálních doved-
ností.

Denní stacionář (pracoviště Stodůlky)
•	 Účast	na	kulturních	a	společenských	akcích.
• Zajištění kvalitního rehabilitačního programu.
• Udržení a rozvoj schopností v oblasti sebeobslu-

hy, komunikace a sociálních dovedností.

Denní stacionář (pracoviště Strašnice)
• Podporovat uživatele v udržení svých dovedností.
• Podporovat uživatele k získávání nových doved-

ností.
• Podporovat uživatele v začleňování do spole-

čenského života.
• Podpora uživatele v každodenní komunikaci.

Týdenní stacionář
• Přiblížit život uživatelů v co největší míře životu 

osob bez postižení.
• Rozvíjet schopnosti uživatelů zejména v oblasti 

sebeobsluhy, komunikace a sociálních dovedností.

Sociálně terapeutická dílna
• Podporovat uživatele v udržení a získávání 

schopností a dovedností.
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• Podporovat uživatele v začleňování do běžného 
života.

• Podporovat uživatele v běžné komunikaci.

Centrum denních služeb
• Poskytování individuálně přiměřené aktivizační 

činnosti na základě individuálních plánů.
• Vytváření takových podmínek, které napomá-

hají uživatelům projevit a uplatnit svou vůli při 
naplňování a řešení osobních potřeb.

• Podpora uživatelů v rozvoji jejich pracovních ná-
vyků a dovedností.

• Rozvoj našich uživatelů podporujeme zejména 
v těchto oblastech:

• pracovní návyky (př.: příprava pracovního mís-
ta, postup práce, úklid po práci),

• manuální dovednosti (př.: práce v dílnách, na 
zahradě),

• sociální dovednosti (př.: informovat a podpo-
rovat účast na společenských akcích, podpora 
přirozených vazeb s okolím a s vrstevníky, kurz 
sociálních dovedností),

• nasměrování k dalšímu uplatnění uživatele (př.: 
chráněná dílna, podporované zaměstnávání, 
volný trh práce, v sociální rovině – snižování 
míry závislosti na sociálních službách, zpomale-
ní progrese postižení).

Domov pro osoby se zdravotním postižením
• Zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost uži-

vatelů služby a umožnit jim v co nejvyšší možné 
míře zapojení se do běžného života společnosti 
(např. zapojení do kulturního a společenského 
dění, pracovního procesu apod.).

• Snížit u uživatelů služby závislost na pomoci dru-
hé osoby, až do té míry, že jsou uživatelé schopni 
přechodu do služby Chráněného bydlení (služba 
s vyššími nároky na uživatelovu samostatnost).

• Informování veřejnosti o nabídce našich služeb 
(i-registr MPSV, webové stránky, facebook, letá-
ky, inzerce, články v regionálním tisku, spoluprá-
ce s partnerským sborem ČCE, vydávání občas-
níku Šípkové zvonění).

Chráněné bydlení
• Zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost uži-

vatelů služby a umožnit jim v co nejvyšší možné 
míře zapojení se do běžného života společnosti 

(např. zapojení do kulturního a společenského 
dění, pracovního procesu apod.).

• Snížit u uživatelů služby závislost na pomoci dru-
hé osoby, až do té míry, že jsou uživatelé schop-
ni přechodu do čerpání terénní služby (služba 
s vyššími nároky na uživatelovu samostatnost). 

• Informování veřejnosti o nabídce našich služeb 
(i-registr MPSV, webové stránky, facebook, letá-
ky, inzerce, články v regionálním tisku, spoluprá-
ce s partnerským sborem ČCE, vydávání občas-
níku Šípkové zvonění).

Úkony poskytnuté služby:   
Raná péče
Dle Zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb. § 
54) je uživatelům poskytována zdarma.
Konzultace v domácím prostředí uživatele služby se 
uskutečňují na základě předběžné domluvy v pra-
covních dnech (7-19 hod.). Poradce poskytuje uži-
vateli služby speciální poradenství a podporu tak, 
aby pomáhal naplňovat cíle rodiny, a to zejména 
prostřednictvím naslouchání a provázení posuzo-
vání vývoje dítěte, navrhování činností podporují-
cích jeho rozvoj a výchovné poradenství předávání 
informací a odborné poradenství týkající se: 
ͳ rehabilitačních pomůcek, 
ͳ sociálně právního poradenství,
ͳ školských zařízení, 
ͳ sociálních služeb, 
ͳ mimořádných potřeb dítěte, 
ͳ užitečných kontaktů pomoc při uplatňování zá-

jmů rodiny,
ͳ jednání a spolupráce s dalšími institucemi,
ͳ vypracování písemné zprávy. 

Doba trvání konzultace je 1-2 hodiny; v době mezi 
konzultacemi je poradce rodině k dispozici formou 
práce pro rodinu (výroba speciální pomůcky, te-
lefonické poradenství, podpora v krizi, jednání ve 
prospěch rodiny aj.).

Odlehčovací služba
V dané službě poskytujeme našim uživatelům zá-
kladní činnosti, které jsou definovány a vyjmeno-
vány v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 
Sb., a to v § 44:
ͳ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

ní osobu,
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ͳ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-
mínek pro osobní hygienu,

ͳ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stra-
vy,

ͳ poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
ͳ zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím,
ͳ sociálně terapeutické činnosti,
ͳ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zá-

jmů a při obstarávání osobních záležitostí,
ͳ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Denní stacionář Strašnice
V dané službě poskytujeme našim uživatelům zá-
kladní činnosti, které jsou definovány a vyjmeno-
vány v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 
Sb., a to v § 46:
ͳ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

ní osobu,
ͳ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu,
ͳ poskytnutí stravy,
ͳ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
ͳ zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím,
ͳ sociálně terapeutické činnosti,
ͳ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zá-

jmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Denní stacionář Stodůlky
V dané službě poskytujeme našim uživatelům zá-
kladní činnosti, které jsou definovány a vyjmeno-
vány v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 
Sb., a to v § 46:
ͳ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

ní osobu,
ͳ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu,
ͳ poskytnutí stravy,
ͳ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
ͳ zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím,
ͳ sociálně terapeutické činnosti,
ͳ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zá-

jmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Týdenní stacionář
V dané službě poskytujeme našim uživatelům zá-

kladní činnosti, které jsou definovány a vyjmeno-
vány v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 
Sb., a to v § 47:
ͳ poskytnutí ubytování,
ͳ poskytnutí stravy,
ͳ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu,
ͳ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

ní osobu,
ͳ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
ͳ zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím,
ͳ sociálně terapeutické činnosti,
ͳ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zá-

jmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociálně terapeutická dílna
V dané službě poskytujeme našim uživatelům zá-
kladní činnosti, které jsou definovány a vyjmeno-
vány v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 
Sb., a to v § 67:
ͳ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu,
ͳ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stra-

vy,
ͳ nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 

osobu, soběstačnosti a dalších činností vedou-
cích k sociálnímu začlenění,

ͳ podpora vytváření a zdokonalování základních 
pracovních návyků a dovedností.

Centrum denních služeb
V dané službě poskytujeme našim uživatelům zá-
kladní činnosti, které jsou definovány a vyjmeno-
vány v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 
Sb. a to v § 45:
ͳ pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu,
ͳ poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stra-

vy,
ͳ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
ͳ zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím,
ͳ sociálně terapeutické činnosti,
ͳ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zá-

jmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Program centra denních služeb je sestaven tak, aby 
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vytvářel podnětné prostředí, ve kterém se uživate-
lé cítí spokojeně a mohou tak v různých oblastech 
rozvíjet své schopnosti.

Domov pro osoby se zdravotním postižením
V dané službě poskytujeme našim uživatelům zá-
kladní činnosti, které jsou definovány a vyjmeno-
vány v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 
Sb., a to v § 48:
ͳ poskytnutí ubytování,
ͳ poskytnutí stravy,
ͳ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

ní osobu,
ͳ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu,
ͳ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
ͳ zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím,
ͳ sociálně terapeutické činnosti,
ͳ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí.

Chráněné bydlení
V dané službě poskytujeme našim uživatelům zák-
ladní činnosti, které jsou definovány a vyjmenovány 
v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a to 
v § 51:
ͳ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
ͳ poskytnutí ubytování,
ͳ pomoc při zajištění chodu domácnosti,
ͳ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu,
ͳ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
ͳ zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím,
ͳ sociálně terapeutické činnosti,

ͳ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí.

Mimo základních činností rovněž poskytujeme 
služby fakultativní a zprostředkované, a to všech 
službách.

Negativní vymezení služby: 
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout 
uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb 
pouze, pokud:
• neposkytuje sociální službu, o kterou osoba 

žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob 
v registru poskytovatelů sociálních služeb,

• nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociál-
ní služby, o kterou osoba žádá,

• zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí 
pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí 
takové sociální služby; tyto zdravotní stavy sta-
noví prováděcí právní předpis, nebo

• osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, 
vypověděl v době kratší než 6 měsíců před tou-
to žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální 
služby z důvodu porušování povinností vyplýva-
jících ze smlouvy.

Dílny tvořivosti, o.p.s.

Adresa: Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2
Kontaktní osoba: Mgr. Lada Marešová, 
Bc. Jitka Častulíková (ředitelka organizace)
Telefon: 774 372 796, 222 511 488
E-mail: dilny_tvorivosti@seznam.cz
Web: www.dilnytvorivosti.cz, www.navraty.info

Cílová skupina: 
Osoby v nepříznivé životní situaci z Prahy a okolí ve 
věku 18 až 64 let. Služba je určena dospělým lidem 
s mentálním a tělesným postižením, lidem s kom-
binací diagnóz a postižení (přidružený autismus, 
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smyslová vada, duševní onemocnění) a lidem po 
poranění (např. následek autohavárie nebo úde-
ru do hlavy) nebo poškození mozku (vlivem cévní 
mozkové příhody, hypoxie při tonutí, nádorů moz-
ku, klíšťové encefalitidy atd.).

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Sociálně terapeutická dílny

Poslání služby: Posláním sociálně terapeutické 
dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora lidí se 
zdravotním postižením při rozvoji soběstačnosti, 
motorických, sociálních a pracovních dovedností. 
Služba uživatelům umožňuje bezpečně rozvíjet 
svůj pracovní potenciál, začlenit se do běžného 
způsobu života a předchází tak sociálnímu vylou-
čení.

Forma služby: Ambulantní

Místo poskytování služby: 
Podskalská 1252/24, Praha 2

Bezbariérový přístup: Při vstupu je potřeba překo-
nat 3 schody pomocí mobilního nájezdu. Pohyb po 
dílně je bezbariérový.

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí – Pátek: 8:30 – 16:00

Cíle služby:
• Zdokonalit se v sebeobsluze a soběstačnosti 

(v osobní hygieně, péči o oblečení, úklidu do-
mácnosti a přípravě pokrmů).

• Získávat znalosti a dovednosti potřebné pro 
praktický život (nákupy, hospodaření s finance-
mi, cestování, orientace v čase a prostoru).

• Zlepšovat jemnou a hrubou motoriku (pohybli-
vost rukou, přesuny v interiéru, pohyb v prosto-
ru).

• Rozvíjet schopnost komunikovat s lidmi kolem 
sebe (ostatní klienti, zaměstnanci DT, v běžném 
sociálním prostředí), navazovat nové kontakty.

• Omezit sociální izolaci, umožnit vzájemné setká-
vání a sdílení zkušeností lidí v podobné životní 
situaci.

• Zvládat pravidla společenského chování.

• Udržovat dovednosti získané předchozím vzdě-
láním.

• Rozvíjet samostatné rozhodování a přijetí odpo-
vědnosti za svá rozhodnutí.

• Poznávat vlastní schopnosti a dovednosti, posí-
lit svoji sebejistotu.

• Udržet a rozvíjet pracovní dovednosti a návyky 
(organizace práce, příprava a úklid pracovních 
pomůcek, spolupráce, dodržování pravidel na 
pracovišti, soustředění, kvalita práce apod.).

• Zvýšit šanci na získání pracovního uplatnění na 
chráněném či otevřeném trhu práce.

• Zlepšit začlenění do běžné společnosti, zpro-
středkovat kontakt s běžným společenským 
prostředím, umožnit co nejsamostatnější život 
v běžném sociálním prostředí.

• Úkony poskytované služby:
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu.
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stra-

vy (zajištění stravy přiměřené době poskytování 
služby a odpovídající věku, zásadám racionální 
výživy a potřebám dietního stravování, pomoc 
při přípravě stravy přiměřené době poskytování 
služby).

• Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 
osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích  
k sociálnímu začleňování (nácvik oblékání a svlé-
kání včetně speciálních pomůcek, nácvik přesu-
nu na vozík a z vozíku).

• Podpora vytváření a zdokonalování základních 
pracovních návyků a dovedností (nácvik a upev-
ňování motorických, psychických, sociálních 
a pracovních schopností a dovedností, pomoc 
při obnovení nebo upevnění, zprostředkování 
kontaktu s přirozeným sociálním prostředím).

• Služba je poskytována bezplatně.

Negativní vymezení služby:
Služba není určena:
• pro osoby, které nemají o poskytovanou službu 

zájem,
• pro osoby, které dosáhly starobního důchodu,
• pro osoby s těžkým a hlubokým mentálním po-

stižením,
• pro osoby dekompenzované, trpící nezaléče-

ným duševním onemocněním,
• pro osoby s těžkým smyslovým postižením,
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• pro osoby, které potřebují nepřetržitou ošetřo-
vatelskou péči,

• pro osoby agresivní (fyzické napadání, vulgární 
verbální útoky),

• pro osoby s nízkofunkčním autismem. 

Eda cz., z.ú.

Adresa: Filipova 2013/1, 
148 00 Praha 4 – Chodov
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Mžourková
Telefon: 224 826 860, 724 400 820
E-mail: info@eda.cz 
Web: www.eda.cz

EDA pomáhá rodinám dětí se specifickými potře-
bami zvládat složité životní situace.

Raná péče:
Cílová skupina: 
Rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postiže-
ním do 7 let věku dítěte.

Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách:
● Raná péče

Poslání služby: 
Poskytujeme podporu, pomoc a provázení rodi-
nám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo 
s kombinovaným postižením, s ohledem na speci-
fické potřeby dětí i rodičů. 

Forma služby: Terénní, ambulantní  

Místo poskytování služby: 
Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Pardubický 
kraj, Ústecký kraj (všechny okresy mimo okresů Dě-
čín, Rumburk, Varnsdorf)   
  

Bezbariérový přístup: Ano   
    
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Terénní služby:
Pondělí – pátek: 7:00 – 19:00
Ambulantní služby:
Pondělí – pátek: 9:00 – 15:00  

Cíle služby: 
• Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče.
• Rodina je o službách včas informována.
• Rodiče umí používat vhodné metody podpory 

svého dítěte.
• Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje 

svých schopností a dovedností.
• Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování 

o možnostech a budoucnosti své a svých dětí 
a způsobech péče o ně.

Rodina získá veškeré dostupné informace o:
• metodách, pomůckách a postupech práce s dí-

tětem, které má postižení nebo jehož vývoj je 
ohrožen,

• svých právech a nárocích (dávky a výhody so-
ciálního zabezpečení, získávání rehabilitačních 
a zdravotních pomůcek),

• dalších službách a zařízeních (předškolní zaříze-
ní, speciálně pedagogická centra, respitní péče 
- péče poskytovaná lidem, kteří dlouhodobě pe-
čují o postižené, atd.),

• kontaktech na odborníky.

Úkony poskytované služby: 
• Individuální konzultace v rodinách (1x za 4 – 12 

týdnů).
• Ambulantní konzultace na pracovišti - rozvoj zra-

kového vnímání, posuzování zrakových funkcí  
a dovedností.

• Konzultace k pohybovému vývoji dítěte.
• Doprovod a konzultace např. na úřadě, u odbor-

ných lékařů.
• Setkávání rodičů - sdílení zkušeností. 
• Základní sociálně právní poradenství.
• Půjčování speciálních hraček, pomůcek a litera-

tury.
• Vydávání zpravodaje a časopisu. 
• Semináře pro rodiče a odborníky.
• Služby jsou pro rodiče poskytovány bezplatně. 
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Negativní vymezení služby (službu nelze poskyto-
vat v následujících případech): 
• Při havarijních situacích (živelné pohromy, vy-

kradení pracoviště, požár).
• Při nouzových situacích (nedostatečná perso-

nální kapacita pracoviště, nedostatek finančních
•  prostředků, karanténa).
• Další situace jsou zmíněny ve vnitřních pravi-

dlech společnosti. 

Linka EDA – 800 40 50 60  

Druh poskytované služby/služeb dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách: 
● Telefonická krizová pomoc

Cílová skupina: 
Rodinní příslušníci dětí po zjištění závažné diagnózy 
(věk dítěte do 18, resp. 26 let).

Poslání služby: 
Poskytování odborné distanční pomoci specializo-
vané na krizové životní situace a poradenství v ob-
lasti péče o dítě s postižením, vážným onemocně-
ním, po úraze nebo s ohrožením vývoje. Pomoc 
vychází z individuálně určených potřeb klientů při 
zachování jejich lidské důstojnosti. Poskytované 
služby jsou bezplatné. 

Forma služby: Terénní (telefonická, chat, mail) 

Místo poskytování služby: Celá Česká Republika 
     
Bezbariérový přístup: Ano   
    
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí – Pátek: 9:00 – 15:00

Cíle služby: 
• Linka EDA (tel. 800 40 50 60) je první celorepub-

liková krizová linka a chat pro rodiny dětí po těž-
kém 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 9:00 – 15:00

• Nadstandartní službou Linky EDA je zprostřed-
kování konzultace s odborníky – např. pediat-

rem, neurologem, fyzioterapeutem či oftalmo-
logem.

• Úkony poskytované služby:
• Podpora a provázení v aktuální životní situaci.
• Bezpečný prostor pro sdílení prožitků, o kterých 

se těžko mluví.
• Pomoc při hledání možných východisek z akutní 

krize.
• Základní sociálně právní poradenství a kontakty 

na navazující služby.
• Bezplatná, anonymní, celorepubliková službu.
• Zprostředkování telefonické konzultace s léka-

řem nebo odborným specialistou (nelze ano-
nymně).

 
Negativní vymezení služby (službu nelze poskyto-
vat v následujících případech): 
• Při havarijních situacích (živelné pohromy, vy-

kradení pracoviště, požár).
• Při nouzových situacích (nedostatečná perso-

nální kapacita pracoviště, nedostatek finančních
• prostředků, karanténa).
• Další situace jsou zmíněny ve vnitřních pravi-

dlech společnosti. 

Farní charita Praha 4 - Chodov

Adresa: U Modré školy 1/2337, 149 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Šperková, 
Bc. Michaela Šmejkalová DiS 
Telefon: 272 941 972 
E-mail: kancelar@charitapraha4.cz
Web: www.charitapraha4.cz

Cílová skupina: 
Senioři a osoby se zdravotním postižením bez ome-
zení věku (pečovatelská služba). 
Senioři ve věku 65+ (osobní asistence).
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Druh poskytovaných služeb dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Osobní asistence 
● Pečovatelská služba

Poslání služby: Posláním Farní charity Praha 4 - 
Chodov je podpora klientů, jejichž soběstačnost 
je snížena z důvodu věku nebo zdravotního stavu, 
a kteří vyžadují pomoc druhé osoby při zvládnutí 
běžných životních potřeb. Služba je poskytována 
tak, aby klienti mohli zůstat a žít se zachováním co 
největší míry samostatnosti v soukromí, pohodlí 
a bezpečí svých domovů.

Forma služby: Terénní   
 
Místo poskytování služby: Domácnost klientů. 
     
Bezbariérový přístup: Ano   
    
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí:  10:00 – 12:00
Středa:  10:00 – 14:00
Pátek:  10:00 – 12:00

Cíle služby:
• Umožnit klientovi co nejhodnotnější život v do-

mácím prostředí.
• V co největší míře zachovat schopnosti a doved-

nosti klienta.
• V co největší míře zachovat soběstačnost klienta 

a neprohlubovat jeho závislost na pomoci druhé 
osoby.

• Udržení či posílení kontaktů s rodinou, přáteli 
a využívání veřejných služeb.

• Spolupracovat s ostatními službami, organiza-
cemi a úřady na zlepšení situace klienta.

Úkony poskytované služby:
Obsah poskytovaných základních úkonů je 
v souladu s platnou legislativou a to zákonem č. 
108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 
Sb. Organizace poskytuje všechny úkony osobní 
asistence a pečovatelské služby. Při poskytování 
všech úkonů jsou zaměstnanci organizace povinni 
dbát na zachování práv klientů a jednat v souladu 
s Etickým kodexem pracovníků Farní charity Praha 
4 – Chodov.

Čas a četnost prováděných úkonů, se sjednává 
s klientem individuálně a uvádí se v individuálním 
plánu a ve Smlouvě o poskytování sociální služby.
Spoluúčast klienta je 120 Kč za hodinu služby. 
Vyjma jednorázového poplatku za dovoz oběda 
ve výši 25 Kč a velký nákup ve výši 115 Kč.
 
Negativní vymezení služby: 
Služby není možné poskytnout, pokud klient nespa-
dá do cílové skupiny nebo bydlí mimo oblast Praha 
4, 11 a 12. Služby také nemohou být nasmlouvány, 
pokud je naplněna jejich kapacita, nebo klient po-
žaduje služby, které organizace neposkytuje.

 

Farní charita Praha 4 – Modřany

Adresa: K Dolům 31/5, 
143 00 Praha 12 – Modřany
Kontaktní osoba: Milada Vernerová, ředitelka
Telefon: 604 346 385
E-mail: charita.modrany@seznam.cz

Cílová skupina: 
Sociálně potřebné osoby.
Rodiny s více dětmi.
Osamělí rodiče.
Senioři.
Lidé bez domova.

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách:
● Služba sociální péče - humanitární sklad - šat-

ník pro potřebné

Poslání služby: 
Pomoc lidem v obtížné životní situaci pro začlenění 
do společnosti.
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Forma služby: Ambulantní   
  
Místo poskytování služby: 
Zátišská ul. 1914/1,143 00 Praha 12-Modřany 
(suterén. sklad - garáž)

Bezbariérový přístup: Ano (pozn. – po asfaltové 
cestě pod budovu – do suterénu) 

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Čtvrtek: 16:00 – 17:30 (mimo svátků, prázdnin) 

Cíle služby: 
Poskytování soc. slabším lidem oblečení, šatstva, prá-
dla, obuvi, lůžkovin, nádobí, drobných dom. předmě-
tů, hraček a současně možnost daná veřejnosti da-
rovat tyto věci do charitního humanitárního skladu, 
spolupráce se soc. odborem MČ P12 a P4,  dalšími 
sociálními, humanitárními organizacemi aj.

  
Úkony poskytované služby:
Poskytování šatstva, prádla, lůžkovin, obuvi, ev. ná-
dobí a drobných domácích předmětů, hraček aj. - 
zdarma 

Negativní vymezení služby:
Nelze přijímat: z ekologických důvodů a skladova-
cích možností nelze vzít do skladu nábytek, matra-
ce, koberce, domácí spotřebiče, televize, PC a jinou 
elektroniku.
Nelze vydávat: osobám v podnapilém stavu či pod 
vlivem návykových látek.

Fosa, o.p.s.

Adresa: Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Veronika Floreová 
Telefon: 271 910 016, 775 350 115
E-mail: fosaops@fosaops.org 
Web: www.fosaops.org

Cílová skupina: Osoby se znevýhodněním.

Druh poskytovaných služeb dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách:
● Osobní asistence - Osobní asistence 
● Sociální rehabilitace – Podpora samostatnosti 

a Podporované zaměstnávání 

Poslání našich služeb:
Usilovat o začlenění lidí se znevýhodněním zejména 
v důsledku zdravotního postižení do společnosti.
Usilovat o dosažení maximální možné míry jejich 
soběstačnosti a o to, aby kvalita jejich života odpo-
vídala kvalitě života lidí bez tohoto znevýhodnění.

Forma služby: Ambulantní, terénní

Místo poskytování služby: Hlavní město Praha

Bezbariérový přístup: Ano

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí – Pátek: 9:00 – 17:00
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Služby poskytované společností Fosa, o.p.s.:
1) Podpora samostatnosti
Cíle služby:
Posláním služby je umožnit dospělým lidem s men-
tálním postižením z Prahy, aby mohli žít způsobem ži-
vota běžným pro jejich vrstevníky, a to poskytováním 
podpory při získávání nebo prohlubování běžných 
dovedností a při jejich uplatňování v životě. Ve služ-
bě Podpora samostatnosti získávají lidé dovednosti 
například v oblastech péče o sebe a o domácnost, 
hospodaření s penězi, nakupování, cestování, trávení 
volného času, sociální dovednosti, bezpečnost apod.

Úkony poskytované služby:
Základní sociální poradenství.
Nácvik dovedností (individuální i skupinový).
Doprovody.

Služba je určena lidem:
ͳ ve věku od 18 let, kteří mají mentální postižení,
ͳ kteří žijí na území hlavního města Prahy, 
ͳ kteří nemohou žít způsobem života běžným pro 

své vrstevníky bez mentálního postižení, proto-
že k tomu nemají potřebné dovednosti. 

Služba je poskytována zdarma.

Negativní vymezení služby:
Služba není určena lidem:
- mladším 18 let,
- kteří nemají mentální postižení,
- kteří nebydlí v Praze.

2) Osobní asistence
Cíle služby:
Posláním služby je umožnit dospívajícím a dospě-
lým lidem se zdravotním postižením a seniorům 
z Prahy žít způsobem života běžným pro jejich vrs-
tevníky, a to poskytováním dlouhodobé a pravidel-
né osobní pomoci při provádění běžných činností. 
Cílem této služby je kompenzace činností v běžném 
životě, které nemohou z důvodu svého postižení 
vykonávat samostatně.

Úkony poskytované služby:
Základní sociální poradenství.
Osobní asistence (doprovody, pomoc při zvládání 
běžných každodenních úkonů – hygiena, péče o do-
mácnost, stravování, trávení volného času apod.).

Služba je určena:
ͳ lidem se zdravotním postižením ve věku od 15 let, 
ͳ lidem s mentálním postižením ve věku od 15 let,
ͳ seniorům ve věku od 65 let,
ͳ lidem žijícím v Praze, 
ͳ lidem, kteří bez dlouhodobé a pravidelné osob-

ní pomoci druhého člověka nemohou žít způso-
bem života běžným pro jeho vrstevníky, protože 
k tomu nemají potřebné schopnosti, a zároveň 
není možné, aby jim tuto pomoc poskytovali 
lidé z jeho okolí.

Negativní vymezení služby:
Služba není určena lidem:
ͳ se zdravotním postižením mladším 15 let,
ͳ s mentálním postižením mladším 15 let,
ͳ kteří nebydlí na území hl. m. Prahy.
Cena asistence je 120 Kč za hodinu.

3) Podporované zaměstnávání
Cíle služby:
Posláním služby je poskytovat lidem se znevýhod-
něním na trhu práce takovou podporu, aby mohli 
pracovat za stejných podmínek jako ostatní lidé 
a společně s nimi.

Úkony poskytované služby:
Základní sociální poradenství,
Vytvoření představy o práci,
Asistence na pracovišti a při pracovních pohovorech,
Nácvik dovedností.

Služba je určena lidem: 
ͳ ve věku od 18 do 65 let žijícím na území hl. m. 

Prahy,
ͳ kteří nemohou získat nebo si udržet vhodné 

a stabilní pracovní uplatnění na otevřeném trhu 
práce z důvodu snížené úrovně dovedností. 

Službu využívají především lidé se zdravotním po-
stižením, zdravotní postižení však není podmínkou 
pro poskytování služby. 

Služba je poskytována zdarma.

Negativní vymezení služby:
Služba není určena člověku:
ͳ který nespadá do věkové kategorie 18 – 64 let,
ͳ který nebydlí na území hl. m. Prahy,
ͳ u něhož se objevuje chování, které by bránilo 
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získat a udržet si vhodné pracovní uplatnění na 
otevřeném trhu práce nebo čerpat službu,

ͳ jehož zdravotní stav mu brání čerpat službu a/
nebo pravidelně pracovat,

ͳ který ke dni uzavření smlouvy o poskytování 
služby využívá službu podporované zaměstná-
vání jiného poskytovatele.

HEWER, z.s.

Adresa: Černokostelecká 2020/20, 
100 00 Praha 10 – Strašnice
Kontaktní osoba: 
Telefon: 274 781 341
E-mail: info@hewer.cz 
Web: www.hewer.cz

 
Cílová skupina: 
Senioři.
Lidé s fyzickým či mentálním postižením.
Lidé v rekonvalescenci.
Lidé nemocní či dlouhodobě upoutaní na lůžko.
Lidé s postižením zraku nebo sluchu.

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Osobní asistence

Poslání služby: 
Smyslem osobní asistence jsou služby, které seni-
orům, zdravotně, tělesně či mentálně znevýhod-
něným spoluobčanům bez rozdílu věku umožňují 
zůstávat i přes mnohá omezení co nejdéle ve svém 

domácím prostředí. Služby osobní asistence HEWER 
poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně, včetně víken-
dů a svátků, s minimálním střídáním asistentů u jed-
noho klienta. Pomůže Vám s péčí o sebe, s osobní 
hygienou a koupáním, s vařením a podáním jídla, 
s péčí o domácnost a nákupy, s doprovody k léka-
ři, na úřady, na procházku, za kulturou či sportem, 
s dalšími úkony běžného života a navíc s Vámi osob-
ní asistent posedí a popovídá si, kdykoli si budete 
přát. 

Službu osobní asistence a autodopravy HEWER 
objednávejte telefonicky ve všední dny od 7:30 
do 16:00. Služby osobní asistence poskytujeme 
nepřetržitě. Autodoprava HEWER je k dispozici 
ve všední dny od 6:30 do 17:30.

Forma služby: Terénní   

Místo poskytování služby: Praha  

Bezbariérový přístup: Ne

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Objednávky (osobní asistence, autodoprava): 
Pondělí – Pátek: 7:30 – 16:00 
Poskytování služby osobní asistence: 
Pondělí – Neděle: 0:00 – 24:00
Poskytování autodopravy: 
Pondělí – Pátek: 6:30 – 17:30

Cíle služby:  
Naším cílem je, aby naši klienti mohli žít ve svém 
domácím prostředí, kde to znají a jsou tam spoko-
jeni. Snažíme se o to, aby všechny jejich základní 
životní potřeby byly naplněny v maximální možné 
míře. Naším cílem je, aby se navzdory své těžké ži-
votní situaci, mohli v maximální možné míře zapo-
jovat do života kolem sebe tak, jak si přejí.

Úkony poskytované služby:
Nejčastěji pomáháme s osobní hygienou, koupá-
ním a péčí o sebe, vařením a podáváním jídla, do-
provodem při pochůzkách mimo domov, péčí o do-
mácnost a nákupy.

Služby poskytujeme 24 hodin denně, včetně víken-
dů a svátků.
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Cenová spoluúčast: 
Základní cena za hodinu osobní asistence je 130 
Kč/hod. Ze základní ceny je možno uplatnit násle-
dující slevy:
Služba v rozsahu 2 a více hod v pracovní době (Pon-
dělí – Pátek: 6:00 – 22:00): 108 Kč/hod.
Služba v rozsahu 2 a více hod mimo pracovní dobu 
(Pondělí – Pátek:  22:00 – 6:00): 120 Kč/hod.

Negativní vymezení služby: 
Službu neposkytujeme dětem do 1 roku věku. 
    

Integrační centrum Praha o.p.s.

Adresa: Sofijské náměstí 3400, 
143 00 Praha 12 – Modřany
Kontaktní osoba: Mgr. Branislav Makúch
Telefon: +420 775 791 202
E-mail: praha12@icpraha.com 
Web: www.icpraha.com

Cílová skupina: Cizinci ze třetích zemí (mimo EU) 
pobývající na území České republiky v rámci pře-
chodného, dlouhodobého či trvalého pobytového 
oprávnění; na základě uděleného azylu či doplňko-
vé ochrany. 

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
Odborné sociální poradenství

Poslání služby: Informování klientů o jejich prá-
vech a povinnostech v právní a sociální oblasti, dle 
platných zákonů ČR. Integrace migrantů a migran-
tek pomocí kulturních a vzdělávacích akcí.

Forma služby: Ambulantní

 

Místo poskytování služby: Pobočka Integračního 
centra Praha v OD Pr or, 2. patro, Sofijské náměstí 
3400, 143 00 Praha 12.

Bezbariérový přístup: Ano   
     
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Úterý, Středa, Čtvrtek: 9:00 – 17:00



23Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Cíle služby: Podpora integrace cizinců do majoritní 
společnosti na lokální úrovni. 

Úkony poskytované služby: Všechny služby Inte-
gračního centra Praha (dále jen ICP) jsou posky-
továny zdarma na základě prokázání pobytového 
oprávnění dle aktuálního projektu.

ICP poskytuje tyto služby:
ͳ Sociální poradenství
ͳ Právní poradenství.
ͳ Kurzy českého jazyka.

ͳ Služby interkulturních pracovníků (tlumočení 
a doprovody na instituce).

ͳ Vzdělávací semináře.
ͳ Kulturní akce.    

   

Negativní vymezení služby: Službu nelze poskyto-
vat osobám, které nepatří do vymezené cílové sku-
piny či v případě, že klient je pod vlivem omamných 
látek nebo se projevuje agresivně a mohl by ohro-
zit bezpečnost pracovnic a pracovníků ICP.

Kaleidoskop – centrum terapie 
a vzdělávání, z.ú.

Adresa: Jičínská 1797/39, 130 00 Praha 3
Kontaktní osoba: Nina Hřídelová 
(asistentka ředitelky) 
Telefon: 777 797 740 
E-mail: info@kaleidoskop-os.cz
Web: www.kaleidoskop-os.cz  

Cílová skupina: Lidé s poruchou osobnosti.
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Druh poskytovaných služeb dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Terapeutická komunita Kaleidoskop (terapeu-

tická komunita – 7006324)
● DBT centrum (služby následné péče – 3081596)
● Ambulance Kaleidoskop (odborné sociální po-

radenství – 6964348)

Poslání služby: Pomáháme lidem s poruchou osob-
nosti porozumět lépe sobě samým, objevit možnosti 
rozvoje, osvojit si potřebné dovednosti a vědomě je 
používat, navazovat a rozvíjet vztahy, umět zvládat 
krize a fungovat v nárocích každodenního života.

Forma služby: 
Založili jsme první a doposud jedinou terapeutickou 
komunitu pro lidi s poruchou osobnosti, která sídlí  
v Solenicích u Příbrami (pobytová služba). Dále 
v pražských Nuslích ambulantně poskytujeme od-
borné sociální poradenství v Ambulanci Kaleido-
skop a službu následné péče v DBT Centru.

Místo poskytování služby: Praha – Nusle, Solenice 
u Příbrami    

Bezbariérový přístup: Ano – v pražských službách 

Úřední hodiny pro veřejnost: 
DBT Centrum
Pondělí::  9:00 – 17:00
Úterý:  12:00 – 20:00
Středa:   9:00 – 13:00 (pouze na objednání)
Čtvrtek:   9:00 – 10:00 (pouze na objednání)
 10:00 – 17:00 
Pátek:   9:00 – 11:00 (pouze na objednání) 
     
Ambulance Kaleidoskop
Úterý:  8:00 – 12:00
Středa:  8:00 – 16:00
Pátek:  8:00 – 12:00 (pouze na objednání)

Cíle služby:
Terapeutická komunita 
Posláním služby je podpora lidí s poruchou osob-
nosti v plnohodnotném začlenění do společnosti 
a zlepšení kvality jejich života. Usilujeme o to, aby 
si klienti po pobytu v komunitě vyhledali práci 
nebo dokončili vzdělání, našli chráněné či samo-
statné bydlení, navazovali a udržovali uspokojivé 
vztahy a věnovali se volnočasovým aktivitám.

DBT Centrum
DBT Centrum je služba následné péče, která nabízí 
denní a večerní programy lidem s poruchou osob-
nosti. Terapie je realizována formou strukturova-
ných individuálních i skupinových setkání, jež jsou 
zaměřena na postupný nácvik dovedností a jejich 
používání v běžném životě. 

Ambulance Kaleidoskop
Ambulance Kaleidoskop nabízí službu odborného 
sociálního poradenství lidem s poruchou osobnos-
ti, jejich blízkým a odborné i laické veřejnosti. Tuto 
službu poskytuje formou telefonické, osobní či pí-
semné konzultace (emailem). 
  
Úkony poskytované služby: 
Terapeutická komunita
Funguje již od roku 2006 a mladým dospělým li-
dem, kteří trpí některou z poruch osobnosti, nabízí 
intenzivní roční pobytový program. Komunita sídlí 
v třípodlažní budově v obci Solenice, obklopena 
krásnou přírodou u Orlické přehrady. Kapacita služ-
by je 22 klientů ve třech terapeutických skupinách. 
Pobyt v komunitě znamená rok plný každodenního 
kontaktu a spolužití s jinými lidmi, kde se klienti učí 
soužití, navazovat a udržovat vztahy a také řešit 
konflikty. Nabízí prostor vyzkoušet si nové způsoby 
chování, komunikace a řešení problémů. Absolvo-
vání programu vyžaduje motivaci a chuť pracovat 
na změně a vysokou aktivitu po celou dobu po-
bytu. Program je cíleně utvářen tak, aby napodo-
boval „reálný život venku“, a to včetně pravidel  
a hranic, které kopírují normy širší společnosti.
Terapeutická komunita Kaleidoskop je urč na lidem 
starším 18 let, kteří se potýkají s poruchou osobnos-
ti – tedy trpí dlouhodobými emocionálními a vzta-
hovými problémy a následným chováním, které jim 
znemožňuje fungování v každodenním životě. Pod-
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mínkou pro přijetí do komunity je dobrovolný vstup 
a souhlas s podmínkami spolupráce. 
Finanční spoluúčast klienta na léčbě v naší komuni-
tě činí 6 510 Kč měsíčně (zahrnuje ubytování a ce-
lodenní stravné). Platí se předem, nebo dle indivi-
duální dohody s celou komunitou. 
Pokud uvažujete o léčbě v naší komunitě, kontak-
tujte nás na tel. čísle 774 437 977, nebo elektro-
nicky na adresu ambulance@kaleidoskop-os.cz. Po 
domluvě následuje osobní konzultace s pracovní-
kem komunity, při které je klient seznámen s na-
bídkou služeb a jejími podmínkami.

DBT Centrum
DBT Centrum poskytuje následnou péči jednak 
klientům, kteří prošli Terapeutickou komunitou Ka-
leidoskop a po roce pobytové léčby se vrací do pro-
středí běžné společnosti, jednak lidem s poruchou 
osobnosti, jejichž stav jim umožnuje samostatně 
fungovat (v chráněném či běžném prostředí) a po-
třebují pouze ambulantní formu podpory, kterou 
DBT Centrum nabízí prostřednictvím svých progra-
mů (denní a večerní varianta).
Do programu DBT centra mohou být přijati zájem-
ci, kteří dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k práv-
ním úkonům a soběstační. 
Služby DBT Centra jsou poskytovány bezplatně. Fi-
nanční spoluúčast klienta je vyžadována v případě 
účasti na sobotním výletu, který se koná jednou do 
měsíce. 
Pokud máte zájem využít služby DBT Centra, nebo 
uvažujete o tom, zda by byl pro Vás nabízený pro-
gram vhodný, kontaktujte nás na tel. čísle 774 
437 977, nebo elektronicky na adresu dbtcent-
rum@kaleidoskop-os.cz. Po domluvě následuje 
osobní konzultace s pracovníkem DBT Centra, při 
které se dozvíte veškeré informace.

Ambulance Kaleidoskop
Lidem s poruchou osobnosti Ambulance nabízí:
• Zorientování se v aktuální obtížné situaci a v mož-

nostech pomoci.
• Pomoc při ujasnění si vlastních potřeb a for-

mulování osobních cílů.
• Orientaci v sociálních a zdravotních službách, 

případně podporu při jejich vyhledání a kontak-
tování.

• Orientaci na trhu práce, vzdělávání v sociálně

-právních záležitostech a řešení otázek a problé-
mů spojených s těmito oblastmi.

• Široké veřejnosti Ambulance nabízí:
• Informace a psychoedukaci pro rodiny a blízké 

osob s poruchou osobnosti.
• Podpůrné poradenství.
• Informace pro zástupce osob s poruchou osob-

nosti (psychiatři, sociální pracovníci, atd.).
• Databázi organizací a odborníků, kteří přicházejí 

do kontaktu s lidmi s poruchou osobnosti (psy-
chiatrické léčebny, psychologické a sociální po-
radny, psychiatrické ambulance, domy na půli 
cesty, azylové domy, terapeutické komunity).

Ambulanci můžete kontaktovat od pondělí do pátku 
mezi 9:00 a 17:00 na telefonním čísle 774 437 977 
nebo emailu ambulance@kaleidoskop-os.cz. Má-
me-li zrovna osobní pohovory s klienty, voláme na 
zmeškané hovory zpět, jakmile je to možné. 

Negativní vymezení služby:
Kritéria, pro která klienti nemohou být přijati do 
programu terapeutické komunity a DBT Centra:
• Problémy klienta vznikají na základě organic-

kých změn v oblasti centrálního nervového sys-
tému.

• U klienta je s poruchou osobnosti zároveň dia-
gnostikována schizofrenie.

• Klient byl v minulosti opakovaně odsouzen za 
závažný násilný trestný čin.

• Klient je aktuálně závislý na drogách, alkoholu, 
herních automatech nebo má akutní formu po-
ruchy příjmu potravy.

• Klient je výrazně nebezpečný sobě nebo okolí 
a vyžaduje zajištění bezpečí.

• Klient má blízký (profesní či osobní) nebo rodin-
ný vztah s některým z pracovníků.

• Klient nedosáhl věku 18 let.
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Kvalitní podzim života, z.ú.

Adresa: Vestecká 11, 252 50 Praha – západ
Kontaktní osoba: Klestilová Lenka
Telefon: 603463133
E-mail: klestilova.kpz@email.cz
Web: www.kvalitnipodzimzivota.cz

    
Cílová skupina: 
Senioři.
Osoby se zdravotním postižením.
Osoby s chronickým onemocněním.
Osoby s chronickým duševním onemocněním.

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Pečovatelská služba

Poslání služby: Vytváření klidného a bezpečného 
života seniorům se sníženou soběstačností, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Poskytujeme 
dostupné, kvalitní sociální služby, zaměřené na pod-
poru fyzických a psychosociálních dovedností našich 
uživatelů služby. Nabízíme důstojně prožité stáří. 
Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb 
uživatelů a je postaveno především na vnitřních 
zdrojích služeb pro osoby, které potřebují pravidel-
nou pomoc při zajištění svých potřeb.

Forma služby: Terénní   
 
Místo poskytování služby: 
Praha západ, Praha Libuš a Písnice  

Bezbariérový přístup: Ne   
     
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí – Pátek: 7:00 – 16:00

Cíle služby: 
K cílům služeb vedoucím k naplnění poslání posky-
tované služby patří: 
• poskytování kvalitní pečovatelské služby na 

základě plánování, vycházející z individuálních 
potřeb uživatelů a poskytování co nejkvalitnější 
ošetřovatelské péče vzhledem k cílové skupině,

• ochrana práv uživatelů,
• vytvoření příjemného a vstřícného prostředí,
• podpora udržení co nejužšího kontaktu s rodi-

nou a blízkými,
• podpora způsobu života, který se co nejvíce blíží 

dosavadnímu způsobu života uživatele,
• zajišťování možnosti využívat místní instituce,
• zajištění bezpečné a odborné služby,
• snižovaní následků nepříznivé situace klientů, 

pro kterou nás vyhledali,
• chránit klienty před předsudky a negativním 

hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v dů-
sledku poskytované služby,

• podporovat uživatele služeb v soběstačnosti,
• vzdělávání personálu, zejména v oblasti komu-

nikace a zvládání obtížných situací a reakcí při 
jednání s uživateli služeb.

      
Úkony poskytované služby: V rámci pečovatelské 
služby jsou klientům poskytovány podle § 40 zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 6 vyhláš-
ky č. 505/2006 Sb. v platném znění tyto základní 
činnosti za úhradu 130,- Kč/hod:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

ní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (drobný 

úklid za klientem)
• zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím 
• pomoc s vyřízením příspěvku na péči (veškeré 

poradenství v oblasti příspěvku na péči jsou pro 
klienty zdarma)

Fakultativní činnosti:
Autodoprava v rámci pečovatelské služby:
Náklady autodopravy v případě odvozu klienta 
k lékaři, na úřady: 17,- Kč/ km. 
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Rozvoz obědů
V rámci terénní sociální služby zajišťujeme rozvoz 
obědů pro seniory. Cena balených jídel včetně po-
lévky 71,-Kč + doprava 25,- Kč a za každé další jídlo 
v týž den jen 10,-Kč. 

Úklidové služby
Úklidové služby většího rozsahu např. mytí oken, 
sváteční úklidy, úklidy celých domů atd. cena od 
180 – 250,- kč/ hod dle náročnosti a rozsahu úklidu. 

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
Naše organizace nejen pro klienty nabízí půjčovnu 
zdravotních a kompenzačních pomůcek. Půjčovné 
se řídí ceníkem, který je na stránkách organizace:
http://www.kvalitnipodzimzivota.cz/cs/compo-
nent/content/article/16-novinky/32-pujcovna  
     
Negativní vymezení služby: 
Osobám, jejichž péče vyžaduje speciální vzdělání či 
potřeby, dále nezajišťujeme zdravotní péči. 
 

Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. 

Adresa: Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Drahošová
Telefon: 234 621 361, 775 621 361
E-mail: info@lata.cz
Web: www.lata.cz

   
Cílová skupina:  
Rodiny alespoň s jedním dítětem - (Rodina (k) sobě 
(SAS) + Centrum rodinných konferencí Lata).
Mladí lidé ve věku 13-26 let. (Ve dvou se to lépe 
táhne – mentoringový program).

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách:
● Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Poslání služby:
Vrstevnickou podporou a dalšími specifickými služ-
bami pomáháme dospívajícím a rodinám zvládat 
jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilu-
jeme jejich samostatnost. 
Věříme, že každý potřebuje někoho, kdo jej přijímá 
takového, jaký je.

Forma služby (tzn. ambulantní, terénní nebo po-
bytová): Terénní    

Místo poskytování služby: Praha  
     
Bezbariérový přístup: Ne   
   
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Rodina (k) sobě - SAS: 
Středa: 11:00 – 13:00  
Ve dvou se to lépe táhne: mentoringový program:
po předchozí domluvě, zpravidla 
Pondělí – Čtvrtek: 10:00 – 16:00

Úkony poskytované služby:   
Rodina (k) sobě - SAS:
Cílem poskytované služby je pomoc rodině vytvořit 
a zachovat bezpečné, podnětné a harmonické pro-
středí pro zdravý vývoj dítěte zejména prostřednic-
tvím aktivizace vnitřních (související se členy rodiny 
včetně vzdálených příbuzných) a vnějších (souvisejí-
cí s nečleny rodiny včetně odborných služeb) zdro-
jů rodiny. Dílčími cíli poskytované služby je posílení 
rodičovských kompetencí, podpora zdravých vztahů 
v rodině a vzájemné komunikace, podpora podnět-
ného prostředí pro děti a pomoc se zajištěním odpo-
vídajícího materiálního zajištění 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 programu 
je posilovat dovednosti mladých lidí, rozvíjet jejich 
samostatnost a poskytovat podporu v náročných 
situacích pomocí vrstevnického vztahu s dobrovol-
níkem (model jeden na jednoho) a vedení dvojice 
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pracovníkem organizace. Dobrovolníci (18-30let) 
jsou do programu pečlivě vybíráni, procházejí psy-
chologickým testováním a jsou školeni pro zvládání 
náročných situací. Rodičům nabízíme v případě po-
třeby individuální konzultace.

Centrum rodinných konferencí
Centrum rodinných konferencí Lata je místo, kte-
ré nabízí především administraci (zprostředkování, 
přípravu i realizaci) rodinných konferencí v Praze 
a blízkém okolí, vzdělávání v tomto tématu a pro-
paguje rodinné konference jako moderní přístup 
v práci s rodinou v ČR. Hlavním cílem CRK je na-
bízet rodinám s dětmi zprostředkování, přípravu 
a realizaci rodinných konferencí - rodinného setká-
ní, jejímž cílem je zapojení širší rodiny a blízkých do 
řešení náročné či ohrožující situace.

Služby jsou poskytovány zdarma na základě uzavře-
né písemné smlouvy.

Negativní vymezení služby: 
Klienti aktivní uživatelé drog.
Klienti Ve dvou se to lépe táhne – neschopnost sa-
mostatného pohybu po Praze, neschopnost komu-
nikace v českém jazyce.
Klienti, se kterými není možné v rámci projektu spo-
lupracovat, nabízíme doporučení na jiné organizace.

Magdaléna, o.p.s.

Adresa: Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy
Kontaktní osoba: Martina Malinová
Telefon: 734 152 141  
E-mail: malinova@magdalena-ops.cz
Web: www.magdalena-ops.cz

Cílová skupina: Uživatelé návykových látek.

Druh poskytovaných služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Komplexní nabídka adiktologických služeb

Poslání služby: Posláním společnosti je poskytovat 
účinnou pomoc osobám závislým na návykových 
látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním 
skupinám tímto jevem ohroženým. Za tímto úče-
lem zřizujeme a provozujeme síť strukturovaných 
a funkčně provázaných programů. V jejich rámci 
nabízíme klientům širokou škálu služeb a vysokou 
míru podpory, které pružně a cíleně reagují na indi-
viduální potřeby každého z nich. 

Forma služby (tzn. ambulantní, terénní nebo po-
bytová): Ambulantní, terénní, pobytové 

Místo poskytování služby: Středočeský kraj/Praha 

Bezbariérový přístup: Ne   
    
Úřední hodiny pro veřejnost: Dle typu služby
Pondělí – Pátek: 8:00 – 16:30
detailní informace na webu 
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Cíle služby: Zlepšit kvalitu života našich klientů, 
aby mohli v maximální možné míře vést a rozvíjet 
běžný způsob života a důstojně se začlenit do spo-
lečnosti. Současně minimalizujeme zdravotní a so-
ciální rizika spojená s užíváním návykových látek 
a chráníme společnost před jejich možnými nega-
tivními důsledky a dopady.   
     
Úkony poskytované služby: 
Terénní služby: 
• Informační servis o rizicích spojených s užívá-

ním drog, o dostupných poradenských, léčeb-
ných a jiných odborných programech.

• Výměna injekčního náčiní a distribuce zdravot-
nického materiálu (desinfekční a další pomocné 
prostředky).

• Krizová intervence.
• Sociálně-právní poradenství.
• Asistenční služby (doprovod do institucí).
• Zprostředkování kontaktu s dalšími odbornými 

službami.
• Sběr použitého a odhozeného injekčního mate-

riálu.
• Mapování drogové scény v dané lokalitě.
• Kontaktní centra:
• Výměnný injekční program - vyměníme použitý 

injekční materiál za sterilní včetně distribuce 
zdravotnického materiálu.

• Informační servis. Klientům poskytujeme in-
formace o rizicích spojených s užíváním drog, 
o dostupných poradenských, léčebných a jiných 
odborných programech a službách.

• Základní zdravotní ošetření.
• Testování na infekční choroby a na přítomnost 

drog v organismu.
• Základní servis – nápojový – potravinový – hy-

gienický.
• Základní sociálně-právní poradenství.
• Asistenční služba. Doprovázíme klienta do pří-

slušných institucí. 
• Krizová intervence. Poskytujeme okamžitou po-

moc při ošetření akutního problému, který kli-
ent subjektivně vnímá jako ohrožující.

• Individuální a rodinné odborné poradenství.

Terapeutická komunita/program pro klienty s du-
ální diagnózou (pobytové služby):
• Individuální psychoterapie.

• Skupinová a komunitní psychoterapie.
• Rodinná terapie.
• Pracovní terapie.
• Sportovní a pobytové zátěžové programy.
• Edukace – program prevence relapsu a vzdělá-

vání.
• Pastorační terapie.
• Zájmová činnost – kultura, divadlo, tanec, kera-

mika apod.
• Sociální a právní poradenství, asistence při hle-

dání zaměstnání.
• Kontrola abstinence a zdravotního stavu, zdra-

votní péče.

Ambulantní léčba:
• Individuální konzultace a spolupráce s garan-

tem.
• Individuální psychoterapie.
• Doléčovací skupina.
• Krizová intervence (osobní i telefonická).
• Sociální a právní poradenství, informační služby.
• Rodinná a párová terapie a poradenství.
• Konzultace s psychiatrem.
• Prevence relapsu.
• Podpora a poradenství pro blízké závislých.
• Testy na přítomnost návykových látek z moči.
• Rapid testy na infekční onemocnění (HIV, HVC, 

HVB, syfilis).

Programy primární prevence:
• Poskytovat vyvážené informace.
• Předcházet vzniku rizikovému chování či oddálit 

rizikové chování do pozdějšího věku.
• Posilovat vztahy a komunikaci ve skupině, rozvi-

nout sociální dovednosti.
• Zvyšovat schopnost orientovat se v zátěžových 

situacích.
• Posilovat hodnotu zdravého životního stylu.
• Zvyšovat povědomí o formách rizikového cho-

vání a drogové problematice.
• Vést k samostatnému rozhodování a zodpověd-

nosti.     
  

Negativní vymezení služby: Není. 
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Modrý klíč o.p.s.

Adresa: Smolkova 567/2, Praha 12
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Milena Remarová
Telefon: 241 715 375
E-mail: modryklic@modry-klic.cz
Web: www.modry-klic.cz  

Cílová skupina: Děti, mládež a dospělí lidé s men-
tálním a kombinovaným postižením. 
(Rozsah hloubky postižení uživatelů stacionáře Mod-
rého klíče je v pásmu od hlubokého stupně mentál-
ního postižení po střední formy v kombinaci s těles-
ným, smyslovým či duševním postižením, popřípadě 
autismem či podobným vývojovým postižením.) 

Druh poskytované služby dle zákona č.108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Denní stacionář
● Týdenní stacionář
● Odlehčovací služby

Poslání služby:
Prostřednictvím denního, týdenního stacionáře 
a odlehčovací služby podporovat uživatele služby 
v jejich fyzické a psychické soběstačnosti a v nej-
vyšší možné míře je zapojovat do běžného života 
společnosti. 
V případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit jim 
důstojné prostředí a zacházení. 

Formy služby: Ambulantní, pobytová. 

Místo poskytovaní služby: 
Smolkova 567/2 a 566/4, Praha 12 – Modřany

Bezbariérový přístup: Ano

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Konzultační hodiny pro veřejnost: 
1. úterý v měsíci: 15:00 – 18:00 
(není nutné se objednávat)
Dny otevřených dveří – informace na webových 
stránkách
Jinak je nutné sjednat termín osobní konzultace. 

Cíle služby: 
• Poskytnout individuálně přiměřenou výchov-

nou a aktivizační činnost, která zajišťuje další 
rozvoj k naplnění poslání. 

• Vytvářet takové podmínky, které napomáhají 
uživatelům projevit a uplatnit svou vlastní vůli 
při naplňování a řešení osobních potřeb. 

• Snižovat jejich závislost, případnou péči změnit 
v podporu při cestě k jejich samostatnosti. 

• Zabezpečovat důstojný život uživatelů, chránit 
je před předsudky a negativním hodnocením. 

• Úkony poskytované služby: 
• Nezbytná pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygie-
ně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygi-
enu a poskytování stravy.

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským pro-
středím a další sociálně terapeutické činnosti. 

• Stanovení individuálního plánu. Denní pro-
gram uživatele je plánován k dosažení předem 
stanoveného cíle a je úměrně k věku, fyzické-
mu a psychickému stavu uživatele, strukturo-
ván do částí aktivizačních, výchovně vzděláva-
cích i relaxačních, které se mohou vzájemně 
také prolínat a reagovat na měnící se aktuální 
stav uživatele. 

• Fakultativní služby. Denním programem se tak 
prolíná odborná fyzioterapeutická péče nabíze-
jící různé formy individuálního či skupinového 
cvičení, odborný dohled při pobytu ve vodolé-
čebném centru, nebo konzultace s uživateli a je-
jich zákonnými zástupci či opatrovníky. 

• Zajištění dopravy dvěma vlastními, speciálně 
upravenými busy. Jedná se o denní ranní svoz 
uživatelů z domova a jejich odpolední rozvoz 
zpět domů, přičemž je realizován v rozsahu dle 
smlouvy (např. v určité dny, nebo uživatelů vy-
užívají pouze jednu z cest a druhou si zajišťují 
v rámci rodiny samostatně). Doprava je dále vy-
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užívána v rámci denního programu k přepravě 
uživatelů např. na pravidelnou hipoterapii. 

• Rozvoj samostatnosti a individuálnosti uživa-
tele je podpořen také nabídkou volnočasových 
aktivit v odpoledních a večerních hodinách, 
nebo o víkendech. Jedná se o zájmové kroužky, 
návštěvy sportovních utkání, kulturních a spole-
čenských akcí nebo celodenních výletů organi-
zovaných spolu s dalšími partnerskými organi-
zacemi pro celé rodiny uživatelů. 

• Tradiční nabídku pobytů v přírodě a letní spo-
lečné rodinné dovolené. 

• Výše úhrady za sociální služby je sjednaná v rámci 
aktuálního sazebníku, který je součástí Smlouvy  
o poskytnutí sociální služby a je veřejně dostup-
ný na webových stránkách www.modry-klic.cz.

Negativní vymezení služby: 
Uživatelé, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálý lé-
kařský dohled.

 

NADĚJE

Adresa: K Brance 11/19e, 155 00 Praha 13 
(sídlo Naděje)
Kontaktní osoba: Aleš Strnad, DiS.
Telefon: 733 390 610 
E-mail: praha@nadeje.cz
Web: www.nadeje.cz  

     
Cílová skupina: Lidé bez domova.

Druh poskytované služby/služeb dle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách: 
● Terénní programy

Poslání služby: Poskytujeme podporu lidem bez 
domova, kteří přežívají přímo na ulici. Pomáháme 
snižovat ohrožení, kterým jsou lidé bez domova na 
ulici vystaveni, a hledáme řešení jejich situace.

Forma služby: Terénní   

Místo poskytování služby: Generála Šišky (příjezdo-
vá cesta ke sběrnému dvoru), Mezi ulicemi Čs. Exilu, 
Povodňová a Píšovická (poblíž zastávky Tylova čtvrť).

Bezbariérový přístup: Ano   
    
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Generála Šišky – Středa: 12:30 – 14:00
Čs. Exilu – Středa: 14:15 – 15:45

Cíle služby: Cílem je, aby klient: navázal a udržel 
spolupráci s terénními pracovníky, byl méně ohro-
žen riziky vyplývajících z přežívání ve veřejném pro-
storu (jedná se zejména o snížení rizik nedostateč-
né ochrany před povětrnostními vlivy, nedostatku 
stravy, nedostatečné hygieny a zhoršení zdravotního 
stavu), dostal informace pomáhající řešit jeho situa-
ci, opustil současný způsob života a začal spolupra-
covat s dalšími službami (zejména nízkoprahovými 
denními centry, noclehárnami a azylovými domy).
    
Úkony poskytované služby: Sociální poradenství, 
základní materiální pomoc (potraviny, ošacení, 
hygienické a zdravotnické potřeby), základní zdra-
votnické ošetření, osvěta v oblasti hygieny a zdraví, 
doprovod, ve výjimečných případech převoz, ná-
vštěvy a podpora lidí v institucích (zejména zdra-
votnická zařízení), zprostředkování služby „praní 
prádla“. Služby jsou poskytovány zdarma.

Negativní vymezení služby: Klient má bydlení 
nebo pravidelně využívá pobytovou službu pro lidi 
bez domova.

Azylové domy - muži bez domova od 18 let 

Adresa: Otínská 1052/43, 153 00 Praha 16
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Hanusová
Telefon: 775 868 857 

 
Cílová skupina: Muži bez domova od 18 let.

Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Azylové domy

Poslání služby: Poskytujeme ubytování mužům bez 
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domova bez domova a pomáháme s řešením jejich 
situace tak, aby našli jiné bydlení.

Formy služby: Pobytová 

Bezbariérový přístup: Ne

Úřední hodiny pro veřejnost: Denně

Cíle služby: Cílem azylového domu je, aby klient: 
získal zdroj stabilního příjmu, který umožní odchod 
do návazného bydlení, obnovil vztahy s rodinou 
nebo jiné přirozené vztahy, řešil své závazky, naučil 
se využívat běžně dostupné služby a informace, pe-
čoval o svůj zdravotní stav. Jednotlivé cíle klient volí 
podle svých potřeb a upřesňuje s ohledem na své 
možnosti. Hlavním cílem azylového domu je od-
chod klienta do návazného bydlení, tzn. ubytovny 
podnájemního nebo nájemního bytu.

Úkony poskytované služby: Ubytování (zpravidla 
nepřevyšující 1 rok), sociální poradenství, umožnění 
přípravy teplé stravy. Úhrada za službu: 120,- Kč/den.

Negativní vymezení služby: Žadatel má jinou mož-
nost bydlení. Ubytování je nevhodné pro muže, 
kteří špatně snášejí kolektivní ubytování.

Azylové domy - ženy bez domova ve 
věku od 18 let 

Adresa: Rybálkova 351/31, 101 00 Praha 10
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Grygerová 
Telefon: 775 868 863 

   
Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Azylové domy

Poslání služby: Poskytujeme ubytování ženám bez 
domova a pomáháme s řešením jejich situace tak, 
aby našly jiné bydlení.

Formy služby: Pobytová 

Bezbariérový přístup: Ne

Úřední hodiny pro veřejnost: Denně

Cíle služby: Cílem azylového domu je, aby klientka: 
získala zdroj stabilního příjmu, který umožní odchod 
do návazného bydlení, řešila své závazky, naučila se 
využívat běžně dostupné služby a informace, obnovila 
vztahy s rodinou nebo jiné přirozené vztahy, pečovala 
o svůj zdravotní stav, pečovala o svůj zevnějšek. Jed-
notlivé cíle klientka volí podle svých potřeb a upřes-
ňuje s ohledem na své možnosti. Hlavním cílem azylo-
vého domu je odchod klientky do návazného bydlení, 
tzn. ubytovny, podnájemního nebo nájemního bytu. 

Úkony poskytované služby: Ubytování (zpravidla 
nepřevyšující 1 rok), sociální poradenství, umožnění 
přípravy teplé stravy. Úhrada za službu: 120,- Kč/den.

Negativní vymezení služby: Žadatelka má jinou 
možnost bydlení. Ubytování je nevhodné pro ženy, 
které špatně snášejí kolektivní ubytování.
 

Azylové domy - muži a ženy 
v důchodovém věku nebo se zdravotním 
znevýhodnění, kteří ztratily bydlení 

Adresa: K Prádelně 135/2, 106 00 Praha 10 
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Novotný
Telefon: 770 120 093 

  
Cílová skupina: Muži a ženy v důchodovém věku 
nebo se zdravotním znevýhodněním, kteří ztratili 
bydlení.

Poslání služby: Poskytujeme ubytování lidem bez 
domova a pomáháme s řešením jejich situace tak, 
aby našli jiné bydlení.

Formy služby: Pobytová 

Bezbariérový přístup: Ano

Úřední hodiny pro veřejnost: Denně

Cíle služby: Cílem azylového domu je, aby klient: získal 
zdroj stabilního příjmu, který umožní odchod do ná-
vazného bydlení, obnovil vztahy s rodinou nebo jiné 
přirozené vztahy, řešil své závazky, naučil se využívat 
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běžně dostupné služby a informace, pečoval o svůj 
zdravotní stav, podal žádost o přijetí do pobytových 
služeb sociální péče. Jednotlivé cíle klient volí podle 
svých potřeb a upřesňuje s ohledem na své možnosti. 
Hlavním cílem azylového domu je odchod klienta do 
návazného bydlení, tzn. podnájemního nebo nájem-
ního bytu nebo do zařízení služeb sociální péče.

Úkony poskytované služby: Ubytování (zpravidla 
nepřevyšující 1 rok), sociální poradenství, umožně-
ní přípravy teplé stravy. Úhrada za službu: 130,- Kč/
den na jednolůžkovém pokoji, 120,- Kč/den více-
lůžkové pokoje.

Negativní vymezení služby: Žadatel má jinou mož-
nost bydlení, jeho zdravotní stav vyžaduje pobyt 
v nemocnici či významně omezuje jeho soběstač-
nost. Ubytování je nevhodné pro klientky, kteří 
špatně snášejí kolektivní ubytování.

Azylové domy - muži bez domova od 18 let 

Adresa: Husitská 70, 130 00 Praha 3
Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Sčotková
Telefon: 775 868 862

  
Cílová skupina: Muži bez domova od 18 let.

Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Azylové domy

Poslání služby: Poskytujeme ubytování mužům bez 
domova bez domova a pomáháme s řešením jejich 
situace tak, aby našli jiné bydlení.

Formy služby: Pobytová 

Bezbariérový přístup: Ano, pouze v přízemí domu
Úřední hodiny pro veřejnost: Denně

Cíle služby: Cílem azylového domu je, aby klient: 
získal zdroj stabilního příjmu, který umožní odchod 
do návazného bydlení, obnovil vztahy s rodinou 
nebo jiné přirozené vztahy, řešil své závazky, naučil 
se využívat běžně dostupné služby a informace, pe-
čoval o svůj zdravotní stav. Jednotlivé cíle klient volí 

podle svých potřeb a upřesňuje s ohledem na své 
možnosti. Hlavním cílem azylového domu je od-
chod klienta do návazného bydlení, tzn. ubytovny 
podnájemního nebo nájemního bytu.

Úkony poskytované služby: Ubytování (zpravidla 
nepřevyšující 1 rok), sociální poradenství, umožnění 
přípravy teplé stravy. Úhrada za službu: 120,- Kč/den

Negativní vymezení služby: Žadatel má jinou mož-
nost bydlení. Ubytování je nevhodné pro muže, 
kteří špatně snášejí kolektivní ubytování.

Nízkoprahová denní centra - Lidé bez 
domova nebo lidé, kterým hrozí ztráta 
domova ve věku od 18 let.

Adresa: U Bulhara 46, 120 00 Praha 2 
(pod Severojižní magistrálou)
Kontaktní osoba: Jaroslava Daško Zemanová, DiS.
Telefon: 775 868 860 

     
Cílová skupina: Lidé bez domova nebo lidé, kterým 
hrozí ztráta domova ve věku od 18 let.

Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Nízkoprahová denní centra

Poslání služby: Pomáháme lidem bez domova 
zlepšit jejich situaci. 

Formy služby: Ambulantní 

Bezbariérový přístup: Ano

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Denně: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30, 17:30 – 19:30 

Cíle služby: Cílem je, aby klient: měl zajištěny základ-
ní potřeby (dle kapacity střediska strava, hygiena, 
ošacení), získal základní informace a podporu při ře-
šení nepříznivé sociální situace, měl vyřízené osob-
ní doklady, zdravotní pojištění apod., obnovil nebo 
upevnil přirozené vztahy, řešil své závazky, získal 
zaměstnání nebo jiný legální příjem, nalezl alespoň 
dočasné ubytování (noclehárna, azylový dům, uby-
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tovna apod.); jednotlivé cíle klient volí podle svých 
potřeb a upřesňuje s ohledem na své možnosti.

Úkony poskytované služby: Sociální poradenství, 
psychologické poradenství, strava, hygienický servis 
včetně ošacení. Služby jsou poskytovány zdarma. 

Negativní vymezení služby: Klient není člověk bez 
domova nebo není v situaci, kdy mu ztráta domova 
hrozí.

Nízkoprahová denní centra - Lidé bez 
domova nebo lidé, kterým hrozí ztráta 
domova ve věku od 18 let do 26 let

Adresa: U Bulhara 46, 120 00 Praha 2 
(pod Severojižní magistrálou)
Kontaktní osoba: Bc. Ondřej Vondruška
Telefon: 775 868 841

  
Cílová skupina: Lidé bez domova nebo lidé, kterým 
hrozí ztráta domova ve věku od 18 do 26 let.

Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Nízkoprahová denní centra

Poslání služby: Pomáháme lidem bez domova 
zlepšit jejich situaci.

Formy služby: Ambulantní 

Místo poskytování služby: 
U Bulhara 46, 120 00 Praha 2 
(pod Severojižní magistrálou)

Bezbariérový přístup: Ano

Úřední hodiny pro veřejnost:
Denně: 8:30 – 11:30, 12:30 – 16:00 

Cíle služby: Cílem je, aby klient: měl zajištěny základ-
ní potřeby (dle kapacity střediska strava, hygiena, 
ošacení), získal základní informace a podporu při ře-
šení nepříznivé sociální situace, měl vyřízené osob-
ní doklady, zdravotní pojištění apod., obnovil nebo 
upevnil přirozené vztahy, řešil své závazky, získal 

zaměstnání nebo jiný legální příjem, nalezl alespoň 
dočasné ubytování (noclehárna, azylový dům, uby-
tovna apod.); jednotlivé cíle klient volí podle svých 
potřeb a upřesňuje s ohledem na své možnosti.

Úkony poskytované služby: Sociální poradenství, 
psychologické poradenství, strava, hygienický servis 
včetně ošacení. Služby jsou poskytovány zdarma. 

Negativní vymezení služby: Klient není mladý člo-
věk bez domova nebo není v situaci, kdy mu ztráta 
domova hrozí.

Noclehárny – muži bez domova ve věku 
od 18 let

Adresa: Na Slupi 12, 128 00 Praha 2 
(objekt se nachází ve dvoře).
Kontaktní osoba: Václav Mičulek 
Telefon: 775 889 601

 
Cílová skupina: Muži bez domova ve věku od 18 let.

Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Noclehárny

Poslání služby: Poskytujeme přenocování lidem 
bez domova a pomáháme s řešením jejich situace.

Formy služby: Ambulantní 

Bezbariérový přístup: Ne
Úřední hodiny pro veřejnost: Denně: 19:30 – 6:30

Cíle služby: Cílem je, aby klient: přenocoval 
v bezpečném prostředí, měl možnost osobní 
hygieny, získal základní informace pro řešení své 
nepříznivé sociální situace.

Úkony poskytované služby: Nocleh, možnost 
osobní hygieny. Cena za službu: 30,- Kč za nocleh. 

Negativní vymezení služby: Zdravotní stav klienta 
vyžaduje pobyt v nemocnici nebo klient není do-
statečně soběstačný. Ubytování je nevhodné pro 
muže, kteří špatně snášejí kolektivní soužití.
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Noclehárny – muži bez domova ve věku 
od 18 let

Adresa: Na Slupi 12, 128 00 Praha 2 
(objekt se nachází ve dvoře).
Kontaktní osoba: Václav Mičulek 
Telefon: 775 889 601

  
Cílová skupina: Muži bez domova ve věku od 18 
let.

Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: Noclehárny

Poslání služby: Poskytujeme přenocování lidem 
bez domova a pomáháme s řešením jejich situace.

Formy služby: Ambulantní 

Místo poskytování služby: 
Husitská 70, 130 00 Praha 3.

Bezbariérový přístup: Ano

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Denně: 19:30 – 6:30

Cíle služby: Cílem je, aby klient: přenocoval 
v bezpečném prostředí, měl možnost osobní 
hygieny, získal základní informace pro řešení své 
nepříznivé sociální situace.

Úkony poskytované služby: Nocleh, možnost 
osobní hygieny. Cena za službu: 30,- Kč za nocleh. 

Negativní vymezení služby: Zdravotní stav klienta 
vyžaduje pobyt v nemocnici nebo klient není do-
statečně soběstačný. Ubytování je nevhodné pro 
muže, kteří špatně snášejí kolektivní soužití.
    

Zdravotní péče o bezdomovce – lidé bez 
domova ve věku od 18 let

Adresa: Na Slupi 12, 128 00 Praha 2 
(objekt se nachází ve dvoře).
Kontaktní osoba: Bc. Jarmila Skotnicová
Telefon: 775 868 861

     

Cílová skupina: Lidé bez domova ve věku od 18 let.

Poslání služby: Zlepšení zdravotního stavu bezdo-
movců a ochrana běžné populace před negativními 
dopady špatného zdravotního stavu bezdomovců.

Formy služby: Ordinace praktického lékaře, gyne-
kologa, psychiatra a zubního lékaře.

Místo poskytování služby: U Bulhara 46, 120 00 
Praha 2 (pod Severojižní magistrálou)

Bezbariérový přístup: Ano

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Návštěvu konzultujte telefonicky.

Negativní vymezení služby: Agresivní chování pa-
cienta.

Národní ústav pro autismus, z.ú. 

Adresa: Brunnerova 1011/3, 
163 00 Praha 17 – Řepy (sídlo)
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Šturmová
Telefon: 774 681 727
E-mail: veronika.sturmova@nautis.cz
Web: www.nautis.cz

Cílová skupina: Děti a dospělí s poruchou autistic-
kého spektra (PAS) a jejich rodiny, odborníci pracu-
jící s osobami s PAS a jejich rodinami.

Druh poskytovaných služeb dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Osobní asistence
● Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
● Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením
● Odlehčovací služby
● Odborné sociální poradenství 
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● Raná péče
● Sociální rehabilitace
● Domovy se zvláštním režimem
● Chráněné bydlení 

Mimo služby poskytované ze zákona nabízíme též: 
vzdělávání rodičů i odborníků, osvěta, integrač-
ní mateřská škola, volnočasové aktivity pro děti 
i dospělé, psychodiagnostika PAS, speciálně pe-
dagogické centrum, sociální podnik nakladatelství 
PASPARTA vydávající literaturu odbornou i beletrii 
se zaměřením na problematiku PAS.

Poslání služby: Podporovat lidi s PAS a lidi kolem 
nich, aby se jim žilo lépe. 

Forma služby: Ambulantní, terénní i pobytové 

Místo poskytování služby: Praha, Středočeský kraj 
i další kraje ČR

Bezbariérový přístup: Ne

Úřední hodiny pro veřejnost: Dle charakteru jed-
notlivých služeb – viz www. nautis.cz

Cíle služby: Poskytovat komplexní psychologické, 
terapeutické a vzdělávací služby od diagnostiky 
a péče pro předškolní děti až po programy pro do-
spělé lidi s autismem včetně pobytových služeb. 
Podporovat rodiny dětí a dospělých s autismem, 
zvyšovat povědomí široké i odborné veřejnosti 
o poruchách autistického spektra.  
     
Úkony poskytované služby: Diagnostická vy-
šetření. Terénní a ambulantní služby rané péče. 
Terapeutické služby individuální i skupinové pro 

děti, dospělé i rodiče. Denní centrum. Odlehčova-
cí centrum. Zájmové aktivity pro děti a dospělé. 
Rekondiční pobyty. Programy podporovaného za-
městnávání. Osobní asistence. Chráněné bydlení. 
Pobytové zařízení pro lidi s autismem. Vzdělávací 
programy, PR a osvěta. Služby poskytujeme jak 
zdarma (např. Raná péče, programy Podporované-
ho zaměstnávání), tak za finanční spoluúčasti klien-
ta dle ceníku NAUTIS (www.nautis.cz).

Negativní vymezení služby: Klient nespadá do cí-
lové skupiny.

Nová škola, o.p.s.

Adresa: Křižíkova 344/6, Praha 8 – Karlín
Kontaktní osoba: Michal Kryl
Telefon: 737 544 773
E-mail: michal.kryl@novaskolaops.cz
Web: www.novaskolaops.cz 

     
Cílová skupina:  
Děti a mládež (děti s mládež se sociálním znevý-
hodněním, děti s OMJ)

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Není registrovaná služba

Poslání služby: Pomoc se školní přípravou, doučo-
vání.

Forma služby: Nízkoprahová   

Místo poskytování služby: 
Městská knihovna v Praze, pobočka Modřany (Va-
zovova 3229/1, Praha 12 – Modřany)

Bezbariérový přístup: Ano   
   
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Středa: 17:00 – 19:00 
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Cíle služby: Pomoc se školní přípravou, podpora 
školní úspěšnosti a motivace.

Úkony poskytované služby: Vysvětlení a procvičo-
vání školní látky (jakýkoli předmět), pomoc s úkoly, 
pro děti s OMJ možnost konverzace v češtině; pra-
videlné volnočasové aktivity v prostředí knihovny.
Služba je pro děti zdarma, není nutné předchozí 
objednání ani vyplnění přihlášky.  
 
Negativní vymezení služby: Služba je otevřena 
všem dětem, není zde žádné omezení. Děti pouze 
musí dodržovat podmínky knihovny.  
   

POHODA – společnost pro normální 
život lidí s postižením, o.p.s.

Adresa: Roškotova 1737/6, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: dle konkrétní služby
Telefon: dle konkrétní služby 
E-mail: dle konkrétní služby
Web: www.pohoda-help.cz

Asistence 

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Cvrčková, 
manažerka Asistence
Telefon: 777 913 482
E-mail: manazer.asistence@pohoda-help.cz

     
Cílová skupina: 
Osoby s mentálním postižením.
Osoby s kombinovaným postižením.

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Osobní asistence

Poslání služby: 
V programu Asistence poskytujeme osobní asis-
tenci a terénní odlehčovací službu dospělým lidem 

s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 
19 až 80 let. 
Posláním služby je umožnit uživateli setrvat v jeho 
přirozeném prostředí. 
Věříme, že všichni lidé bez rozdílu mají dostat šanci 
žít plnohodnotným důstojným životem. Usilujeme 
o to, aby naši klienti žili s přiměřenou mírou pod-
pory, respektujeme jejich individuální potřeby. 
Osobní asistence slouží k zajištění pomoci a podpo-
ry uživateli, aby byl co nejvíce samostatný a mohl 
zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a žít 
tak život co nejvíce podobný životu jeho vrstevníků.

Forma služby: Terénní    
 
Místo poskytování služby: 
Na území hlavního města Prahy a v jeho blízkém 
okolí.

Bezbariérový přístup: Ne   
    
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí – Pátek: 7:00 – 19:00

Cíle služby:
• zajistit člověku se sníženou soběstačností po-

moc jiné osoby v situacích, které to vyžadují,
• zajistit podporu v místě, které si klient zvolí,
• poskytnout pomoc způsobem, který si klient 

stanoví,
• posilovat a uchovat míru soběstačnosti uživatele,
• maximálně zapojovat uživatele služby do všech 

dohodnutých činností,
• posilovat schopnost rozhodování, vědomí vlast-

ní odpovědnosti za důsledky svého jednání.
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Úkony poskytované služby:
Dle zákona o sociálních službách poskytujeme tyto 
základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

ní osobu,
• pomoc při osobní hygieně,
• pomoc při zajištění stravy,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zá-

jmů a při obstarávání osobních záležitostí.
• Sazby za poskytnuté služby vycházejí z úhrado-

vé vyhlášky a jsou k dispozici na stránkách orga-
nizace www.pohoda-help.cz.   

Negativní vymezení služby:
Do sociální služby osobní asistence nepřijímáme 
osoby mladší 19 let, osoby s onemocněním de-
mence. Individuálně posuzujeme také možnosti 
zajištění služby u zájemců s kombinací mentálního 
postižení s dalším znevýhodněním (tělesné, smys-
lové, psychiatrické). Tak abychom byli dostatečně 
kompetentní a mohli zajistit kvalitní službu.

   

Stacionář

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Petrášová, 
manažerka Stacionáře
Telefon: 777 913 459 
E-mail: manazer.stacionare@pohoda-help.cz

     
Cílová skupina: 
Osoby s mentálním postižením.
Osoby s kombinovaným postižením ve věku 19-80 
let. 

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Denní stacionář

Poslání služby: 
Posláním Stacionáře je:
• posilovat soběstačnost, motivaci kompetence 

uživatelů,
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• poskytovat prostor k jejich seberealizaci uživa-
telů,

• zlepšovat kvalitu života uživatelů,
• přispívat k pozitivnímu přijetí člověka s postiže-

ním společností.

Forma služby: Ambulantní   
 
Místo poskytování služby: 
Roškotova 1737/6, Praha 4
 
Bezbariérový přístup: Ne   
   
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí – Pátek: 8:00 – 16:00  

Cíle služby: 
Stacionář poskytuje uživatelům služby, které jsou 
zaměřené na osobní potřeby a zájmy každého uži-
vatele. Dochází k nám lidé, kteří v důsledku svého 
znevýhodnění nemohou zůstat sami doma bez 
podpory okolí, zároveň chtějí smysluplně trávit svůj 
čas a aktivně se podílet na rozhodování o svém 
programu.

Cílem Stacionáře je za podpory asistentů se rozví-
jet nebo upevňovat v těchto aktivitách:
• zvládat péči o vlastní osobu (hygienické návyky, 

udržování oděvu aj.),
• manipulovat a hospodařit s penězi,
• nakupovat, připravit jídlo, stravovat se zdravě,
• rozvíjet nebo udržovat rozumové schopnosti,
• rozvíjet pracovní dovednosti a návyky,
• aktivně užívat volný čas – kultura, cestování, ko-

níčky aj.,
• navazovat a udržovat mezilidské vztahy (rodina, 

přátelé, sociální skupiny, aj.),
• samostatně se rozhodovat, uvědomit si důsled-

ky svého chování, znát svá práva, ale i povinnos-
ti.

Úkony poskytované služby: 
Úkony a jejich sazby, úhrady, způsoby platby a vy-
účtování jsou uvedeny v ceníku služeb, který je 
k dispozici na webu organizace www.pohoda-help.
cz. Cena se skládá z položky za odebranou stravu 
a vyúčtování úkonů asistence. V ceně se promítne 
také využití fakultativních služeb. 

Uživatel má nárok na poskytnutí všech základních 
činností služby, které si u poskytovatele služby 
smluvně dohodne. POHODA se zavazuje zajistit 
uživateli v denním stacionáři tyto služby:
• pomoc při zvládání běžných úkonů,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským oko-

lím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zá-

jmů a obstarávání osobních záležitostí. 

Negativní vymezení služby:
Z důvodu zaměření sociální služby neposkytujme 
službu osobám:
• s organickou duševní poruchou, po poškození 

mozku,
• se schizofrenií, schizotipální poruchou, poru-

chou s trvalými bludy, schizoafektivní poruchou, 
akutní a přechodnou psychotickou poruchou, 
poruchou osobnosti, poruchou chování,
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• s těžkým tělesným postižením (např. osobám již 
používají invalidní vozík),

• neslyšícím, nevidomým,
• jejichž zdravotní stav vyžaduje péči zdravotnic-

kého personálu, a které by svým chováním vý-
razně omezovaly ostatní uživatele,

• ohrožujícím okolí či sebe sama, se sklonem k ag-
resivnímu chování,

• se sklonem k trestné činnosti, s diagnózou sexu-
ální deviace,

• závislým na alkoholu nebo toxických látkách,
• s akutním infekčním onemocněním (žloutenka, 

TBC aj.).

Asistence - Odlehčovací služba

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Cvrčková, 
manažerka Asistence
Telefon: 777 913 482 
E-mail: manazer.asistence@pohoda-help.cz

     
Cílová skupina:  
Osoby s mentálním postižením.
Osoby s kombinovaným postižením.

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Odlehčovací služba

Poslání služby: 
V programu Asistence poskytujeme osobní asis-
tenci a terénní odlehčovací službu dospělým lidem 
s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 
19 až 80 let. 
Posláním služby je vytvářet prostor pro člověka, 
který pečuje o osobu blízkou s postižením, aby měl 
možnost odpočinout si, vyřídit si své osobní zále-
žitosti, lékaře, udržel si zaměstnání, realizoval své 
zájmy a potřeby. Naši asistenti zastoupí pečující 
osobu tak, aby zajistili člověku s postižením v do-
hodnuté době potřebnou péči. 

Forma služby: Terénní    
 
Místo poskytování služby: 
Na území hlavního města Prahy a v jeho blízkém 
okolí

Bezbariérový přístup: Ne   
    
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí – Pátek: 7:00 – 19:00
 
Cíle služby:
• vytvoření prostoru pro člověka, který pečuje 

o blízkou osobu k odpočinku, vyřízení osob-
ních záležitostí, setrvání v zaměstnání, realizaci 
svých zájmů a potřeb,

• zajištění potřebné podpory člověku s postiže-
ním v době nepřítomnosti rodiny,

• maximálně zapojovat uživatele služby do všech 
dohodnutých činností (péče o vlastní osobu, 
cestování po městě, aj.),

• posilovat schopnost rozhodování, vědomí vlast-
ní odpovědnosti za důsledky svého jednání.

• Úkony poskytované služby:
• Dle zákona o sociálních službách poskytujeme 

tyto základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

ní osobu,
• pomoc při osobní hygieně,

• pomoc při zajištění stravy,
• zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zá-

jmů a při obstarávání osobních záležitosti,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Sazby za poskytnuté služby vycházejí z úhradové 
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vyhlášky a jsou k dispozici na stránkách organizace 
www.pohoda-help.cz.   

Negativní vymezení služby:
Do odlehčovací služby nepřijímáme osoby mladší 
19 let, osoby s onemocněním demence. Individuál-
ně posuzujeme také možnosti zajištění služby u zá-
jemců s kombinací mentálního postižení s dalším 
znevýhodněním (tělesné, smyslové, psychiatrické). 
Tak abychom byli dostatečně kompetentní a mohli 
zajistit kvalitní službu.

Bydlení 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Miškuvová, 
manažerka Bydlení 
Telefon: 777 913 457 
E-mail: manazer.bydleni@pohoda-help.cz

     
Cílová skupina:  
Osoby s mentálním postižením.
Osoby s kombinovaným postižením ve věku 19-64 
let. 

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Chráněné bydlení

Poslání služby: 
Posláním Bydlení je:
• poskytování přiměřené míry podpory lidem 

s mentálním znevýhodněním, kteří ji potřebují  
v každodenním životě,

• vytvářet podmínky pro rozvoj samostatnosti 
uživatelů služby,

• uplatnění svobodné vůle uživatelů služby,

• přijetí odpovědnosti uživatelů služby za vlastní 
život s důrazem na jejich důstojnost a soukromí.

Forma služby: Pobytová   
 
Místo poskytování služby: 
Na území hlavního města Prahy, Bydlení POHODA – 
Praha 2, Praha 4, Praha 11, 2 x Praha 13

Bezbariérový přístup: Ne   
    
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí – Pátek: 8:00 – 16:00
 
Cíle služby: 
• bydlení s asistencí přizpůsobenou individuálním 

potřebám jednotlivých uživatelů bytu,
• uživatel je zapojený dle svých schopností a mož-

ností do všech činností souvisejících s péčí o sebe  
a domácnost,

• využívání dostupných veřejných služeb uživate-
lem (lékařská péče, nákupy, doprava, aj.),

• zajištění přiměřené podpory uživateli při jeho 
osobních či úředních záležitostech,

• uživatel dle svých schopností rozhoduje o způ-
sobu trávení svého volného času, svých zájmech 
a o tom, se kterými lidmi chce být v kontaktu 
(rodina, partneři, kamarádi, kolegové…). 

Úkony poskytované služby:
Úkony a jejich sazby, úhrady, způsoby platby a vy-
účtování jsou uvedeny v ceníku služeb, který je 
k dispozici na stránkách organizace www.poho-
da-help.cz. Konečná cena se skládá ze tří položek: 
částky za ubytování, odebranou stravu a z vyúčto-
vání úkonů asistence. V ceně se promítá také pří-
padné využití fakultativních služeb.
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Uživatel má nárok na poskytnutí všech základních 
činností služby, které si u poskytovatele služby 
smluvně dohodne. POHODA se zavazuje zajistit 
uživateli v chráněném bydlení tyto služby:
• poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy,
• poskytnutí ubytování,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti,
• pomoc při zvládání běžných úkonů,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským oko-

lím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zá-

jmů a obstarávání osobních záležitostí,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu.

Negativní vymezení služby:
• s organickou duševní poruchou, po poškození 

mozku,
• se schizofrenií, schizotipální poruchou, poru-

chou s trvalými bludy, schizoafektivní poruchou, 
akutní a přechodnou psychotickou poruchou, 
poruchou osobnosti, poruchou chování,

• s těžkým tělesným postižením (např. osobám již 
používají invalidní vozík),

• neslyšícím, nevidomým,
• jejichž zdravotní stav vyžaduje péči zdravotnic-

kého personálu, a které by svým chováním vý-
razně omezovaly ostatní uživatele,

• ohrožujícím okolí či sebe sama, se sklonem k ag-
resivnímu chování,

• se sklonem k trestné činnosti, s diagnózou sexu-
ální deviace,

• závislým na alkoholu nebo toxických látkách,
• s akutním infekčním onemocněním (žloutenka, 

TBC aj.).  

     

 
    

Polovina nebe, o.p.s.

Adresa: K Dolům 73/65, 143 00 Praha 4
Kontaktní osoba: PhDr. Daniela Rázková
Telefon: 603 836 710 
E-mail: daniela.razkova@polovinanebe.cz
Web: www.polovinanebe.cz

     
Cílová skupina: 
Osoby s postižením motoriky horních končetin.
Osoby se ztíženou možností ovládat počítač běž-
ným způsobem.
Osoby se zdravotním postižením, senioři.

Druh poskytovaných služeb dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
Společnost Polovina nebe se věnuje zejména alter-
nativním způsobům ovládání počítače, jejich výu-
ce, zdokonalování a použití v praxi se zaměřením 
na hlasové technologie. V rámci realizovaných pro-
jektů se také věnujeme zaměstnávání absolventů 
těchto kurzů.

Poslání služby:
Společnost Polovina nebe pomáhá osobám sociál-
ně vyloučeným při jejich integraci do společnosti. 
Věnuje se zejména alternativním metodám ovlá-
dání počítače, jejich výuce, zdokonalování a pou-
žití v praxi se zaměřením na hlasové technologie. 
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Chceme pomoci k tomu, aby tyto osoby mohly žít 
ve svém přirozeném sociálním prostředí srovna-
telným způsobem života. Naše podpora a pomoc 
vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých 
uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost 
a jejich základní lidská práva, umožňuje jim aktivní 
a tvůrčí život a sociální začlenění.

Forma služby:
V rámci poskytování sociální služby sociální reha-
bilitace je organizována výuka ovládání počítače 
hlasem, podpora klientů OZP při zaměstnání, dále 
Osobní asistence: Terénní a Ambulantní služby.

Místo poskytování služby: 
Provozovna: Na Pankráci 1683/127, Praha 4, výkon 
terénní služby: Hlavní město Praha  
    
Bezbariérový přístup: Ano 
     
Úřední hodiny pro veřejnost: 
V pracovní dny: 9:00 – 16:00 hod. 
      
Cíle služby:
Cílem výuky je zpřístupnění moderních technologií 
umožňujících ovládání počítače hlasem, vyhledání 
vhodného pracovního místa a podpora klienta, aby 
se na tomto místě udržel. Cílem je také dlouhodo-
bá spolupráce se zaměstnavateli při tvorbě nových 
pracovních míst vhodných pro naši cílovou skupi-
nu. Cílem ostatních poskytovaných služeb je po-
moc osobám se zdravotním postižením, seniorům, 
případně osobám pečujícím o tyto osoby, při řešení 
jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti, 
ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravot-

ního postižení nebo vyššího věku a v rámci této po-
moci jim poskytovat takové informace a podporu, 
aby mohli vést obdobně plnohodnotný život jako 
ostatní lidé ve společnosti.

 

Úkony poskytované služby:
Naše společnost poskytuje jako jediná v rámci soci-
álních služeb ČR unikátní školení ovládání počítače 
hlasem (také akreditované MŠMT jako rekvalifikač-
ní kurz). Při výuce se opíráme o bohaté zkušenosti 
s využitím hlasových technologií MyVoice, MyDicta-
te a NEWTON Dictate, které nám déle než 9 let po-
máhají naplňovat naše záměry. Uvedené progra-
my vyvinul před devíti lety vědecký tým liberecké 
univerzity pod vedením profesora Jana Nouzy. Pro 
klienty nalézáme vhodná pracovní místa na otevře-
ném pracovním trhu s cílem dlouhodobého zaměst-
nání. Tyto služby jsou pro klienty zdarma. V součas-
né době naše společnost končí projekt financovaný 
z ESF v rámci OPZ, zaměřený na profesionalizaci čin-
nosti. Dále jsme získali na činnost společnosti gran-
tovou dotaci z MHMP a městských částí Prahy 4, 10, 
12 a Kunratice. Také provozujeme veřejnou sbírku 
na podporu potřeb našich sociálně slabých klientů. 
Kromě výuky ovládání PC hlasem společnost po-
skytuje následující sociální služby: osobní asistence 
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a sociální rehabilitace. Služby osobní asistence jsou 
poskytovány za úplatu dle individuálních potřeb kli-
entů - viz ceník na www.polovinanebe.cz, sociální 
poradenství je poskytováno zdarma.
  
Negativní vymezení služby:
Bez finanční podpory státu nebo bez sponzorů je 
pro cílovou skupinu náročné hradit školení z vlast-
ních zdrojů. Naše společnost se proto snaží získávat 
granty a sponzorské dary pro ty, kteří to potřebují.

Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy CSSP

Adresa: Jordana Jovkova 5, 143 00 Praha 12
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Šmolková
Telefon: 731 056 728 
E-mail: jana.smolkova@csspraha.cz
Web: www.csspraha.cz

Cílová skupina: 
Cílovou skupinou jsou především rodinné, man-
želské a partnerské systémy ohrožené rozvratem, 
rozpadem, sociálně patologickými jevy, ať už jde 
o ohrožení z vnitřních či vnějších zdrojů. Klientem 
poradny se tak stávají manželské a partnerské páry, 
rodiny, i jednotliví jejich členové. Cílová skupina 
není omezena věkem; práce s nezletilými klienty je 
podmíněna souhlasem jeho zákonného zástupce

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Odborné sociální poradenství

Poslání služby:
Posláním služeb poskytovaných v poradně je po-
moci občanům při harmonizaci jejich mezilidských 
vztahů, zejména v rodinných a dalších příbuzen-
ských vazbách, a tím podpořit i stabilitu rodiny 
coby základní společenské jednotky. Harmonizace 

rodinných vazeb přispívá rovněž k řešení psychoso-
ciálních problémů a obnovuje vlastní kompetence 
potřebných občanů.

Forma služby: Ambulantní - na telefonické objednání 

Místo poskytování služby: 
Jordana Jovkova 5, 143 00 Praha 12, přízemí 

Bezbariérový přístup: Ano   
     
Konzultační hodiny: 
Pondělí: 8:30 – 16:30
Úterý: 7:30 – 19:00
Středa: 7:30 – 16:30
Čtvrtek: 8:30 – 18:00
Pátek: 8:30 – 15:30 (ne každý)

Cíle služby: 
Cílem je pomoci klientům:
• orientovat se v aktuální krizové situaci a pomoci 

nalézt její optimální řešení,
• podpořit jejich vlastní schopnosti k řešení ná-

ročných problémů a využívat přirozeného soci-
ální prostředí, vč. sítě komunálních institucí,

• podpořit je v odpovědnosti za jejich vlastní vol-
by a jejich důsledky,

• pomoci jim, aby si udrželi nebo obnovili začle-
nění do relevantních sociálních systémů,

• podpořit jejich duševní zdraví, psychickou stabi-
litu a odolnost,

• eliminovat a nově strukturovat rizikové vzorce 
chování, které se podílejí na vzniku a udržování 
problémů,

• preventivně působit proti vzniku psychosociál-
ních problémů a rizikového chování,

• vybudovat nezávislost klienta na službě. 

Úkony poskytované služby: 
Sociálně-právní poradenství. 
Psychologické poradenství.
Zprostředkování kontaktů na další odborníky pro 
otázky týkající se rodinného, manželského, part-
nerského a osobního života (např. právníka, psychi-
atra, sexuologa).
Odborná mediace především ve věcech úpravy po-
měrů vůči nezletilým dětem. 
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Poradna patří mezi nízkoprahová zařízení:
• služby poradny jsou bezplatné (viz Zákon o soci-

álních službách č. 108/2006 Sb.),
• k návštěvě není třeba doporučení,
• chcete-li, můžete vystupovat anonymně,
• můžete k nám přijít odkudkoli, místo vašeho by-

dliště není rozhodující,
• můžete navštívit kterékoli pracoviště - máte prá-

vo svobodné volby konzultanta (k jeho omezení 
může dojít jen s ohledem na kapacitní možnosti 
jednotlivých pracovníků),

• můžete přijít sám/a, přítomnost dalšího člena 
rodiny není nezbytná; řadu problémů se daří 
zvládnout i bez ní.

Službu nelze poskytovat v následujících přípa-
dech:
Vzhledem ke specifičnosti služeb poskytovaných 
poradnou může pracovník poradny odmítnout po-
skytnout službu:
• pokud by přijetí uchazeče o službu znamenalo 

střet zájmů:
• pracovník již poskytuje sociální službu některé 

z klientovi blízkých osob (např.: Do poradny do-
chází manželský pár a nově se u téhož konzul-
tanta o jeho služby ucházejí příbuzní stávajících 
klientů. V takovém případě konzultant novým 
uchazečům nabídne kontakt na jiného odbor-
níka),

• mezi klientem a pracovníkem je jiná než čistě 
profesní vazba (osobní, příbuzenská),

• klientova situace se úzce dotýká osobního pro-
blému pracovníka, a ten se proto necítí dosta-
tečně kompetentní a objektivní,

• v případě příliš vzdáleného termínu pro objed-
nání (obsazení kapacity),

• přijde-li klient na předem domluvenou konzul-
taci pozdě a zpoždění přesahuje přiměřený limit 
(cca 15 min.), má pracovník právo konzultaci 
zrušit a nabídnout klientovi jiný termín,

• klientovi, který se opakovaně (nejméně dvakrát) 
nedostavil na domluvený termín bez předchozí 
omluvy, má pracovník právo ukončit spolupráci,

• pracovník nemůže klientovi v dané situaci po-
moci - není s to uspokojit klientovu zakázku,

• v případě mimořádných situací je pracovník 
oprávněn změnit/zrušit již naplánované termí-
ny konzultací (programů),

• klientovi agresivnímu, 
• klientovi, který je evidentně pod vlivem alkoho-

lu či jiných návykových látek (drog).

Proxima Sociale o.p.s.

Adresa: Rakovského 3138/2, 
Praha 4 - Modřany
Kontaktní osoba: dle jednotlivých služeb
Telefon: 277 007 280
E-mail: office@proximasociale.cz
Web: www.proximasociale.cz  

Rozdělení dle jednotlivých služeb: 
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Nízkoprahové programy Prahy 12 
Proxima Sociale o.p.s.

Adresa: Rakovského 3138/2, 
143 00 Praha 4 – Modřany
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Mádlová
Telefon: 277 007 280, 775 610 003
E-mail: madlova@proximasociale.cz
Web: www.proximasociale.cz  

Nízkoprahový klub Krok
Cílová skupina: Děti a mládež od 12 do 19 let (ve 
vybraných případech jsme schopni pracovat indivi-
duálně i mimo věkový rámec CS), která bydlí, nebo 
tráví svůj volný čas na Praze 12, nacházející se v ob-
tížné životní situaci.

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Poslání služby: Posláním klubu Krok je v rámci 
předcházení rizik spojených s životním stylem a 
obdobím dospívání poskytovat bezpečný prostor 
(bez drog, alkoholu a agrese) pro volnočasové aktivity 
dětem a mládeži ve věku 12 až 19 let převážně 
z Prahy 12. V klubu mohou bezplatně a anonymně 
využít poradenství, podporu a pomoc sociálních 
pracovníků při řešení životních situací, s kterými si 
mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné.

Forma služby: Ambulantní, terénní  
 
Místo poskytování služby: Rakovského 3138/2, 
Praha 4 – Modřany, 143 00  

Bezbariérový přístup: Ano (s pomocí)  
     
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí – Čtvrtek: 14:00 – 19:00, (15:00 – 16:00  – 
terénní forma v okolí klubu, pouze v případě, že 
v tuto dobu nevyužívají službu v klubu žádní klienti). 
Pondělí a úterý: 13:00 – 14:00 – terénní forma 
v okolí klubu.
Individuální konzultace po předchozí domluvě 
i mimo otevírací dobu služby.
V době letních prázdnin Pondělí – Čtvrtek: 13:00 – 
18:00.

Cíle služby: 
Klient, který:
• se orientuje v oblastech hmotného zajištění 

a bydlení a zná možnosti řešení své situace.
• zná základní právní a společenské normy a je 

schopen se jimi řídit a zná důsledky, protizákon-
ného jednání.

• na základě svých možností a dostupných pro-
středků ví jak trávit volný čas, aniž by ohrozil svoje 
zdraví, nebo zdraví ostatních a volí způsoby tráve-
ní volného času, které nejsou v rozporu se zákony.

• zná svoje dovednosti, povinnosti a práva v rám-
ci školní docházky a orientuje se v možnostech 
dalšího vzdělávání.

• si je vědom rizik spojených se svým životním 
stylem a tato rizika snižuje.

• umí navazovat a udržovat funkční vztahy (např. 
rodinné, vrstevnické, partnerské). Vytváří tako-
vé sociální vazby, které nevedou do nepříznivé 
sociální situace. Dokáže společensky přijatel-
ným způsobem řešit konfliktní situace. 

• ví jak a kde vyhledat odbornou pomoc. 

Úkony poskytované služby:
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - po-

byt v zařízení, situační intervence, vzdělávání 
(doučování), preventivní programy, volnočaso-
vé aktivity (skupinová aktivita), kontaktní práce 
(kontakt, rozhovor). 

• Zprostředkování kontaktu se společenským pro-
středím, doprovodná práce, kontakt s institucí.

• Sociálně terapeutické činnosti poradenství, přípa-
dová práce, skupinová práce / práce se skupinou. 

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí, informač-
ní servis, práce s blízkými osobami, kontakt s ro-
dinou. 

Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

Negativní vymezení služby:
Nespadá do cílové skupiny.
Psychiatrické onemocnění v akutní podobě.
Uživatel vyžaduje službu, kterou zařízení neposkytuje.
Nedostatečná kapacita zařízení.

Terénní programy Prahy 12
Cílová skupina: Děti a mládež od 12 do 26 let (ve 
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vybraných případech jsme schopni pracovat indivi-
duálně i mimo věkový rámec CS), která bydlí, nebo 
tráví svůj volný čas na Praze 12, nacházející se v ob-
tížné životní situaci.

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Terénní programy

Poslání služby: Posláním Terénních programů v Pra-
ze 12 je kontaktovat děti a mládež, bezplatně jim po-
skytovat radu, podporu a pomoc v jejich obtížných 
životních situacích a tématech, která řeší.

Forma služby: Terénní, ambulantní  

Místo poskytování služby: Lokality: Sofijské ná-
městí a sídliště kolem ZŠ Angel, Modřanská rokle, 
areál Vosa, okolí hotelu Dům, sídliště Na Beránku, 
sídliště Kamýk a Lhotka, Libuš a okolí klubu Garáž. 
Zázemí terénních sociálních pracovníků - klub Ga-
ráž (ulice Zátišská 1914, Praha 12). 

Bezbariérový přístup: terénní sociální práce - ano, 
zázemí terénních pracovníků klub Garáž - ano 
(s pomocí)

Úřední hodiny pro veřejnost:
Zimní sezóna (listopad – březen):
Pondělí – Čtvrtek: 14:00 – 19:00 
Od 14:00 do 16:00 probíhá terénní sociální práce – 
najdete nás v ulicích Prahy 12. Od 16:00 do 19:00 
je otevřeno zázemí terénních sociálních pracovníků 
– klub Garáž.

Letní sezóna (duben – říjen):
Pondělí – Čtvrtek: 14:00 – 19:00 
Probíhá terénní sociální práce – najdete nás v uli-
cích Prahy 12.

Cíle služby: 
Klient, který:
• se orientuje v oblastech hmotného zajištění 

a bydlení a zná možnosti řešení své situace.
• zná základní právní a společenské normy a je 

schopen se jimi řídit a zná důsledky, protizákon-
ného jednání.

• na základě svých možností a dostupných pro-

středků ví jak trávit volný čas, aniž by ohrozil svoje 
zdraví, nebo zdraví ostatních a volí způsoby tráve-
ní volného času, které nejsou v rozporu se zákony.

• zná svoje dovednosti, povinnosti a práva v rám-
ci školní docházky a orientuje se v možnostech 
dalšího vzdělávání.

• si je vědom rizik spojených se svým životním 
stylem a tato rizika snižuje.

• umí navazovat a udržovat funkční vztahy (např. 
rodinné, vrstevnické, partnerské). Vytváří tako-
vé sociální vazby, které nevedou do nepříznivé 
sociální situace. Dokáže společensky přijatel-
ným způsobem řešit konfliktní situace. 

• ví, jak a kde vyhledat odbornou pomoc. 
  

Úkony poskytované služby: 
• Zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím, doprovodná práce, kontakt s institucí, 
pobyt v zařízení, kontaktní práce (kontakt, roz-
hovor), situační intervence.

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí, informač-
ní servis, práce s blízkými osobami, kontakt s ro-
dinou, skupinová práce / práce se skupinou, pří-
padová práce, poradenství, krizová intervence 

Všechny služby jsou poskytovány zdarma. 

Negativní vymezení služby:
• nespadá do cílové skupiny,
• psychiatrické onemocnění v akutní podobě,
• uživatel vyžaduje službu, kterou zařízení nepo-

skytuje,
• nedostatečná kapacita zařízení. 

Občanská poradna Proxima Sociale 
o.p.s.

Adresa: Rakovského 3138/2, 
143 00 Praha 4 – Modřany
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková, 
Dagmar Klárová
Telefon: 241 770 232 
E-mail: poradna@proximasociale.cz
Web: www.proximasociale.cz  

 
Cílová skupina: Dospělí v obtížné situaci.
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Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Odborné sociální poradenství

Poslání služby: Posláním Občanské poradny Proxi-
ma Sociale o.p.s. je seznamovat občany v nepřízni-
vých sociálních situacích s jejich právy a povinnost-
mi podle platných právních norem a poskytovat jim 
informace, rady a pomoc vhodnou pro řešení jejich 
situace.

Forma služby: Ambulantní   
 
Místo poskytování služby: Rakovského 3138/2, 
Praha 4 - Modřany    

Bezbariérový přístup: Ano (s dopomocí)  
    
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí: 11:00 – 16:00 telefonické konzultace 
Úterý:  9:00 – 17:00 osobní konzultace
  9:00 – 16:00 telefonické konzultace
Středa: 13:00 – 17:00 osobní konzultace
  9:00 – 16:00 telefonické konzultace
Čtvrtek:  9:00 – 13:00 osobní konzultace
  9:00 – 16:00 telefonické konzultace
Pátek: zavřeno    
   
Cíle služby: 
Cílem služby je uživatel, který je lépe orientován ve 
své situaci a zná možnosti jejího řešení, zná svá práva  
a povinnosti a ví, jak hájit své oprávněné zájmy.

Úkony poskytované služby:
Poradenství probíhá prostřednictvím osobních, 
telefonických a emailových konzultací. Hlavní ná-
plní konzultací je rozbor situace klienta a hledání 
možností jejího řešení, sdělení informací o právní 
úpravě řešené problematiky, vysvětlení obsahu 
písemností, poskytnutí vzorů podání a podpora při 
jejich sestavování, poskytnutí kontaktů na institu-
ce, organizace a zařízení další odborné pomoci.
Poskytováno je poradenství v různých oblastech, 
např. občanské, rodinné a pracovní právo, sociální 
systém a zabezpečení, soudní řízení, správní řízení, 
bydlení, dluhová problematika, ochrana spotřebi-
tele aj. Služba je poskytována zdarma. Občanská 

poradna Proxima Sociale o.p.s. je členem Asociace 
občanských poraden.

Negativní vymezení služby:
Službu nelze poskytnout:
• zájemci o službu s agresivními projevy,
• jestliže stav zájemce o službu, např. z důvodu 

požití alkoholu nebo omamných látek, nebo 
z důvodu akutního projevu duševní nemoci, ne-
umožňuje smysluplné poskytnutí služby,

• osobám mladším 18 let bez doprovodu zákon-
ného zástupce,

• zájemci o službu, se kterým nelze komunikovat 
v českém jazyce a nemá vlastního tlumočníka,

• osobě se smyslovým postižením vyžadujícím 
alternativní způsob komunikace, která nemá 
vlastního tlumočníka.

Azylový byt Proxima Sociale o.p.s.

Adresa: Rakovského 3138/2, 
143 00 Praha 4 – Modřany
Kontaktní osoba: Ivana Beňušová, Dagmar 
Klárová
Telefon: 277 007 288, 774 610 017
E-mail: azylovybyt@proximasociale.cz 
Web: www.proximasociale.cz  

 
Cílová skupina: Dospělé těhotné ženy max. 6 týdnů 
před termínem porodu a ženy s nezaopatřenými 
dětmi.

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Azylové domy

Poslání služby: Posláním Azylového bytu Proxima 
Sociale o.p.s. je poskytovat přechodné ubytování 
a podporu ženám s dětmi a těhotným ženám, s cí-
lem jejich samostatného zapojení do běžného ži-
vota.

Forma služby: Pobytová   

Místo poskytování služby: Rakovského 3138/2, 
Praha 4 - Modřany    
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Bezbariérový přístup: Ne   
    
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Zájemci se mohou o možnosti poskytnutí služby 
informovat v pracovní dny, kdy si také mohou do-
mluvit schůzku se sociální pracovnicí. 

Cíle služby: 
Posílit kompetence uživatelky v řešení bytové si-
tuace.
Podpořit uživatelku v oblastech seberozvoje, péče 
o děti a v mezilidských vztazích.
Posílit a upevnit schopnost uživatelky samostatně 
řešit běžné záležitost.

Úkony poskytované služby:
Poskytováno je ubytování v bytě 3+1, který sestává 
ze dvou samostatných pokojů a společných pro-
stor (kuchyň, obývací pokoj, příslušenství). Maximál-
ní kapacita bytu je 7 lůžek (2 ženy + 5 dětí), doba po-
bytu max. 6 měsíců. Klientkám je dále poskytována 
pomoc a podpora při řešení jejich situace.
Platba za pobyt činí 100,- Kč za dospělého a 50,- Kč 
za dítě na den.

Negativní vymezení služby:
Službu nelze poskytnout osobám:
• jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový pří-

stup či asistenci druhé osoby,
• jejichž pobyt by vyžadoval přítomnost tlumoč-

níka,
• aktuálně užívajícím návykové látky,
• jež mají ve službě Azylový byt Proxima Sociale 

o.p.s. dluh.

Krizová pomoc Proxima Sociale o.p.s.

Adresa: Rakovského 3138/2, 
143 00 Praha 4 – Modřany
Kontaktní osoba: Ivana Beňušová, Dagmar 
Klárová 
Telefon: 277 007 288, 777 249 002 
E-mail: krizovapomoc@proximasociale.cz
Web: www.proximasociale.cz  

 
Cílová skupina: Rodiče (případně jiné pečující oso-
by) s dětmi, nebo dospělí bez dětí, kteří se nachází 
v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení.

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Krizová pomoc

Poslání služby: Posláním Krizové pomoci Proxima 
Sociale o.p.s. je poskytovat podporu a krátkodobé 
ubytování osobám v obtížné sociální situaci spoje-
né s náhlou ztrátou bydlení, s cílem jejich stabiliza-
ce a navázání na další zdroje pomoci.

Forma služby: Pobytová

Místo poskytování služby: Rakovského 3138/2, 
Praha 4 - Modřany   

Bezbariérový přístup: Ne   
    
Úřední hodiny pro veřejnost: Zájemci se mohou 
o možnosti poskytnutí služby informovat v pracov-
ní dny, kdy si také mohou domluvit schůzku se so-
ciální pracovnicí.

Cíle služby: 
Celková stabilizace klienta.
Dosažení reálné orientace klienta v jeho aktuální 
situaci a posílení jeho kompetencí při jejím řešení.
Zprostředkování dalších zdrojů pomoci.

Úkony poskytované služby:
Poskytováno je ubytování ve čtyřlůžkovém pokoji 
krizové pomoci na dobu zpravidla 7 dní. V případě 
potřeby je zajištěna strava formou potravinových 
balíčků. Klientům je dále nabízena pomoc a podpora 
směřující ke stabilizaci jejich situace, zejména v ob-
lasti bydlení. K dispozici je internet, telefon a kontak-
ty na návazné služby. Služba je poskytována zdarma.

Negativní vymezení služby:
Službu nelze poskytnout osobám:
• jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový pří-

stup nebo lékařský dohled,
• které jednají agresivně nebo jsou pod vlivem 

návykových látek,
• se kterými nelze intenzivně spolupracovat z dů-

vodu komunikační bariéry (pokud není 
• možno zajistit tlumočníka po celou dobu pobytu),
• které jsou bezprostředně ohroženy násilnou oso-

bou. 
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Podpora rodiny Proxima Sociale o.p.s.

Adresa: Rakovského 3138/2, 
143 00 Praha 4 – Modřany
kancelář: Sofijské nám. 3400, Praha 4 – Modřany
Kontaktní osoba: Sabina Leksová, 
Dagmar Klárová 
Telefon: 777 778 117, 777 778 116 
E-mail: sanacerodiny@proximasociale.cz 
Web: www.proximasociale.cz  

  
Cílová skupina: Rodiny s nezletilými dětmi.

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poslání služby: Posláním Podpory rodiny Proxima 
Sociale o.p.s. je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit 
svou nepříznivou životní situaci a vytvořit zdravé 
a bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí.

Forma služby: Terénní   

Místo poskytování služby: 
Sofijské nám. 3400, Praha 4 – Modřany 
(adresa kanceláře)  

Bezbariérový přístup: Ano   
    
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí – Pátek: 9:00 – 17:00

Cíle služby: 
Cílem služby je, aby mohly děti vyrůstat ve své rodi-
ně, což předpokládá schopnost rodičů vytvořit pro 
děti bezpečné a stabilní rodinné prostředí.
Cílem služby je tedy rodina, která:
• dokáže efektivně hospodařit, má zajištěné do-

stupné bydlení, dokáže se postarat o chod do-
mácnosti, má upraveny právní vztahy, využívá 
možnosti zapojení na trhu práce, řeší případně 
zadlužení,

• dokáže dětem poskytnout adekvátní péči v ob-
lasti výživy, hygieny a ošacení, dohledu a den-
ního režimu, péče o fyzické zdraví (péče o ne-
mocné dítě, zajištění lékařské péče), výchovy 

a naplňování emočních potřeb, péče o rozvoj 
osobnosti dítěte a vzdělávání,

• ve které fungují zdravé vztahy.

Úkony poskytované služby:
Služba je poskytována terénní formou v přiroze-
ném prostředí rodiny. Jde o dlouhodobou inten-
zivní podporu rodin při řešení obtíží v oblasti byd-
lení, financí, zaměstnání, péče o domácnost, péče 
o děti a naplňování jejich potřeb apod. Služba je 
většinou realizována ve spolupráci s odděleními 
sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD), které ro-
diny do programu doporučují a jejichž prostřednic-
tvím je s klienty navazována spolupráce. Zájemce  
o službu se ale může na pracovníky obrátit i osobně 
nebo prostřednictvím organizace, se kterou spolu-
pracuje. Služba je poskytována zdarma, a to na úze-
mí hl. m. Prahy.

Negativní vymezení služby:
Služba není poskytována rodinám:
• jejíž člen nebo členové jsou prokazatelně závislí 

na návykových látkách nebo trpí závažnou psy-
chickou poruchou, odmítají léčbu a tato skuteč-
nost brání smysluplné spolupráci,

• rodinám, ve kterých bylo prokázáno nebo je vy-
šetřováno podezření na týrání nebo zneužívání 
dětí rodinným příslušníkem. 

Spektra, v.d.n.

Adresa: Zátišská 1914/1, 
143 00 Praha 12 – Modřany
Kontaktní osoba: Tereza Vernerová 
Telefon: 607 040 217 
E-mail: vernerova.tereza@spektra.eu
Web: www.spektra.eu

  
Cílová skupina: Zrakově, tělesně a sluchově posti-
žení.
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Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
Prodej moderních kompenzačních pomůcek pro 
hendikepované (není registrovaná sociální služba).
• Zvětšovací pomůcky pro slabozraké (kamerové 

lupy, zpřístupněné počítače).
• Čtečky a zpřístupněné počítače pro nevidomé.
• Komunikace pohledem pro osoby s těžkým tě-

lesným hendikepem.
• Počítače zpřístupněné pohybem očí, hlavy, úst. 

Poslání služby: Umožňujeme:
• čtení textů (knih, časopisů) slabozrakým a nevi-

domým,
• přístup k počítači osobám se zrakovým a těles-

ným hendikepem,
• komunikaci lidem, kteří nemluví.

Forma služby: Ambulantní, terénní.  
 
Místo poskytování služby: 
Zátišská 1914/1, 143 00 Praha 12 - Modřany
   
Bezbariérový přístup: Ano   
    
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí – Pátek 8:00 – 16:00   

Cíle služby: 
Poradenství.
Pomoc s vyřízením příspěvku na pomůcku.
Prodej a podpora.

Úkony poskytované služby: Poradenství poskytu-
jeme zdarma.   

Negativní vymezení služby: Není.

Společnost E / Czech Epilepsy 
Association, z.s.

Adresa: Liškova 959/3, 142 00 Praha 4 
Kontaktní osoba: Bc. Alena Červenková, 
Mgr. Petra Stehlíková
Telefon: 241 722 136
E-mail: info@spolecnost-e.cz
Web: www.spolecnost-e.cz 

   
Cílová skupina: Děti a dospělí s diagnózou epilepsie. 

Druh poskytovaných služeb dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Odborné sociální poradenství. 
● Společnost E dále poskytuje Tvůrčí středy, zalo-

žili jsme komunitní projekt Sousedíme přijďte 
k nám, realizujeme integrovaný letní dětský tá-
bor pro děti s epilepsií a rekondiční pobyt pro 
lidi s epilepsií, věnujeme se osvětové činnosti, 
připravili jsme vzdělávací balíček pro pedago-
gy, realizujeme projekt Nebojte se epilepsie ve 
školách, vydali jsme tři edukační publikace Zá-
kladní informace o epilepsii, Žijeme s epilepsií 
a Epilepsie a dítě. Založili jsme sociální podnik 
Aranžérie, květinovou dílnu, která zaměstnává 
lidi s epilepsií. 

Poslání služby: Posláním služby je podpora cílové 
skupiny, posláním Společnosti E je zlepšení posta-
vení lidí s epilepsií ve společnosti. Pomáháme zlep-
šit život lidem s epilepsií již 27 let.

Forma služby: Ambulantní   
 



Katalog poskytovatelů sociálních služeb52

Místo poskytování služby: 
Praha 12 (celá ČR – emailem, telefonicky) 
    
Bezbariérový přístup: Ano   
    
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí - Středa 8:00 – 14:00
Čtvrtek a Pátek po dohodě
Služba je poskytována celý rok (vyjma sobot, nedělí 
a svátků), osobní setkání vždy po předem sjednané 
schůzce e-mailem či telefonicky  
    
Cíle služby:   
Cílem je podpora dětí, dospělých s epilepsií a jejich 
blízkých. Dále destigmatizace této nemoci, odstra-
nění obav z ní, zlepšení přístupu okolí a rozšíření 
povědomí o poskytování první pomoci při epilep-
tických záchvatech. 
    
Úkony poskytované služby: Služba je poskytována 
zdarma.     
    
Negativní vymezení služby: Službu nelze poskyto-
vat osobám, které nespadají do cílové skupiny.
    

Sociální služby Městské části Praha 12, 
příspěvková organizace

Adresa: Olbramovická 703, 142 00 Praha 4
Kontaktní osoba: dle konkrétní služby
Telefon: dle konkrétní služby
E-mail: dle konkrétní služby 
Web: dle konkrétní služby

Forma: příspěvková organizace zřízená MČ Praha 12 
    
Přehled poskytovaných sociálních služeb:
a) služby registrované 
    

Pečovatelská služba

Kontaktní osoba: Ivona Bucharová 
(sestra v domácí péči – soukromá agentura, 
tel. 607 816 380)
Telefon: 2414713 575, seniorlinka: 241470055

Cílová skupina: 
Senioři, kteří dosáhli věku 65 let.

Osoby se zdravotním postižením starší 60 let.
Rodiny, kde se narodily současně tři a více dětí. 

Poslání služby:
Prostřednictvím pomoci s obstaráváním nutných pra-
cí v domácnosti, s osobní péčí atd. prodloužit dobu 
setrvání seniorů ve vlastním domácím prostředí.

Cíle služby:
Podpora soběstačnosti uživatele služby.
Přizpůsobení služby věku, zdravotnímu stavu a in-
dividualitě klienta.

Úkony poskytování služby:
• úkony pečovatelské služby poskytované v do-

mácnostech klientů,
• úkony pečovatelské služby poskytované v by-

tech zvláštního určení,
• ambulantní výdej obědů ve výdejnách obědů,
• úkony pečovatelské služby poskytované v do-

mácnostech, kde se narodila trojčata.

Pečovatelská služba je poskytována na základě 
žádosti. V terénu je realizována na základě smluv-
ního vztahu agenturou Sestra v domácí péči Ivona 
Bucharová. Rozvoz obědů je zajišťován s využitím 
vlastních zaměstnanců.

Služby domu s pečovatelskou službou - pedikúra, 
masáže, kadeřnictví, cvičení pro seniory,… jsou 
určeny široké seniorské veřejnosti s trvalým bydliš-
těm na Praze 12. Služba je poskytována za úhradu, 
jejíž maximální výši stanoví právní předpis.

Výdejny obědů pro seniory jako 
ambulantní forma pečovatelské služby

Adresa: Olbramovická 703, Praha 4 
Adresa: Pod Sady 170, Praha 4
Tel: 241 713 575
Tel: 739 990 367

Na území MČ Praha 12 fungují dvě výdejny obědů, 
které nabízejí v pracovní dny možnost poledního 
stravování. Služba je určena seniorům s trvalým 
bydlištěm na území Prahy 12. Obědy jsou připra-
vovány vlastní vývařovnou nebo ze smluvní ku-
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chyně (Pod Sady 170). Výdejny denně navštíví cca 
60 zájemců. Ti mají možnost oběd zkonzumovat 
v příjemném prostředí a ve společnosti vrstevní-
ků přímo na místě nebo si jej odnést domů. Cena 
oběda 65,- Kč. Obědy lze objednat vždy ve čtvrtek 
v jednotlivých výdejnách. Kapacity výdejen jsou 
pevně stanoveny a vycházejí z hygienických norem 
platných pro vývařovny. 
Ambulantní formou pečovatelské služby jsou rov-
něž úkony poskytované ve středisku osobní hygi-
eny fungujícím denně v pracovní dny na adrese 
Zárubova 971, Praha 4. Službu je třeba předem te-
lefonicky objednat. 

Sociálně ošetřovatelské centrum (SOC) – 
odlehčovací služby 

Adresa: Zárubova 971, Praha 
Telefon: 241 471 554, 241 471 270

Cílová skupina: 
Senioři (osoby starší 65 let věku) a osoby se zdra-
votním postižením ve věku nad 60 let odkázaní na 
pomoc druhé osoby (přednost při umísťování mají 
klienti s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12). 

Kapacita služby: 40 lůžek. 
Přijímání klientů se děje na základě jejich žádosti, 
doporučení lékaře a uzavřené smlouvy, v níž je uve-
dena mimo jiné doba přechodného pobytu a výše 
úhrady za poskytované služby. Výše poplatku se řídí 
kvalitou ubytování (1 a 2 lůžkové pokoje, dva 5 lůž-
kové pro klienty s výraznou ošetřovatelskou péčí), 
typem diety, rozsahem péče. Denní stacionář nabí-
zí péči 4 seniorům v době, kdy členové pečujících 
rodin jsou pracovně vytíženi. 

Poslání zařízení: 
Kvalifikovaným personálem poskytovat kompletní 
péči osobám, které jsou z důvodu věku či zdravot-
ního stavu méně soběstačné a závislé na trvalém 
dohledu či pomoci druhé osoby. Touto službou po-
moci vytvořit podmínky pro jejich důstojný život.

Cíle služby:
• vytvářet klidné prostředí připomínající v maxi-

málně možné míře bezpečí domova,

• prostřednictvím aktivizace udržet či zlepšit míru 
soběstačnosti uživatele, podporovat schopnost 
jeho pohybu, orientace, spolupráce,

• zapojovat klienta do rozhodování o vlastní oso-
bě s plnou odpovědností za důsledky svého 
chování,

• podporovat smysluplný vztah s rodinou,
• umožnit odpočinek pečujícím osobám.

Úkony poskytování služby: 
• přechodné pobyty, 
• krátkodobé pobyty,
• omezeně denní pobyty pro doplnění kapacity 

zařízení.

Azylové domy - azylové bydlení pro 
matky (otce) s dětmi 

Adresa: Olbramovická 703, Praha 4
Telefon: 241 713 575

Cílová skupina:
Matky (otcové) s dětmi s trvalým bydlištěm na úze-
mí MČ Praha 12, které se ocitly v krizové situaci, jež 
nejsou schopny okamžitě řešit vlastními silami.
Osoby s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12, 
které postihla živelná pohroma.

Poslání služby:
Zajištěním ubytování ve vybavených bytových jed-
notkách a poradenství poskytnout okamžitou po-
moc ohroženým osobám – matkám (otcům) s dět-
mi a vytvořit jim podmínky pro další řešení jejich 
krizové rodinné či jiné situace.

Cíle služby:
• poskytnout podporu pro posílení soběstačnosti 

klienta při řešení krize
• poskytnout ubytování

Úkony poskytování služby:
• ubytování ve dvoupokojových bytech s kuchyň-

kou a sociálním zázemí,
• zajištění základních služeb souvisejících s bydle-

ním,
• poskytnutí základního vybavení,
• základní poradenství.
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O umístění a délce pobytu spolurozhoduje Odbor 
sociálních věcí Úřadu MČ Praha 12. 

Cena za ubytování se řídí platnými právními před-
pisy. 

b) neregistrované služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 

Adresa: Olbramovická 703, Praha 4
Telefon: 241 713 575

Na území MČ Praha 12 funguje šest klubů dříve 
narozených (KDN J. Jovkova, KDN Mariánská, KDN 
Modřanka, KDN Otava, KDN Podskalák a klub oby-
vatel DPS Olbramovická). Celkem se v nich sdružuje 
na 400 seniorů. Setkávají se 1 - 2x týdně v klubov-
nách rozmístěných po městské části. 

Vedle pravidelných činností klubů, jsou pro senio-
ry organizovány společenské, kulturní a vzdělávací 
akce, pobytové zájezdy a výlety. 
Kapacita klubů je různá a pohybuje se od 20 do 60 
míst. Klubovny jsou umístěny v prostorách spravo-
vaných Sociálními službami MČ Praha 12, v případě 
KDN Pod sady existuje smluvní vztah. 

Oddělení péče o děti mladšího než 
předškolního věku 

Adresa: Jordána Jovkova 3253, Praha 4 
Telefon: 241 761 180

Péče o děti ve věku od 1 do 3 roků je na území MČ 
Praha 12 zajišťována prostřednictvím jediného zaří-
zení, které zůstalo z původně 6 fungujících jeslí. Zaří-
zení s celkovou kapacitou 20 dětí je umístěné v ulici 
J. Jovkova 3253  a pečuje o děti, které jsou zapsané 
k pravidelné i nepravidelné docházce do zařízení. 

Měsíční poplatek při pravidelné docházce činí 2 000,- 
Kč/dítě, stravné na 1 den 70,- Kč. Hlídací služba je 
poskytována za úplatu (130,- Kč/ 1 hodina) a před-
stavuje službu pro rodiče, kteří si nemohou vlastními 
silami zajistit krátkodobou péči o dítě. 

Zařízení poskytuje komplexní péči o dítě včetně 
jeho celodenního stravování. Jeho provozní doba je 
od 6:30 do 18:00. 

Středisko prevence a léčby drogových 
závislostí Drop In, o.p.s. 

Adresa: Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Nora Staňková
MUDr. Jiří Presl (ředitel)
Telefon: 222 221 431
E-mail: stredisko@dropin.cz
Web: 

Nízkoprahové středisko Drop In, o.p.s. 

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Titman 
Telefon: 222 221 431
E-mail: stredisko@dropin.cz

Cílová skupina: Uživatelé nelegálních návykových 
látek a jejich blízcí.

Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Kontaktní centrum. Zároveň registrované zdra-

votnické zařízení, typ psychiatrická ambulance.

Poslání služby: Snižování zdravotních a sociálních 
poškození osob užívajících návykové látky z důvodů 
poskytnutí podmínek pro plnější a zdravější život. 
Toho dosahujeme výdejem materiálu pro bezpeč-
nější aplikaci drog a poradenstvím pro uživatele 
a jejich blízké v prostředí kontaktního centra. 

Formy služby: Ambulantní

Místo poskytování: 
Karolíny Světlé 18, Praha 1, 110 00

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí – Čtvrtek: 10:00 – 18:00, Pátek: 10:00 – 16:00 
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Negativní vymezení služby: Klient nespadá do uve-
dené cílové skupiny/plná kapacita.

Bezbariérový přístup: Ne

Terénní program sociálních asistentů 
Drop In, o.p.s. 

Kontaktní osoba: Bc. Martin Kocián 
Telefon: 731 315 214
E-mail: street@dropin.cz

Cílová skupina: Osoby ohrožené závislostí nebo 
lidé závislí na návykových látkách. Problémoví uži-
vatelé (především injekční) nelegálních drog na 
území hlavního města Prahy starší 15 let. Osoby, 
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem ohroženi, mladiství, rekreační uživatelé 
nelegálních drog, návštěvníci open air festivalů.

Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Terénní program

Poslání služby: Snižování zdravotních a sociál-
ních rizik uživatelů návykových látek starších 15 
let a motivovat je ke spoluřešení problémů. Svou 
činností také zmírňuje důsledky způsobené společ-
nosti podle principů Harm reduction a Public heal-
th. Jde o nízkoprahovou službu, která se zaměřuje 
na kontakt s uživateli nelegálních návykových látek 
na otevřené a uzavřené drogové scéně na území 
hlavního města Prahy, sedm dní v týdnu.

Formy služby: Terénní

Místo poskytování: Centrum hlavního města Prahy 
a jednotlivé městské části.

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí až Neděle: 12:00 – 17:00
Pondělí: 21:00 – 23:30
Středa: 21:00 – 23:00

Negativní vymezení služby: Klient nespadá do uve-
dené cílové skupiny/plná kapacita.

Bezbariérový přístup: Ne

Centrum metadonové substituce Drop 
In, o.p.s.

Kontaktní osoba: MUDr. Zdeněk Veselý
Telefon: 283 851 020
E-mail: metadon1@dropin.cz

Cílová skupina: Uživatelé nelegálních návyko-
vých látek opiátového charakteru, kteří dosáhli 
věkového limitu minimálně 16 let (nutný sou-
hlas zákonného zástupce) nebo jsou ve věku od 
18 let a výše. Jedná se o klienty s dlouhodobou 
a hlubokou závislostí na opiátech, kterým se ne-
daří změna životního stylu, těhotné uživatelky  
a matky uživatelky závislé na opiátech.

Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Není registrovanou sociální službou, jedná se 

o zdravotnické zařízení, typu psychiatrická am-
bulance.

Poslání služby: Centra metadonové substituce 
umožňují jeho klientům žít efektivní a naplňující ži-
vot a plně se integrovat do společnosti, a to i v pří-
padě, kdy není možné docílit abstinence. Právem 
každého klienta je svobodně se rozhodnout pro 
tento typ léčby, případně využít tento typ léčby ke 
snížení rizik spojeným s užíváním opiátů tam, kde 
již nelze docílit abstinence.

Formy služby: Ambulantní

Místa poskytování: 
CMS I, nízkoprahové centrum metadonové substi-
tuce Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8
CMS II, středněprahové centrum metadonové sub-
stituce Praha, Těšíkova 4, Praha 12
CMS III., vysokoprahové centrum metadonové sub-
stituce Nemocnice milosrdných sester, Vlašská 36, 
Praha 1

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí až Pátek: 9:00 – 13:00
Sobota, Neděle a svátky: 9:00 – 11:00

Negativní vymezení služby: Klient nespadá do uve-
dené cílové skupiny/plná kapacita.
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Bezbariérový přístup: Ne

Centrum pro rodinu – Integrace rodiny, 
ambulantní léčba Drop In, o.p.s. 

Kontaktní osoba: Mgr. Simona Sedláčková, 
MSc., MHA
Telefon: 241 410 909, 603 291 593
E-mail: cpr@dropin.cz

Cílová skupina: Matky užívající návykové látky jejich 
děti a další osoby ohrožené závislostním chováním.

Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Odborné sociální poradenství

Poslání služby: Pomoc matkám a všem zájemcům 
o péči, kteří jsou ohroženi návykovou látkou, na-
jít vhodné řešení jejich situace. Umožnění jejich 
dětem, aby mohly vyrůstat v jejich biologické ro-
dině, pomoc při prosazování oprávněných zájmů 
a umožnit všem osobám užívajícím návykové látky 
nebo jejich blízkým nalézt nejlepší možné řešení 
vedoucí ke změně jejich problémové situace, ze-
jména k abstinenci.

Formy služby: Ambulantní

Místo poskytování: Gallašova 10, Praha 6

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí – Čtvrtek: 10:00 – 17:00
Pátek: 10:00 – 16:00

Negativní vymezení služby: Klient nespadá do uve-
dené cílové skupiny/plná kapacita.

Bezbariérový přístup: Ne

Centrum následné péče Drop In, o.p.s. 

Kontaktní osoba: Evžen Klouček 
Telefon: 257 326 080
E-mail: cnp@dropin.cz

Cílová skupina: Bývalí uživatelé návykových látek 

a patologičtí hráči. Rodiče, sourozenci a partneři 
uživatelů.

Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Centrum následné péče

Poslání služby: Pomoc bývalým uživatelům návyko-
vých látek, patologickým hráčům a jejich rodinným 
příslušníkům v hledání a udržení naplněného života 
bez návratů k minulému rizikovému chování. Práce 
s klienty, která umožňuje, aby se zkušenosti a rizi-
kové návyky získané po předchozí etapě života staly 
minulostí pozitivně využitou pro další existenci. 

Formy služby: Ambulantní

Místo poskytování: Kobrova 10, Praha 5

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí až Čtvrtek: 10:00 – 18:00
Pátek: 10:00 – 16:00

Negativní vymezení služby: Klient nespadá do uve-
dené cílové skupiny/plná kapacita. 

Bezbariérový přístup: Ne

Adiktologická ambulance Praha 12 Drop 
In, o.p.s. 

Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Carvová 
Telefon: 739 027 070, 261 219 211
E-mail: ambac@dropin.cz

Cílová skupina: Uživatelé nelegálních návykových 
látek, alkoholu a léků. Hazardní hráči a klienti se 
závislostí na sociálních sítích a dalšími nelátkovými 
závislostmi.

Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Není registrovanou sociální službou, jedná se 

o zdravotnické zařízení typu psychiatrická am-
bulance.

Poslání služby: Pomoc a snižování dopadů riziko-
vého chování u osob, které mají problémy s návy-
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kovým chováním (nelátkové závislosti, závislost na 
lécích a legálních látkách, gambling, závislost na 
sociálních sítích).

Formy služby: Ambulantní

Místo poskytování: Těšíkova 4, Praha 12

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí až Čtvrtek: 10:00 – 18:00
Pátek: 10:00 – 17:00.

Negativní vymezení služby: Klient nespadá do uve-
dené cílové skupiny/plná kapacita. 

Bezbariérový přístup: Ne

AT ambulance Praha 12 Drop In, o.p.s. 

Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Carvová 
Telefon: 261219199, 775325632
E-mail: ambac@dropin.cz

Cílová skupina: Uživatelé se závislostí na alkoholu 
a jejich blízcí a rodinní příslušníci.

Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Není registrovanou sociální službou, jedná se 

o zdravotnické zařízení, typ psychiatrická am-
bulance.

Poslání služby: Pomoc a snížení dopadů rizikového 
chování u osob, které mají problém s užíváním al-
koholu. 

Formy služby: Ambulantní

Místo poskytování: 
Těšíkova 4, Praha 12

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Středa: 17:00 – 21:00

Negativní vymezení služby: Klient nespadá do uve-
dené cílové skupiny/plná kapacita.

Bezbariérový přístup: Ne

Centrum primární prevence Drop In, 
o.p.s. 

Kontaktní osoba: Tereza Braunová, DiS.
Telefon: 734 158 220
E-mail: cppdropin@gmail.com

Cílová skupina: Děti a mládež převážně ze škol na 
Praze 12, odborná veřejnost (přednášky a školení), 
doprovodné osoby třídního kolektivu.

Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
● Není registrovanou sociální službou.

Poslání služby: Předcházení rizikovému chování, 
zamezení jeho šíření, případně minimalizace jeho 
důsledků.

Formy služby: Ambulantní

Místo poskytování: Těšíkova 4, Praha 12

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Úterý: 08:00 – 16:00

Negativní vymezení služby: Klient nespadá do uve-
dené cílové skupiny/plná kapacita.

Bezbariérový přístup: Ne

Tvoje šance Drop In, o.p.s. 

Kontaktní osoba: Jitka Schejbalová
Telefon: 603 877 885
E-mail: tvojesance @dropin.cz

Cílová skupina: Lidé s diagnózou závislosti na návy-
kových látkách, případně s přidruženou psychiatric-
kou – duální diagnózou, kteří dlouhodobě podstupu-
jí substituční léčbu. Jedná se o osoby které se těžko 
uplatňují na otevřeném trhu práce především z dů-
vodů sociálního vyloučení a zdravotních komplikací.

Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 
Není registrovanou sociální službou.
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Poslání služby: Umožnění plynulého přechodu na 
trh práce klientům se závislostí na návykových lát-
kách.

Formy služby: Ambulantní

Místo poskytování: 
Těšíkova 4, Praha 12

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Úterý: 8:30 – 17:00
Pátek: 8:00 – 16:00

Negativní vymezení služby: Klient nespadá do uve-
dené cílové skupiny/plná kapacita.

Bezbariérový přístup: Ne

Středisko výchovné péče

Adresa: Rakovského 3138/2, 
143 00 Praha 12 Modřany
Kontaktní osoba: PaedDr. Marková Jolana
Telefon: 778 701 559, 241 772 127
E-mail: stredisko.markova@seznam.cz, 
spdm.modrany@seznam.cz
Web: www.duasvp.cz

     
Cílová skupina: 
• Klienti od tří let do ukončení vzdělávání (26 

let), kteří jsou ohroženi projevy poruch chování 
a negativních jevů v sociálním vývoji a děti pro-
puštěné z náhradní péče.

• Cílovou skupinou je celý rodinný systém dětí 
a mladistvých, který je z vnitřních či vnějších 
zdrojů ohrožen.

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách:
Školské zařízení - preventivní ambulantní služby.

Poslání služby:
• Zachytit již první signály potíží v procesu psy-

chického vývoje dítěte a nabídnout celé rodině 
podporu, či systematickou službu.

• Podporovat stabilitu celého rodinného systému 
jako základní společenské jednotky.

• Harmonizovat a podporovat rodinné vazby a uži-
tečné vazby dětí v širším sociálním poli.

• Obnovit vlastní kompetence a zdroje rodiny.

Forma služby: Ambulantní   
 
Místo poskytování služby: 
Středisko výchovné péče
Rakovského 3138/2, Praha 12, 14300 

Bezbariérový přístup: Ano 
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí – Pátek: 8:00 – 18:00
Nutné objednat se telefonicky nebo emailem. 

Cíle služby:
Cílem práce ve Středisku je podpora klienta a jeho 
rodiny:
• Orientovat se v aktuální krizové situaci a pomo-

ci nalézt její optimální řešení s ohledem na nej-
lepší zájem dítěte a rodiny.

• Podpořit jejich vlastní schopnosti v řešení nároč-
ných situací a schopnosti využívat přirozené soci-
ální prostředí včetně sítě komunálních institucí.

• Podpořit klienta a jeho rodinu v odpovědnosti 
za jejich vlastní volby a jejich důsledky.

• Podpořit jejich duševní zdraví, psychickou stabi-
litu a jejich osobní rozvoj.

• Eliminovat a nově strukturovat rizikové vzorce 
chování, které se podílejí na vzniku a udržování 
problémů, preventivně působit proti vzniku psy-
chosociálních potíží a rizikového chování.

• Úkony poskytované služby: 
• Diagnostické.
• Preventivně výchovné.
• Poradenské.
• Terapeutické.
• Vzdělávací a reedukační.
• Služby Střediska jsou bezplatné, k návštěvě není 

třeba doporučení.

Negativní vymezení služby:
• Klienti ve stavu akutní intoxikace návykovými 

látkami.
• Klienti agresivní
• Klienti s alkoholovou či jinou drogovou závislos-

tí.
• Klienti s akutním psychotickým onemocněním
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• Klientova zakázka nekoresponduje se zaměřením 
činnosti Střediska tak, jak je vymezena zákonem.

Tichý svět, o.p.s.

Adresa: Staňkovská 378, 198 00 Praha 14 (sídlo)
Podolská 322/21, 140 09 Praha 4 (provozovna)
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Horáková
Telefon: 222 519 835 /SMS 720 996 089
E-mail: tichysvet@tichysvet.cz 
Web: www.tichysvet.cz

      
  
Cílová skupina: Osoby se sluchovým postižením 
a osoby se sluchovým a kombinovaným postižením.

Druh poskytované služby/služeb dle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách: 
● Odborné sociální poradenství
● Sociální rehabilitace
● Tlumočnické služby

Poslání služby:
• Posláním odborného sociálního poradenství je 

podpora samostatnosti a soběstačnosti osobám 
se sluchovým postižením, kteří se ocitli v nepříz-
nivé životní situaci, společně hledat různé mož-
nosti řešení jejich situace, motivovat uživatele 
pro využití vlastních schopností, předávat infor-
mace o jejich právech, povinnostech a přispívat 
tak ke zvýšení kvality života každého uživatele.

• Posláním sociální rehabilitace v organizaci Tichý 
svět je zvyšování sociálních návyků a dovedností  
u klientů se sluchovým a kombinovaným posti-
žením, které vede k jejich samostatnosti a začle-
nění do běžné / majoritní společnosti slyšících. 

• Tlumočnická služba slouží pro odstranění ba-
riér komunikace mezi neslyšícími a slyšícími. 
Je využívána pro řešení pracovních i běžných 
záležitostí (lékař, úřady apod.), které lze vyřídit 
prostřednictvím vyvinuté aplikace, kterou nazý-
váme Tichá linka. Služba umožňuje neslyšícím 

zdarma díky moderní komunikační technologii 
překonávat každodenní překážky v komunikaci, 
a to právě v okamžiku, kdy je tlumočník, či pře-
pisovatel potřeba.

Forma služby: Ambulantní a terénní  
   
Místo poskytování služby: 
Podolská 322/21, Praha 4   
  
Bezbariérový přístup: Ne   
    
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Ambulantně: Pondělí – Pátek: 9:00 – 16:00
Terénně: Pondělí – Pátek: 8:00 – 19:00  

Cíle služby: 
• odborné sociální poradenství: poskytujeme 

právní poradenství, poradenství online, sociální 
poradenství, 

• sociální rehabilitace je především bezbariérové 
zapojení klientů do pracovního života, nikoliv 
tím, že bychom je učili jednotlivé pracovní úko-
ny, ale tím, že se zdokonalují a trénují dovednosti 
nutné pro uplatnění na trhu práce, jako je schop-
nost vyhledávání správných pracovních nabídek, 
tvorba životopisu či motivačního dopisu, přípra-
va na pracovní pohovor, orientace na pracovišti 
atd. Také pracujeme se samotnými zaměstna-
vateli a jejich zaměstnanci, aby znali specifika 
práce s neslyšícími, dodržovali pravidla komuni-
kace a začlenění neslyšícího bylo co nejpřiroze-
nější. Podporujeme klienty v rozvoji dovedností 
a schopností vedoucích k maximální možné míře 
samostatnosti a zodpovědnosti s důrazem na 
společenské uplatnění, kterého je dosaženo pře-
devším podporou pracovního uplatnění.

• tlumočnické služby: provozujeme v České re-
publice unikátní Centrum online komunikace, 
tzv. Tichou linku, která prostřednictvím mobil-
ních zařízení umožňuje neslyšícím online využít 
tlumočníka znakového jazyka nebo přepisova-
tele mluvené řeči).  

Úkony poskytované služby: Služby jsou poskytová-
ny zdarma.

Negativní vymezení služby: Není.   
     

Nasloucháme neslyšícím
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TŘI, o.p.s., Hospic Dobrého Pastýře 
Čerčany

Adresa: Sokolská 584, 257 22 Čerčany
Kontaktní osoba: PharmDr. Monika Horníková 
MHA, (ředitelka hospice)
Telefon: 317 777 381        
E-mail: tri@hospic-cercany.cz       
Web: www.hospic-cercany.cz

Cílová skupina: 
Osoby s chronickým onemocněním.
Osoby s tělesným postižením.
Osoby se zdravotním postižením.
Senioři.

Druh poskytovaných služeb dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách:
● Lůžkový hospic – specializované zdravotnické 

zařízení poskytující paliativní péči lidem v ko-
nečném stádiu nevyléčitelné nemoci.  

● Domácí hospic – pomáháme nevyléčitelně ne-
mocným lidem důstojně prožít poslední obdo-
bí života v domácím prostředí.   

● Odlehčovací služba pobytová – nabízí podporu 
a pomoc osobě, o kterou je pečováno i peču-
jící osobě (maximálně 3 měsíce v kalendářním 
roce). Nově od 1.1.2018 nabízíme v rámci od-
lehčovací služby pobytové „Odlehčovací den“, 
který zahrnuje pobyt na jednolůžkovém poko-
ji, stravu, koupel ve vaně, aktivizační program 
a individuálně domluvené služby za příplatek 
(manikúra, pedikúra, masáž, rehabilitace, ka-
deřnice).   

● Odlehčovací služba terénní – nabízí pomoc asi-
stentky v místě bydliště při zvládání běžných 
úkonů péče.  

● Centrum denních služeb – nabízíme lidem 
z nejbližšího okolí, kteří se kvůli svému zdra-
votnímu stavu cítí osamělí nebo jsou ohrožení 
sociálním vyloučením a ztrátou soběstačnosti, 
denní pobyt ve společnosti dalších osob s mož-
ností zapojení do nabízených aktivit.  

● Odborné sociální poradenství – podpora při ře-
šení nepříznivé životní situace.  

● Půjčovna kompenzačních pomůcek – zapůj-
čením potřebných kompenzačních pomůcek 
pomáháme lidem při trvalé nebo přechodné 
ztrátě soběstačnosti a poskytujeme jim pod-
poru v tíživé životní situaci.  

● Asistenční auto – doprava dle individuálního 
požadavku. Zajišťujeme i přepravu osob na vo-
zíku. 

Bezbariérový přístup: Ano        

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí – Pátek: 8:00 – 16:00.  

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12
Odbor sociálních věcí

Adresa: Čechtická 758, 
142 00 Praha 4 – Kamýk 
Kontaktní osoba: Lukáš Mejsnar, DiS., vedoucí 
odboru
Telefon: 244 028 339
E-mail: mejsnar.lukas@praha12.cz 
Web: www.praha12.cz
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Oddělení sociální prevence

Kontaktní osoba: Bronislava Michalcová, 
vedoucí oddělení
Telefon: 244 028 319
E-mail: michalcova.bronislava@praha12.cz

Cílová skupina: 
Občané s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12 
a v rámci přenesené působnosti občané MČ Praha 
– Libuš.

Poslání služby: Komplexní sociální pomoc dětem 
i dospělým.

Cíle služby: 
• Řešení sociálně patologických jevů u dětí a mlá-

deže.
• Pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením.
• Vytváření podkladů pro strategické rozhodování 

samosprávy v protidrogové a preventivní politi-
ce a v komunitním plánování.

Úkony poskytované služby:
• Individuální poradenství.
• Práce v terénu.
• Doprovázení.
• Výjezdový program REP pro rizikové skupiny 

dětí a mládeže ve spolupráci s Proxima Sociale 
o.p.s.

 ● Kurátor pro děti
Kontaktní osoby: Mgr. Pavlína Krejčíková, JUDr. 
Jana Jochová, Bc. Jan Toepfer
Telefon: 244 028 330, 244 028 329, 244 028 331
E-mail: krejcikova.pavlina@praha12.cz
 jochova.jana@praha12.cz
 toepfer.jan@praha12.cz

  
Zabývá se dětmi a mladistvými, kteří se dopustili 
přestupku, trestného činu nebo mají závažné po-
ruchy chování, zastupuje jejich zájmy při jednáních 
s policií, soudy a státními zastupitelstvími.
Pracuje s celými rodinami ve spolupráci se školami 
a dalšími státními i nestátními specializovanými za-
řízeními.

Navštěvuje děti a mladistvé ve výchovných ústa-
vech a ve věznicích.
Zaměřuje se na analyzování situace v oblasti riziko-
vého chování dětí a mládeže a navrhuje preventiv-
ní opatření.

 ● Kurátor pro dospělé
Kontaktní osoba: PhDr. Ivana Davidová 
Telefon: 244 028 328
E-mail: davidova.ivana@praha12.cz 

Poskytuje odbornou pomoc občanům propuště-
ným z výkonu trestu či vazby a osobám, kterým 
hrozí sociální vyloučení (osoby bez přístřeší), oběti 
trestných činů včetně domácího násilí, ukončení 
ústavní či ochranné výchovy nebo pěstounské péče 
po dosažení zletilosti a další tíživé či krizové životní 
situace).

 ● Protidrogový koordinátor
Kontaktní osoba: Marie Vašáková
Telefon: 244 028 332
E-mail: vasakova.marie@praha12.cz 

Podílí se na realizaci protidrogové politiky na území 
MČ Praha 12.
Podílí se na financování programů protidrogové 
politiky a kontroluje jejich využití.
Zabezpečuje realizaci primární prevence rizikového 
chování ve školách.
Podílí se na koordinaci rozvoje sítě sekundární 
a terciární prevence.

Oddělení péče o rodinu a děti 

Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Michalcová, 
vedoucí oddělení
Telefon: 244 028 317
E-mail: michalcova.andrea@praha12.cz

Cílová skupina: 
Děti 0–18 let, které vyžadují ochranu zájmů na zá-
kladě zákona dle § 6 o sociálně právní ochraně č. 
359/1999 Sb.

Poslání služby: Pomoc rodinám s dětmi.



Katalog poskytovatelů sociálních služeb62

Cíle služby: 
Řešení problematiky dítěte z neúplné rodiny.
Zastupování dětí, které nemohou zastoupit rodiče.
Ochrana zájmů dětí, které nemají dostatečnou péči 
a jsou ohroženy týráním, zneužíváním a zanedbá-
váním.

 ● Agenda náhradní rodinné péče
Kontaktní osoby: Bc. Jitka Šotolová, Bc. Sylva 
Lingová, Veronika Křížová, DiS.
Telefon: 244 028 326, 244 028 322, 244 028 321
E-mail: sotolova.jitka@praha12.cz
 lingova.sylva@praha12.cz
 krizova.veronika@praha12.cz

Poslání služby: Péče o děti, které nevyrůstají v péči 
svých biologických rodičů.

Cílová skupina: Děti 0–18 let.

Cíle služby: 
Péče o děti, které vyrůstají v náhradní rodinné péči.
Doprovázení pečujících osob (pěstouni a poručníci) 
– odborné poradenství, návštěvy v rodině, vzdělá-
vání pěstounů, odlehčovací služby, pomoc při zajiš-
tění kontaktů s biologickými rodiči dětí.
Úkony související s osvojením.
Přijímání a evidence žádostí o osvojení, pěstoun-
skou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v ná-
hradním rodinném prostředí.
Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvo-
jiteli nebo pěstouny. 

Oddělení sociálních služeb 

Kontaktní osoba: Alena Jůzová
Telefon: 244 028 312
E-mail: juzova.alena@praha12.cz

Cílová skupina: 
Senioři a osoby se zdravotním postižením.

Poslání služby: Sociální poradenství seniorům 
a osobám se zdravotním postižením. 

Cíle služby: 
Koordinuje poskytování sociálních služeb.
Zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb oso-
bám na městské části.
Zajišťuje dostupnost informací o možnostech 
a způsobech poskytování sociálních služeb.

Další činnosti oddělení: 
Zajišťování agendy sociálních pohřbů osamělých 
občanů.
Rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce 
dávky důchodového pojištění.
Vydávání parkovacích průkazů označující vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou  
(na základě vydaného průkazu ZTP od Úřadu práce).
Poskytování služby veřejného opatrovnictví pro 
osoby, které jsou omezené ve svéprávnosti. 

Kontaktní osoby: 
● sociální pracovnice: Marcela Marie Samcová, 

DiS., Eva Hronová DiS., 
Telefon: 244 028 316, 244 028 313
E-mail: samcova.marcela@praha12.cz, hrono-
va.eva@praha12.cz

● veřejný opatrovník: Bc. Marian Mundok, DiS.
Telefon: 244 028 311

Co potřebujete k vydání parkovacího průkazu do 
auta? 
ͳ osobně se dostavit na oddělení sociálních slu-

žeb OSV
ͳ mít s sebou:

1x aktuální fotografii
platný občanský průkaz
průkaz ZTP nebo ZTP/P

FOTO parkovacího průkazu
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ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 
Kontaktní pracoviště Úřadu práce České 
republiky Praha 4 – krajské pobočky pro 
hlavní město Prahu

Adresa: Novodvorská 803/82, 
142 00 Praha 411 – Lhotka
Telefon: 950 178 111
E-mail: podatelna@aa.mpsv.cz 
Web: http://portal.mpsv.cz/upcr
http://www.urad-prace.cz
Formuláře: https://portal.mpsv.cz/forms

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Bezbariérový přístup: Ano. 

Státní sociální podpora 

 Telefon: 950 178 758

Přídavek na dítě.
• Rodičovský příspěvek.
• Příspěvek na bydlení. 
• Porodné. 
• Pohřebné.

Hmotná nouze 

 Telefon: 950 178 750

Příspěvek na živobytí.
• Doplatek na bydlení. 
• Mimořádná okamžitá pomoc. 

Sociální služby, příspěvek na péči

 Telefon: 950 178 758

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu 
dlouhodobě nepříznivé zdravotního stavu potřebu-
jí pomoc jiné fyzické osoby při zvládání životních 
potřeb v rozsahu stanoveném stupni závislosti 
podle zákona o sociálních službách. Z poskytnuté-

ho příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou 
jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba 
blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskyto-
vatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciál-
ní lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. 

Dávky pro osoby se zdravotním 
postižením

 Telefon: 950 178 75

Příspěvek na mobilitu
• Příspěvek na zvláštní pomůcku
• Průkaz osoby se zdravotním postižením 
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Městská část praha 12

Úřad městské části Praha 12 
Písková 830/25 

143 00 Praha 4 – Modřany 

Telefon:
244 028 111 (ústředna)

244 028 256 (informace)
244 402 445 (fax)

http://www.praha12.cz

E-mail: podatelna@praha12.cz 
(Tato adresa slouží pro elektronická podání)

informace@praha12.cz 
 (Informační kancelář, vestibul ÚMČ Praha 12, Písková 830/25)

Odbor sociálních věcí (OSV)
Pracoviště: Čechtická 758, Praha 4 - Kamýk

V E L E T R H  S O C I Á L N Í C H  S L U Ž E B

Veletrh
sociálních služeb


