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A) CENTRA DENNÍCH SLUŽEB - par. 45 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Název:

Formy
péče:

Cílová skupina:

Orfeus, o.s.

ambulantní,
terénní

lidé s tělesným postiţením lidé se zrakovým
postižením, lidé se sluchovým postižením,
Čimická 86a,
lidé s mentálním postižením, lidé postižení bez omezení věku
182 00 Praha 8
civilizačními chorobami, lidé s
kombinovaným postižením

Věková
kategorie:

Adresa:

Dopravní spojení MHD

Telefon:

Email:

WWW:

Zastávka "ČIMICKÝ HÁJ" bus č. 102, 144, 152, 177,
200

272-731-741,
602-200-457

reditel@orfeus-cr.cz

www.orfesu-cr.cz

(1) V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
e) sociálně terapeutické činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Str. 1

B) DENNÍ STACIONÁŘE - par. 46 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Název:

Formy
péče:

Škola SPMP Modrý klíč organizační jednotka
občanského sdružení
Společnost pro podporu
ambulantní
lidí s mentálním
postižením v České
republice (SPMP ČR, o.s.)

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

Email:

WWW:

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením

děti předškolního
věku (1 - 6 let)
mladší děti
(7 –10 let)
starší děti
(11 – 15 let)
dorost
(16 – 18 let)
mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

Smolkova 567/2,
142 00 Praha 12 - Kamýk

Zastávka "OBSERVATOŘ
LIBUŠ" - bus č. 117, 165,
zastávka "PAVLÍKOVA" bus č. 117, 215

modry.klic@asmnet.cz

www.modry-klic.cz

241 715 375

(1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Str. 2

C) TÝDENNÍ STACIONÁŘE - par. 47 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Název:

Formy
péče:

Škola SPMP Modrý klíč organizační jednotka
občanského sdružení
Společnost pro podporu
pobytová
lidí s mentálním
postižením v České
republice (SPMP ČR, o.s.)

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

Email:

WWW:

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením

mladí dospělí
(19-26 let)
dospělí
(27-64 let)

Smolkova 567/2,
142 00 Praha 12 - Kamýk

Zastávka "OBSERVATOŘ
LIBUŠ" - bus č. 117, 165,
zastávka "PAVLÍKOVA" bus č. 117, 215

modry.klic@asmnet.cz

www.modry-klic.cz

241 715 375

(1) V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Str. 3

D) DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - par. 48 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Název:

Domov svaté Rodiny

Formy
péče:

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

Email:

WWW:

pobytové

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

mladí dospělí (19
– 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

Ulrychova 1874/10,
162 00 Praha 6

Zastávka "PETŘINY" - bus
č. 174, 189, 191

dsr@domovsvaterodiny.cz

www.domovsvaterodiny.c
z

235 002 532,
235 002 534

1) V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
(3) Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. Osobním
vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv; některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.
(4) V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní výchova nebo předběžné opatření podle zvláštních právních předpisů. Pro výkon ústavní výchovy nebo předběžného opatření v
domovech pro osoby se zdravotním postižením platí s ohledem na specifické potřeby osob se zdravotním postižením přiměřeně ustanovení zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních o
a) právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy,
b) právu ředitele takového zařízení povolit dítěti pobyt mimo zařízení, zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení, být přítomen při otevření listovní nebo balíkové
zásilky dítětem, převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost nebo předměty ohrožující výchovu, zdraví nebo bezpečnost dítěte, povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu
bez dozoru a zastoupit dítě v běžných záležitostech,
c) povinnosti ředitele takového zařízení seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení, podat soudu podnět na
prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte, podávat informace o dítěti zákonným zástupcům a orgánu sociálně-právní ochrany dětí na jejich žádost, projednat předem opatření zásadní důležitosti se
zákonnými zástupci dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, informovat o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, propustit dítě mladší 15 let pouze v
doprovodu osob odpovědných za výchovu,
d) nároku na kapesné a jeho výši.
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E) DOMOVY PRO SENIORY - par. 49 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Název:
Hospic Štrasburk, o.s. §52

Formy
péče:

Cílová skupina:

pobytové

mladší senioři (65
– 80 let)
Bohnická 12/57,
osoby s jiným zdravotním postižením
starší senioři (nad 180 00 Praha 8
80 let)

Hospicové sdružení Cesta
terénní
domů o.s.

osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby v krizi
senioři

Věková
kategorie:

Adresa:

Bez omezení věku.
Odlehčovací služby,
odborné sociální
Bubenská 421/3,
poradenství,
170 00 Praha 7
půjčovna pomůcek,
domácí hospic jako
terénní služba.

Dopravní spojení MHD: Telefon:

Email:

Zastávka "U DRAHANĚ" bus č. 236

hospic.strasburk@cmail.c
www.hospice.cz
z

283 105 511

Zastávka "VLTAVSKÁ" 283 850 949
tram č. 1, 3, 5, 25, 26, metro
775 166 863
C

info@cestadomu.cz

WWW:

www.cestadomu.cz

(1) V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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F) CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - par. 51 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Název:
Nadace Bona Bona o.p.s.

Formy
péče:

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

Adresa:

pobytové

osoby s chronickým duševním
onemocněním

mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

Pod Čimickým hájem 177/1, Zastávka "ŘEPÍNSKÁ" - bus
233-544-069
180 00 Praha 8
č. 152, 202

Dopravní spojení MHD: Telefon:

Email:

WWW:

nadacebona@nadacebon
www.nadacebona.cz
a.cz

(1) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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G) AZYLOVÉ DOMY - par. 57 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Název:

Formy
péče:

ACORUS - azylový dům s
pobytové
neveřejnou adresou

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

oběti domácího násilí

bez omezení věku

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

283-892-772

Email:

WWW:

info@acorus.cz

www.acorus.cz

(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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H) ZAŘÍZENÍ PRO KRIZOVOU POMOC - par. 60 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Název:

Formy
péče:

ACORUS - krizová pomoc
(krizová lůžka na dobu 5 pobytové
pracovních dní)

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

oběti domácího násilí

bez omezení věku

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

283-892-772

Email:

WWW:

info@acorus.cz

www.acorus.cz

(1) Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji
nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu, je osobě ohrožené násilným
chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnickými a
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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I) NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA - par. 61 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Název:

Naděje o.s.

Formy
péče:

ambulantní

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

Email:

osoby bez přístřeší

mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)
mladší senioři
(65 – 80 let)
starší senioři
(nad 80 let)

Bolzanova 7,
110 00 Praha 1
U Bulhara 46,
120 00 Praha 2

Zastávka "HLAVNÍ
NÁDRAŽÍ - metro "C", tram
č. 5, 9, 26

ubulhara.praha@nadeje.c
www.nadeje.cz
z

775-868-860

WWW:

(1) Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
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J) SOCIÁLNÍ PORADNY - par. 37 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Formy
péče:

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

Email:

WWW:

Acorus, o.s. poradna pro
ambulantní,
osoby ohrožené domácím
terénní
násilím

oběti domácího násilí

bez omezení věku

Dělnická 213/12,
170 00 Praha 7
(vchod z ulice Tovární 11)

Zastávka "DĚLNICKÁ" nebo
"U PRŮHONU" - tram č. 1, 283-892-772
5, 15

info@acorus.cz

www.acorus.cz

Centrum pro zdravotně
postižené

ambulantní

osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři

bez omezení věku

CZP pro Prahu 4
Filipova 2013, Praha 11

Zastávka "DĚDINOVA" - bus 271-911-670,
č. 136
736-509-854

czpp4@czppraha.cz

http://czppraha.cz/

Cesta domů, o.s.

ambulantní

nevyléčitelně nemocní, umírající, ti, kteří o
bez omezení věku
ně pečují, pozůstalí

zastávka "VELETRŽNÍ"
Dukelských hrdinů 54, Praha
283 850 949,
nebo "VÝSTAVIŠTĚ" - tram
7, 170 00
775 166 863
12, 14, 15 a 17

info@cestadomu.cz

www.cestadomu.cz

Máme otevřeno?, o.s.

ambulantní

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

bez omezení věku

U Zvonařky 447/14,
120 00 Praha 2

Zastávka "BRUSELSKÁ" tram č. 6, 11

272 742 272,
222 511 216

poradna@mameotevreno.
www.mameotevreno.cz
cz

OKAMŽIK - sdružení pro
podporu nejen nevidomých ambulantní,
- poradna pro lidi se
terénní
zrakovým postižením

osoby s kombinovaným postižením,
osoby se zrakovým postižením

bez omezení věku

Nemocniční 662/7,
190 00 Praha 9

Zastávka "POŠTOVSKÁ" tram č. 19

241 409 531,
733 124 214

okamzik@okamzik.cz

www.okamzik.cz

osoby s chronickým onemocněním
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

mladší děti
(7 –10 let)
starší děti
(11 – 15 let)
dorost
(16 – 18 let)
mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)
mladší senioři
(65 – 80 let)
starší senioři
(nad 80 let)

Kodymova 2626/4,
150 00 Praha 5

Zastávka "KODYMOVA" bus č. I3
777-701-867
Zastávka "BUCHAROVA" bus č. 130, 164, 174, 219, I3

poradna@prosaz.cz

www.prosaz.cz

Název:

Prosaz o.s.

ambulantní,
terénní
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Sdružení pro rehabilitaci
osob po cévních
ambulantní
mozkových příhodách o.s.

osoby s kombinovaným postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři

dospělí
(27 – 64 let)
mladší senioři
(65 – 80 let)
starší senioři
(nad 80 let)

Elišky Peškové 17,
150 00 Praha 5,
Květnového vítězství
361/55, 149 00 Praha 11

Zastávka "ŠVANDOVO
DIVADLO" - tram č. 6, 9, 12, 241 721 518,
20
Zastávka 776 721 519,
"BRECHTOVA" - bus č. 154, 777 610 827
170, 203

scmp@volny.cz

www.sdruzenicmp.cz

Společnost "E" - Czech
ambulantní
Epilepsy Association, o.s.

osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři

bez omezení věku

Liškova 959/3,
142 00 Praha 12 - Kamýk

Zastávka "CÍLKOVA" - bus
č. 182, 189, 197, 198

241-722-136

info@spolecnost-e.cz

www.spolecnost-e-cz

ambulantní

osoby s mentálním postižením

dorost
(16 – 18 let)
mladí dospělí (19 –
26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

Karlínské nám. 12/59,
186 03 Praha 8

Zastávka "KARLÍNSKÉ
NÁMĚSTÍ" - tram č. 8, 24

221 890 436,
224 815 912

spmp@seznam.cz

www.spmpcr.cz

ambulantní,
terénní

dospělí
(27 – 64 let)
senioři,
mladší senioři
osoby se zdravotním i tělesným postižením (65 – 80 let)
starší senioři
(nad 80 let)

Karolíny Světlé 286/18,
110 00 Praha 1

Zastávka "KARLOVY
LÁZNĚ" - tram č. 17, 18

222-333-555

jan.lorman@zivot90.cz

www.zivot90.cz

Společnost pro podporu
lidí s mentálním
postižením v ČR

Život 90, o.s.

1) Sociální poradenství zahrnuje
a) základní sociální poradenství,
b) odborné sociální poradenství.
(2) Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních
služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.
(3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory,
poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí
odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.
(4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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K) SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY - par. 67 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Formy
péče:

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

Email:

WWW:

Dílna Eliáš - keramická
ambulantní
dílna

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením

mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)
mladší senioři
(65 – 80 let)
starší senioři
(nad 80 let)

Eliášova 20/393,
160 00 Praha 6

Zastávka "HRADČANSKÁ" 224-311-432,
bus č. 131, tram č. 1, 18,
774-070-144
metro A

dilna@dilnaelias.cz

www.dilnaelias.cz

Dílny tvořivosti o.s.

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby po poranění a poškození
mozku

dorost
(16 – 18 let)
mladí dospělí (19
– 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

V Pevnosti 4,
128 41 Praha 2

Zastávka "VYŠEHRAD" metro C

241-083-273,
774-372-796

dilny_tvorivosti@seznam. www.navraty.info,
cz
www.dilnytvorivosti.cz

osoby s mentálním postižením

mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)
mladší senioři
(65 – 80 let)
starší senioři
(nad 80 let)

Bolevecká 468,
100 00 Praha 15

Zastávka "BOLEVECKÁ" bus č. 183, 240, 271

274-869-370

maurerova@duha.nsnet.c
www.spolecnostduha.cz
z

Sídlo:
Dolákova 536/24

Zastávka "SÍDLIŠTĚ
233-551-205
BOHNICE" - bus č. 102, 200

fokus@fokus-praha.cz

Kontaktní místo pro
občany Prahy 4:
Jaromírova 48,
128 00 Praha 2

Zastávka
222-513-380,
"SVATOPLUKOVA" - tram č.
774-804-923
7, 18, 24

kt.jih@fokus-praha.cz

Dílna Trojský vršek:
Nádvorní 152,
170 00 Praha 7

Zastávka "BOTANICKÁ
ZAHRADA TROJA" - bus č. 284-689-965
112, 236

Dílna Šicí:
U zeměpisného úst. 3,
160 00 Praha 6

Zastávka "SIBIŘSKÉ
NÁMĚSTÍ" - bus č. 131

Název:

ambulantní

DUHA - společnost pro
ambulantní
integraci osob s
mentálním postižením

Fokus Praha o.s.

ambulantní

osoby s chronickým duševním
onemocněním
osoby se zdravotním postižením

mladí dospělí (19
– 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

www.fokus-praha.cz

233-335-000

Dílna Keramická - Mělník

315-695-022

Dílna Rukodělná - Mělník

315-695-022

dilny-melnik@fokuspraha.cz
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GAWAIN - textilní dílna ambulantní

IGNIS - chráněná dílna ambulantní

KAŠNA - kartáčnictví a
ambulantní
svíčkařství nevidomých

MODRÝ KLÍČ - škola
SMPM

PROSAZ

ambulantní

ambulantní

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

dorost
(16 – 18 let)
mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

osoby s tělesným postižením

Sídlo:
Šmilovského 1268/9,
120 00 Praha 2
Provozovna:
bez omezení věku Chodská 1705/2,
120 00 Praha 2
Provozovna:
Slovenská 21,
120 00 Praha 2

Na Výšinách 1/100,
170 00 Praha 7

osoby s chronickým duševním
onemocněním
osoby se zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby se zrakovým postižením

bez omezení věku Ke kašně 4/100

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením

děti předškolního
věku (1 - 6 let)
mladší děti
(7 –10 let)
starší děti
(11 – 15 let)
dorost
(16 – 18 let)
mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

osoby s chronickým onemocněním
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

mladší děti
(7 –10 let)
starší děti
(11 – 15 let)
dorost
(16 – 18 let)
mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)
mladší senioři
(65 – 80 let)
starší senioři
(nad 80 let)

Sídlo + provozovny:

Zastávka "SPARTA" - tram
č. 1, 15, 25, 26

233-372-708,
774-918-886

gawain@centrum.cz

www.gawain.cz

Zastávka "JANA
MASARYKA" - tram č. 4, 22
Zastávka "KRYMSKÁ" - tram
222-519-653 silar.ignis@volny.cz
č. 4, 22

www.ignis.cz

Zastávka "KRYMSKÁ" - tram
č. 4, 22

Zastávka "KE BŘEZINĚ" bus č. 113, 331, 333

257-316-303,
775-204-470, lenka.novakova@cmail.cz
777-891-253

www.kasna.info

Sídlo + provozovna:
Smolkova 567/2,
142 00 Praha 12

Zastávka "OBSERVATOŘ
LIBUŠ" - bus č. 117, 165

241-714-375,
modryklic@modry-klic.cz
241-711-927

www.modry-klic.cz

Sídlo:
Kodymova 2526/4,
150 00 Praha 5

Zastávka "KODYMOVA" bus č. I3, "BUCHAROVA" bus č. 130, 164, 174, 219

251-614-469,
dilny@prosaz.cz
777-701-805

142 00 Praha 12 - Libuš

www.prosaz.cz
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PROSAZ

SANANIM, o.s.

ambulantní

Sluneční zahrada o.s. Sv. Prokop U
ambulantní
Červeného javoru chráněná dílna

Provozovna:
Kpt. Stránského 995/4,
190 00 Praha 9

Zastávka "KPT.
STRÁNSKÉHO" - bus č.
141, 190, 273

775-577-518 dilny@prosaz.cz

osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách
rodiny s dítětem/dětmi

mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

Ovčí hájek 2549/64A,
158 00 Praha 13

Zastávka "OVČÍ HÁJEK" bus č. 142, 211, 225, 235,
256

284-822-872 office@sananim.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách
rodiny s dítětem/dětmi

mladí dospělí (19
– 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

Svatoňovická 587,
190 21 Praha 9 - Dolní
Počenice

Zastávka "DOLNÍ
POČERNICE" - bus č. 109,
110, 163, 208

281-930-909,
dilna.prokop@seznam.cz
602-132-353

www.prosaz.cz

www.sananim.cz

www.slunecnizahrada.cz/
projects/dilna

(1) Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném
trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
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L) CENTRA SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB - par. 70 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Název:

Formy
péče:

Cílová skupina:

Asociace pomáhající
lidem s autismem APLA Praha, střední
Čechy, o.s.

ambulantní,
terénní

dorost (14 – 18 let)
mladí dospělí
osoby s poruchou autistického spektra (19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

ambulantní,
terénní

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

Asistence o.s.

Česká unie neslyšících,
ambulantní,
oblastní organizace
terénní
Praha o.s.

Věková
kategorie:

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

Email:

WWW:

Chodská 23, Praha 2

Zastávka "ŠUMAVSKÁ" 267 311 606
tram č. 10, 16

gnanova@apla.cz

www.apla.praha.cz

dorost
(16 – 18 let)
mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

V Pevnosti 4/13,
120 00 Praha 2

Zastávka "VYŠEHRAD"
metro "C"

středisko@asistence.cz

www.asistence.org

osoby se sluchovým postižením

bez omezení věku

Dlouhá tř. 729/37,
110 00 Praha 1

Zastávka "DLOUHÁ
TŘÍDA" - tram č. 5, 8, 14, 224 827 111
26, bus č. 133

praha@cun.cz

www.cun.cz

mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)
mladší senioři
(65 – 80 let)

Jungmannovo nám.
753/18, Praha 1

Zastávka "MŮSTEK" metro A, B

724 355 337,
222 230 026,
602 699 255

info@programmari.cz

www.programmari.cz

241 083 579

Farní charita Praha 1

ambulantní,
terénní

osoby bez přístřeší
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách
osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti

Fosa, o.p.s. Podporované
zaměstnávání
FORMIKA

ambulantní,
terénní

osoby s mentálním, smyslovým, fyzickým a
kombinovaným postižením,
osoby s
duševním onemocněním,
osoby
dlouhodobě žijící mimo společnost,
osoby se zdravotním postižením

mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

Filipova 2013/3,
148 00 Praha 11

Zastávka "PETÝRKOVA"
271-910-016,
- bus č. 122, 177 nebo
775-350-115
"CHODOV" - metro "C"

fosaops@fosaops.org

www.fosaops.org

Fosa, o.p.s. ambulantní,
Podpora samostatnosti
terénní
Osa

osoby s mentálním postižením

dorost (od 18 let)
mladí dospělí
(19-26 let)
dospělí (27-64 let)

Filipova 2013/3,
148 00 Praha 11

Zastávka "PETÝRKOVA"
271-910-016,
- bus č. 122, 177 nebo
775-350-115
"CHODOV" - metro "C"

fosaops@fosaops.org

www.fosaops.org

Helppes o.s. - Centrum
ambulantní,
výcviku psů pro
terénní
postižené

osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením

bez omezení věku

Doručovací:
Mikovcova 9/531,
120 00 Praha 2
Výcvikové centrum:
Plzeňská, Praha 5

Zastávka "HOTEL GOLF"
603-769-864
- tram č. 9, 10

info@helppes.cz

www.helppes.cz
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osoby s tělesným postižením

děti předškolního
věku (1 - 6 let)
mladší děti
(7 –10 let)
starší děti
(11 – 15 let)
dorost
(16 – 18 let)
mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

Sdružení pro komplexní
péči při dětské
ambulantní
mozkové obrně
(SDMO), o.s.

Občanské sdružení
Borůvka

KONTAKT bB o.s.

Máme otevřeno?, o.s.

Máme otevřeno?, o.s.

Vaníčkova 7,
160 00 Praha 6

Zastávka "KOLEJE
STRAHOV" - bus č. 143, 724-219-068
149, 217

kolar@kontaktbb.cz

www.kontaktbb.cz

osoby s kombinovaným postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi

mladší děti
(7 –10 let)
starší děti
(11 – 15 let)
dorost
(16 – 18 let)
mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)
mladší senioři
(65 – 80 let)
starší senioři
(nad 80 let)

Klimentská 9,
110 00 Praha 1

Zastávka "DLOUHÁ
TŘÍDA" - tram č. 8, 14,
26 nebo
zastávka "FLORENC" metro "B" a "C" bezbariérový výtah

222 310 803,
222 310 805,
602 727 472

sdmo@dmoinfo.cz

www.dmoinfo.cz

ambulantní

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

dorost
(16 – 18 let)
mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

V Pevnosti 4/13,
120 00 Praha 2

Zastávka "VYŠEHRAD"
metro "C"

241 083 264

obchudek@osboruvka.cz www.osboruvka.cz

ambulantní

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

mladí dospělí (19
– 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

Ve Smečkách 604/5,
110 00 Praha 1

Zastávka "ŠTĚPÁNSKÁ" tram č. 4, 6, 10, 16, 22

222-212-363

nada.ruzkova@mameotev
www.mameotevreno.cz
reno.cz

terénní,
ambulantní

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s chronickým duševním
onemocněním
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

mladí dospělí
(19-26 let)
dospělí
(27-64 let)

U Zvonařky 447/14,
120 00 Praha 2

Zastávka "BRUSELSKÁ" tram č. 6, 11

222-511-216

tranzit@mameotevreno.cz www.mameotevreno.cz

ambulantní
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pravidelné lekce Nordic Walking pro
seniory žijící v Praze 4

Xact s.r.o.

Židovská obec v Praze

ambulantní,
terénní

senioři

Havlíčkovo nám. 2,
130 00 Praha 3

mladší senioři (65
osoby s jiným zdravotním postižením
– 80 let)
Maiselova 250/18,
osoby se zdravotním postižením
starší senioři (nad 110 00 Praha 1
senioři
80 let)

Zastávka "ROKYCANOVA" 224 932 110
bus č. 136, 175

obchod@holkyvpohybu.cz www.xact.cz

Zastávka
"STAROMĚSTSKÁ" - bus č. 222 310 951
133, metro A

socialni@kehilaprag.cz

www.kehilaprag.cz

(1) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a
nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních
(2) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
(3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje vedle základních činností, obsažených v odstavci 2 tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
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M) PRACOVIŠTĚ RANÉ PÉČE - par. 54 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Název:

Středisko pro ranou
péči Praha, o.p.s.

Formy
péče:

ambulantní,
terénní

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

Email:

WWW:

osoby s kombinovaným postižením
osoby se zrakovým postižením
rodiny s dítětem/dětmi

děti předškolního
věku (1 - 6 let)
mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)
děti kojeneckého
věku (do 1 roku)

Trojická 387/2,
128 00 Praha 2

Zastávka "PALACKÉHO
224 826 860,
NÁMĚSTÍ" - tram č. 3, 7,
224 826 857
17, 21

praha@ranapece.eu

www.ranapece.eu

(1) Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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N) ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE - § 64 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Název:

Formy
péče:

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

Email:

Diakonie ČCE Dobroduš - následná
péče pro lidi s
duševním
onemocněním

ambulantní

osoby s duševním onemocněním

bez omezení věku

Belgická 22/374,
120 00 Praha 2

Zastávka "BRUSELSKÁ" tram č. 6, 11

dobrodus@diakoniecce.cz www.skp.diakoniecce.cz

602 142 075,
222 520 589

WWW:

(1) Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve
zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) sociálně terapeutické činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
(3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v zařízeních následné péče obsahuje vedle základních činností uvedených v odstavci 2 tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
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O) SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI - par. 65 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Název:

HESTIA o.s. Program Pět P

Formy
péče:

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

Email:

WWW:

terénní

děti a mládež ve věku od 6 do 15 let
ohrožené společensky nežádoucími
jevy
rodiny s dítětem/dětmi

mladší děti
(6 –10 let)
starší děti
(11 – 15 let) +
zákonní zástupci

Štefánikova 21,
150 00 Praha 5

Zastávka "ANDĚL" - metro
257 328 901
B, tram č. 6, 7, 9, 10, 12, 14,
728 006 514
20

petp@hest.cz

www.hest.cz

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy
osoby do 26 let věku opouštějící školská
zařízení pro výkon ústavní péče
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách
osoby, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny

starší děti
(11 – 15 let)
dorost
(16 – 18 let)
mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

Senovážné náměstí
977/24, 110 00 Praha 1

Zastávka "JINDŘIŠSKÁ" 234 621 361
tram č. 3, 9, 14, 24

info@lata.cz

www.lata.cz

LATA - programy pro
ambulantní,
ohroženou mládež o.s. terénní

1) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové
sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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P) OSOBNÍ ASISTENCE - par. 39 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Název:

Asistence o.s.

Formy
péče:

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

Email:

ambulantní,
terénní

osoby s kombinovaným postižením,
osoby s mentálním postižením,
osoby s tělesným postižením,
osoby se zdravotním postižením

dorost
(16-18 let)
mladí dospělí
(19-26 let)
dospělí
(27-64 let)

V Pevnosti 4/13,
120 00 Praha 2

Zastávka "VYŠEHRAD" 241-083-579
metro "C"

stredisko@asistence.cz

Na Strži 1683/40,
140 00 Praha 4 - Nusle

Zastávka "PANKRÁC" metro "C"

733 194 952

info@adoma-os.cz

http://www.adoma-os.cz/

272 941 972

charita.chodov@email.cz

http://charita-chodov.net/

A Doma, o.s.

terénní

osoby se zdravotním postižením,
senioři

mladí dospělí
(19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)
mladší senioři
(65 – 80 let)
starší senioři
(nad 80 let)

Farní charita Praha 4 Chodov

terénní

senioři

mladší senioři
(65 – 80 let)
starší senioři
(nad 80 let)

U Modré školy 2337/1,
Praha 11-Chodov,
149 00 Praha 415

Zastávka "MODRÁ
ŠKOLA" - bus č. 154,
165, 170, 203.

Filipova 2013/3,
148 00 Praha 11

Zastávka "PETÝRKOVA" 271-910-016,
fosaops@fosaops.org
bus č. 122, 177 nebo
775-350-115
"CHODOV" - metro "C"

WWW:

Fosa, o.p.s.

terénní

osoby s mentálním postižením

dorost
(16-18 let)
mladí dospělí
(19-26 let)
dospělí (27-64 let)
mladší senioři
(65-80 let)

Hewer, o.s.

terénní

osoby se zdravotním postižením,
senioři

bez omezení věku

Pod Strašnickou vinicí
Zastávka "NA PALOUKU" 274 781 341
191/13, 100 00 Praha 10 bus č. 133, 155, 188, I2

praha@pecovatel.cz

osoby s kombinovaným postižením,
osoby s mentálním postižením

děti předškolního
věku (3-6 let),
mladší děti
(7-10 let)
starší děti
(11-15 let)
dorost
(16-18 let),
mladí dospělí
(19-26 let)

U Zvonařky 447/14,
120 00 Praha 2

asistence@mameotevren
www.mameotevreno.cz
o.cz

Máme otevřeno?, o.s.

terénní

Zastávka "BRUSELSKÁ" 222-511-216
tram č. 6, 11

www.fosaops.org

www.pecovatel.cz

(1) Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně,
c) pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Q) SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZP - § 66 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Název:

Dílny tvořivosti o.s.

Máme otevřeno?, o.s.

Máme otevřeno?, o.s.

Formy
péče:

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

ambulantní
a terénní

osoby s kombinovaným
postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby po poranění a poškození
mozku

dorost
(16-18 let)
mladí dospělí
(19-26 let)
dospělí
(27-64 let)

V Pevnosti 4,
128 41 Praha 2

Zastávka "VYŠEHRAD" - 241-083-273, dilny_tvorivosti@seznam.c
774-372-796
z
metro C

terénní

osoby s kombinovaným
postižením
osoby s mentálním postižením

děti předškolního
věku (5-6 let),
mladší děti
(7-10 let),
U Zvonařky 447/14,
starší děti
(11-15 let),
120 00 Praha 2
dorost
(16-18 let),
mladí dospělí (1926 let)

Zastávka "BRUSELSKÁ" odpoledne@mameotevren
222-511-216
www.mameotevreno.cz
tram č. 6, 11
o.cz

terénní

osoby s kombinovaným
postižením
osoby s mentálním postižením

dorost
(16-18 let)
mladí dospělí
(19-26 let)

Zastávka "BRUSELSKÁ" akce.pontony@mameotev
222-511-216
www.mameotevreno.cz
tram č. 6, 11
reno.cz

U Zvonařky 447/14,
120 00 Praha 2

Email:

WWW:

www.dilnytvorivosti.cz,
www.navraty.info

1) Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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R) FIRMY SE SOCIÁLNÍM PROGRAMEM
Název:

AB Plus CZ, s.r.o.

Formy
péče:

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

Sídlo:
Za elektrárnou 419/1,
170 00 Praha 7

Zastávka "VÝSTAVIŠTĚ" tram č. 5, 12, 14, 15, 17

prodej kancelářské techniky a kancelářských potřeb

286-000-900,
602-480-600

Email:

info@b-plus.cz

WWW:

www.vasekancelar.cz

Provozovna:
Panelová 406/9,
190 00 Praha 9

Zastávka
"BUDOVATELSKÁ" - bus
č. 186

Obchodní společnost s celorepublikovou působností, která usiluje o dosažení
pozitivních ekonomických výsledků umožňujících realizaci svého sociálního
programu, zaměstnávání občanů se změněnou zdravotní schopností. Předmětem
podnikání je velkoobchod, internetový obchod, specializovaný maloobchod,
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, činnost
podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,
zprostředkování služeb a zprostředkování obchodu. Kromě standardní obchodní
činnosti se společnost zaměřuje i na zajišťování dodávek zboží a poskytování
služeb včetně kompletace technických celků podle speciálních požadavků
zákazníků.

Sídlo i provozovna:
Švábova 772/18,
150 00 Praha 5

Zastávka "ZDRAVOTNÍ
STŘEDISKO" - bus č.
104, 120

270-001-313,
270-001-014

Usiluje o opětovné začlenění lidí s duševní poruchou do společnosti a o
zkvalitnění jejich života při zachování důstojných životních podmínek.

Sídlo:
Pod Čimickým hájem
177/1, 180 00 Praha 8

Zastávka "ŘEPÍNSKÁ" bus č. 152, 202

283-853-163

info@bona-ops.cz,
katerina.ozima@bonaops.cz

Sklářská dílna,
Dílna Údržba zelně / Technické služby,
Papírenská dílna

Provozovna:
U Drahaně 163,
U Drahaně 143/b,
180 00 Praha 8

Zastávka "BOHNICKÉ
ÚDOLÍ" - bus č. 236

283-853-090

eva.pottery@centrum,
marketa.novakova@bonaops.cz

Dílna Žitná

Provozovna:
Žitná 610/23,
110 00 Praha 1

Zastávka "ŠTĚPÁNSKÁ" 283-853-090
tram č. 4, 6, 10, 16, 22

eva.pottery@centrum,
marketa.novakova@bonaops.cz

B.P.T., s.r.o. Bezbariérové
Pracoviště Tolerance

Zkratky znamenají Bezbariérové Pracoviště Tolerance. Společnost zaměstnává
více než 80 % zdravotně znevýhodněních lidí.
Zabývá se dodáváním kancelářských potřeb, zprostředkováváním zaměstnání
postižených osob, vyráběním keramických výrobků, výrobků z korálků a cínového
skla, vypalováním různých ozdob nebo vizitek laserem.

Sídlo:
Slezská 397/12,
120 00 Praha 2

Zastávka
241-405-172,
"VINOHRADSKÁ" - tram
724-116-289
č. 11

info@ipbt.cz

www.ibpt.cz

CMS Consulting, s.r.o.

Výrobky: kompletace zakázek, balení zboží, lepení obalů, čištění výrobků a zboží
apod.

Sídlo:
Česká 47,
266 01 Beroun

chranena_dilna@cms.cz

www.cms.cz

ALTCOM, s.r.o.

BONA, o.p.s.

736-485-578

www.altcom.cz

www.bona-ops.cz
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Sídlo:
Radlická 50,
150 00 Praha 5

Zastávka "ANDĚL" metro B

Provozovna:
Nitranská 16,
130 00 Praha 3

Zastávka
"VINOHRADSKÁ
222-520-512
VODÁRNA" - tram č. 10,
16

234-092-168

info@dipra.cz
DIPRA - výrobní
družstvo

Výroba kabelových svazků (auto, bílé zboží), plochých vysekávaných těsnění
(průmyslová, auto), průmyslových sít, lamel a hardy spojek. Výroba kartonáže,
autopřístrojů, těsnících kroužků, globusů. Dodávání gumových kroužků (gumiček)
ke svazkování v různých barvách, rozměrech i velikosti balení.

Provozovna:
Průmyslová 2728, Louny

DRUTĚVA - výrobní
družstvo

Kosinová Magdaléna

Chráněné dílny závodu, kde pracují osoby se zdravotním postižením, zajišťují
jednoduché montážní práce a práce ve mzdě, jako např.: Kompletace a
etiketování výrobků, Kooperační, kompletační a jednoduché montážní práce,
Propagační akce – vkládání katalogů, letáčků a dopisů do obálek, Jednoduché
práce pro tiskárny, Balení a jednoduché montáže, Vkládání zboží do
samouzavíracích sáčků apod.

Sídlo:
Dělnická 54,
170 00 Praha 7

Zastávka "MANINY" tram č. 1, 3, 12, 15, 17

Sídlo:
Rabyňská 747,
142 00 Praha 12 Kamýk

Zastávka "ČECHTICKÁ" bus č. 117

415-654-854

louny@dipra.cz

266-710-029,
283-870-182,
220-809-586

odbyt@drutevapraha.cz,
druteva@drutevapraha.cz

603-266-526

květinářství, prodej keramiky

Provozovna:
Náprstkova 275/4,
110 00 Praha 1

Zastávka "KARLOVY
LÁZNĚ" - tram č. 17, 18

www.dipra.cz

Košára - řemeslná dílna

Podpora mladých lidí, kteří mají nedostatečné nebo nevyhovující rodinné zázemí a
potřebují se osamostatnit. Výrobky: košíky, bytové a kancelářské doplňky, apod.

Sídlo:
Rybná 27,
110 00 Praha 1

Zastávka "DLOUHÁ
TŘÍDA" - tram č. 8, 14,
26

PROJEKT
INTEGRACE, o.p.s.

Pro osoby se zdravotním nebo mentálním postižením. Výrobky: tibetská přírodní
medicína firmy Epam s.r.o.

Sídlo:
Kazašská 1427/4,
101 00 Praha 10

Zastávka "SLAVIA" - bus 603-446-722,
603-481-070
č. 135, 136, 150, 213

283-840-877

www.drutevapraha.cz

v.kosina@seznam.cz

kosara@tiscali.cz

http://domos.cz/index.php.job

petr.knop@projektintegrac
e.cz,
www.projektintegrace.cz
info@projektinegrace.cz
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První pražská
svépomocná chráněná dílna, s.r.o.

SALET, o.s.

Pro vozíčkáře. Výrobky: vizitky a hlavičkový papírů, letáky, brožury, katalogy,
formuláře, tvorba webových stránek, krejčovské práce (oděvy, ubrusy, záclony,
lůžkoviny), apod.

Sídlo:
Pod Velkým hájem
1487/15,
153 00 Praha 5

Zastávka "SAFÍROVÁ" 257-911-761
bus č. 165, 246, 256, 601

Sídlo:
Letohradská 3,
170 00 Praha 7

Zastávka "KAMENICKÁ" 233-311-693
tram č. 1, 15, 25, 26

knihařská a textilní chráněná dílna Praha

Provozovna:
Nad Královskou oborou
55,
170 00 Praha 7

Zastávka "SPARTA" tram č. 1, 15, 25, 26

pechar@volny.cz,
1ps@1ps.cz

www.1ps.cz

saletletohradska@atlas.cz

www.salet.cz

www.simp.cz

220-571-624

SIMP - projekt
WORKROOM

Integrace lidí s mentálnímpostižením do společnosti. Výrobky: hedvábné šátky,
hrnečky, obrázky, šperky apod.

Šlikova 8,
160 00 Praha 6

Zastávka "MARJÁNKA" 233-313-210
tram č. 15, 22

simp@simp.cz

Sobotovičová Janka,
Ing.

pracovní oděvy, rukavice, obuv a pomůcky; kancelářské zboží

Křížová 1728/21,
150 00 Praha 5

Zastávka "POD
DĚVÍNEM" - bus č. 104,
120, 121

sobotovicova@volny.cz

Sídlo:
Lužická 1693/21,
120 00 Praha 2

Zastávka "ŠUMAVSKÁ" tram č. 10, 16

Solnař Ivo

Výroba sáčků na psí exkrementy a jejich potisk probíhá v naší nově vzniklé
chráněné dílně s vlastím strojním vybavením. Kompletaci provádí tělesně
postižení charita Zábřeh a Drutěva Praha .

251-555-627,
604-203-023

222-726-110,
603-885-380

Provozovna:
Dělnická 1020/54,
170 00 Praha 7

Zastávka "MANINY" tram č. 1, 3, 12, 15, 17

info@fedog.cz

SPEKTRA - výrobní
družstvo nevidomých

Spektra v.d.n - moderní kompenzační pomůcky
Pro zrakově postižené: digitální lupy, zpřístupnění PC a mobilních telefonů
Pro jemnou motoriku: speciální myši, klávesnice, alternativní ovládání PC
Pro vady řeči: komunikátory
Pro seniory: zjednodušené ovládání PC

Sídlo + provozovna:
Zátišská 1914/1,
142 00 Praha 12

Zastávka "TYRŠOVA
ČTVRŤ" - bus č. 173

241-763-416,
241-774-675

info@spektra.eu

STREAMFINITY, s.r.o.

poskytuje vysílací a telekomunikační služby

Přívozní 1054/2,
170 00 Praha 7

Zastávka "ORTENOVO
NÁMĚSTÍ" - tram č. 5,
12, 54

221-225-111,
775-864-800

info@streamfinity.cz

TERSIL s.r.o.

Společnost dodávající výrobky do oblasti opravárenství, údržby a technického
čištění.

Sídlo + provozovna:
Podnikatelská 566,
190 00 Praha 9 Běchovice

Zastávka "VÚ
BĚCHOVICE" - bus č.
109, 222

266-611-238,
602-359-845

tersil@quick.cz

www.pracovni-odevyobu.cz

www.fedog.cz

www.spektra.eu

www.streamfinity.cz

www.tersil.cz
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S) KOMPENZAČNÍ POMŮCKY A ZAŘÍZENÍ
Formy
péče:

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

Email:

WWW:

Cesta domů, o.s.

všichni, kdo potřebují pomůcku
zapůjčit

bez omezení věku

Dukelských hrdinů 54,
Praha 7, 170 00

775 556 925,
zastávka "VELETRŽNÍ"
nebo "VÝSTAVIŠTĚ" - tram 283 850 949,
775 166 863
12, 14, 15 a 17

info@cestadomu.cz

www.cestadomu.cz

CleverInspect s.r.o.

Mobilní dohledová jednotka seniorInspekt - osobní zařízení
(podobně jako Areion)

senioři

Evropská 655/6,
160 00 Praha 6

Zastávka "DEJVICKÁ" bus č. 119, tram č. 2, 8,
26, metro A

info@clevertech.cz

www.seniorinspect.cz

DMA Praha s.r.o.

Prodejna kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek

bez omezení
věku

Na Slupi 15,
120 00 Praha 2

Zastávka "ALBERTOV" - tram č.
261-222-150
7, 18, 24

ikabesova@dmapraha.cz www.dmapraha.cz

DMA Praha s.r.o.

Sídlo firmy

bez omezení
věku

Krajanská 339,
149 00 Praha 11

Zastávka "ZDIMĚŘICKÁ" - bus
č. 363, 605

ikabesova@dmapraha.cz www.dmapraha.cz

Název:

774-403-248
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T) RŮZNÉ
Formy
péče:

Cílová skupina:

Věková
kategorie:

Adresa:

Dopravní spojení MHD: Telefon:

Email:

WWW:

Fit-Ilco, o.s. Klub stomiků

stomici

bez omezení
věku, zejména
nad 50 let

Vratislavova 9,
128 00 Praha 2

Zastávka "ALBERTOV" 728-870-963
tram č. 7, 18, 24

fitilco@seznam.cz

www.stomici-praha.wz.cz

Fit-Ilco, o.s. Klub stomiků Informační a
poradenské centrum

stomici

bez omezení
věku, zejména
nad 50 let

Karlínské nám. 12,
180 00 Praha 8

Zastávka "KARLÍNSKÉ
NÁM." - tram č. 8, 24

728-870-963

predseda@ilco.cz

www.ilco.cz

Klub přátel červenobílé
hole

hluchoslepí

bez omezení
věku

Přemyšlenská 13,
182 00 Praha 8

Zastávka "SLUŽSKÁ" bus č. 102, 177

284-691-012,
775-164-190

pacesova.ota@volny.cz

www.klubpratel.wz.cz

Pikovická: Zastávka "NÁDRAŽÍ
stanoviště:
BRANÍK" - tram č. 3, 17, 21, bus
Pikovická (u vjezdu na aut.
č. 106, 121,253
nádraží)
ST
Budějovická: Zastávka
11.00hod.
"BUDĚJOVICKÁ" - metro C, bus 733-390-610
Budějovická (u DBK)
č. 118, 121, 124, 148, 192, 193,
ST 13.00hod.
205
Chodovská: Zastávka
Chodovská (u Kauflandu)
"CHODOVSKÁ" - tram č. 11,
ST 14.00hod.
bus č. 150, 188

teren.praha@nadeje.cz

www.nadeje.cz

P.O.Box 20,
252 63 Roztoky

602-273-173

info@celiac.cz

www.celiac.cz

603-852-715

info@senior-help.cz

www.senior-help.cz

Název:

NADĚJE o.s.

Mobilní
sociální
služba

Sdružení celiaků ČR

SENIOR HELP

Útulek pro opuštěná
zvířata

Individuální a
kolektivní
služby
společenského
charakteru,
směřující k
dlouhodobému
udržení
mentální a
fyzické
soběstačnosti
seniora.

osoby bez přístřeší

celiaci

bez omezení
věku

senioři

50+ resp.rodiny
Ponte Trading s.r.o.,
/děti seniorů,
kterým tato služba Ruská 8, 101 00 Praha
může pomoci v
10
péči o seniora

V Zámcích 56,
180 00 Praha 8 - Trója

Služby jsou poskytovány v
domácím prostředí seniorů.
Konzultace po předchozí
telefonické nebo emailové
dohodě.

Zastávka "KRAKOV"
233-554-242,
upoz@mppraha.cz
nebo "ZHOŘELECKÁ" 283-011-711
bus č. 102, 144, 177, 200

www.upozpraha.cz
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