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MČ PRAHA 13

Vážení obyvatelé Prahy 13,  
dostává se Vám do rukou další vydání katalogu s aktualizovaným přehledem sociálních a tzv. návazných služeb.
Od jeho prvního vydání a posléze i aktualizovaného vydání uplynula už řada let. Za tu dobu se mnohé změnilo.
Několik nových sociálních služeb přibylo, jiné zanikly. Změnily se i názvy a kontakty některých z poskytovatelů. 

Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního stavu, životních návyků, života 
ve znevýhodňujícím prostředí či ohroženým trestnou činností. Cílem sociálních služeb je znevýhodnění nejen
zmírnit, ale podpořit klienty při řešení obtížné situace, aby mohli vést běžný a plnohodnotný život. Sociální služby
přicházejí v úvahu v případě, kdy nelze pomoc zajistit běžnými prostředky, jako jsou pomoc v rodině, sousedská
výpomoc apod. Služby mohou být poskytovány ambulantní formou (klienti mohou za službami docházet),
formou terénní služby (v domácnostech uživatelů), případně formou pobytovou, přičemž jednotlivé služby 
lze kombinovat. Některé služby jsou poskytovány za úplatu, jiné jsou zdarma. Poradenství je vždy bezplatné.

Celkový přehled všech registrovaných sociálních služeb naleznete na webu v Registru poskytovatelů 
sociálních služeb, který provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ne každý z Vás má ale na internet přístup. Katalog v papírové podobě Vám tak může usnadnit základní orientaci
při hledání potřebné sociální, popř. návazné služby. Proto městská část Praha 13 prostřednictvím odboru sociální
péče vydává přehledný katalog sociálních služeb. V katalogu najdete především ty služby, které mají v městské
části svá sídla, a tudíž jsou nejdostupnější. Městská část však podporuje i celou řadu dalších organizací, 
které nejsou z našeho obvodu, lze však za nimi dojíždět. Do katalogu jsou zařazeny i některé další doplňkové
služby, u kterých se domníváme, že je vhodné o nich vědět. V katalogu jsou jednotlivé služby pro přehlednost
rozděleny do několika skupin: služby pro osoby se zdravotním postižením; pro rodinu, děti, mládež 
a pro seniory. Dále služby pro řešení krizové životní situace, služby poradenské a služby ostatní 
(např. kluby pro seniory).

V případě, že potřebujete pomoc sociální služby, můžete se obracet přímo na poskytovatele. S výběrem 
vhodné služby Vám také vždy poradí pracovníci odboru sociální péče Úřadu MČ Praha 13.

Pro zvýšení informovanosti obyvatel o sociálních službách pořádá městská část Praha 13 pravidelně 
Veletrh sociálních služeb Prahy 13 nebo Výstavu sociálních služeb Prahy 13. Zde se také můžete 
v přímém kontaktu s poskytovateli služeb dozvědět vše potřebné. 

Ing. Pavel Jaroš
Zástupce starosty pro sociální oblast
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Abecední seznAm poskytovAtelů služeb 
Armáda spásy ČR                                                                                                                                   14
Asistence, o.p.s.                                                                                                                                      8
ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.                                                4
Barevný svět dětí, z.s.                                                                                                                               9
Bílý kruh bezpečí                                                                                                                                    14
Bona, o.p.s.                                                                                                                                             6
Centrum ALMA, o.p.s.                                                                                                                             14
Centrum Anabell, z.s.                                                                                                                              14
Centrum Locika                                                                                                                                        9
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.                                                                                                   4
Centrum pro integraci cizinců o.p.s.                                                                                                         18
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.                                                    4
Centrum sociálních služeb Praha                                                                                                             15
Centrum sociálně zdravotních služeb – Klub 17 (AT poradna a AT linka)                                                  9 / 18
Cesta domů, z.ú.                                                                                                                                    14
Cestou necestou, z.s.                                                                                                                                9
Česká unie neslyšících                                                                                                                              4
Dětské krizové centrum, z.ú.                                                                                                                      9
Diakonie ČCE – středisko Praha                                                                                                                 8
Domov svaté Rodiny                                                                                                                                 6
Domov sv. Karla Boromejského                                                                                                                12
Dům tří přání                                                                                                                                         10
EDA cz, z.ú.                                                                                                                                             5
Farní charita Stodůlky                                                                                                                      12 / 15
Fokus Praha, z.ú.                                                                                                                                   15
Fosa, o.p.s.                                                                                                                                              6
Gaudia proti rakovině, z.ú.                                                                                                                       18
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.                                                                                   5
HEWER, z.s.                                                                                                                                             8
Hornomlýnská, o.p.s.                                                                                                                                8
Ictus, o.p.s.                                                                                                                                             7
Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.                                                                      5
Integrační centrum Praha o.p.s. – pobočka Praha 13                                                                                 18
Kluby seniorů                                                                                                                                         20
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Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.                                                                                                10
Linka bezpečí, z.ú.                                                                                                                                  15
Mateřská centra, kluby apod. (Klub Kulička, Dětské minicentrum Stodůlka, DDM Stodůlky apod.)                    20
Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5                                                                   7
NADĚJE                                                                                                                                                 16
Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)                                                                                                  7
Občanská poradna (Jakubská 3, Praha 1)                                                                                                 18
Odbor sociální péče                                                                                                                                19
Okamžik z.s.                                                                                                                                            5
Palata – Domov pro zrakově postižené                                                                                                       6
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.                                                                  7
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva                                                                                        18
Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (NRZP ČR)                                                              19
Poradna při finanční tísni, o.p.s.                                                                                                               19
Portus Praha, z.ú.                                                                                                                                     7
Pro Dialog z.s.                                                                                                                                        10
PROGRESSIVE o.p.s.                                                                                                                               16
Proxima sociale o.p.s.                                                                                                                             10
Prosaz, z.ú.                                                                                                                                              8
REMEDIUM Praha o.p.s. (Klub REMEDIUM a Občanská poradna REMEDIUM)                                          12 / 19
ROSA – centrum pro ženy, z.s.                                                                                                                 16
SANANIM                                                                                                                                              17
SDMO – Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z.s.                                                            8
Senior Help s.r.o.                                                                                                                                    12
Spolek Flor in                                                                                                                                         20
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice                                                                                           11
Středisko náhradní rodinné péče, spolek                                                                                                   11
Středisko prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o.p.s.                                                              17
Středisko sociálních služeb Prahy 13 (pečovatelská služba, denní stacionář, péče o klienta, kluby)                  13
Středisko výchovné péče Klíčov – Ambulantní oddělení Praha 5                                                                  11
STŘEP – České centrum pro sanaci rodiny, z.ú.                                                                                         11
Tichý svět, o.p.s.                                                                                                                                      6
TŘI, o.p.s.                                                                                                                                              17
Život 90, z.ú.                                                                                                                                         13
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zdRAvotně postižení
SmySlové poStižení:
asnep – asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.
Centrum zprostředkování pro neslyšící – Karlínské náměstí 12, Praha 8, 
tel.: 776 635 155, SMS: 776 701 502, www.cztn.cz, FB: facebook.com/CZTNinfo
e-mail: tlumoceni.cztn@seznam.cz, Oovoo: cztn-tlumoceni Skype: CZTN-
tlumoceni Přijímáme objednávky na tlumočení přes webkameru. 
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením a osoby hluchoslepé (tzn. osoby
neslyšící – uživatelé českého znakového jazyka, osoby nedoslýchavé a ohluchlé –
uživatelé znakované češtiny, přepisu či vizualizace mluvené češtiny) 
Typ sociální služby: tlumočnická služba (včetně přepisu, znakované čeština 
a dalších forem komunikace dle potřeb uživatelů služby)

centrum pro dětský sluch tamtam, o.p.s. 
Hábova 1571, Praha 5 – Stodůlky, tel.: 235 517 313, www.detskysluch.cz,
e-mail: detskysluch@detskysluch.cz
Cílová skupina: děti a dospělí se sluchovým postižením a jejich rodiny
Typ sociální služby: Raná péče, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
Odborné sociální poradenství
Další návazné služby: Informačně vzdělávací služby, Psychologická poradna 

centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro prahu a středočeský kraj, o.p.s.
Karlínské náměstí 12, Praha 8 – Karlín, tel.: 223 004 852, www.cnn-ops.cz,
e-mail: info@cnn-ops.cz
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením
Typ sociálních služeb: odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, tlumočnické služby 

česká unie neslyšících
Dlouhá 729/37, Praha 1, tel.: 224 827 152, 725 865 823, (SMS) www.cun.cz,
e-mail: praha@cun.cz
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením bez omezení věku, osoby
s kombinovaným postižením 
Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením (sociálně aktivizační služby pro neslyšící), tlumočnické služby (tlumočnické
služby pro neslyšící preferující Český znakový jazyk, Simultánní přepis pro neslyšící
preferující mluvený český jazyk) 
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eDa cz, z.ú. 
Trojická 2, Praha 2, www.eda.cz, www.facebook.com/ranapeceeda,
e-mail: info@eda.cz, (nabízíme 2 služby) 
RaNá Péče – Cílová skupina: rodiny dětí 
se zrakovým s kombinovaným postižením od narození nejvýše do 7 let.
Typ sociální služby: raná péče, terénní konzultace v klientských rodinách,
ambulantní konzultace pro klienty 
LiNKa eDa – tel.: 800 40 50 60, e-mail: linka@eda.cz a Chat je určena všem
pečujícím (rodičům, blízkým, odborníkům), kterých se týká téma dětí se závažnou
diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením 
Dále nabízíme:
• podporu 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
• bezplatnou, anonymní, celorepublikovou službu • zprostředkování telefonické
konzultace s lékařem nebo odborným specialistou (nelze anonymně)

helppes – centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.
Hvozdnice 147, 252 05 Hvozdnice, výcvikový areál Praha 5, Plzeňská ul. 
(u tramvajové zast. Hotel Golf), tel.: 603 769 864, www.helppes.cz,
e-mail: info@helppes.cz
Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým
postižením, trpící stavy ztráty vědomí či záchvatovými onemocněními, diabetes, trpící
autismem či Aspergerovým syndromem, s kombinovanými handicapy, děti
s nejrůznějšími typy postižení 
Typ sociální služby: sociální rehabilitace

informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. 
Podpůrná rodičovská organizace Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 
Hábova 1571, Praha 5 – Stodůlky, tel.: 235 517 313, www.infocentrum-sluch.cz,
e-mail: info@infocentrum-sluch.cz
Cílová skupina: děti a dospělí se sluchovým postižením a jejich rodiny, široká veřejnost 
Návazné služby: informační a vzdělávací činnost, odborná knihovna

okamžik z.s. 
Na Strži 1683/40, Praha 4, tel.: 233 379 196, www.okamzik.cz,
e-mail: poradna@okamzik.cz, dc@okamzik.cz
Cílová skupina:osoby se zrakovým postižením Registrované sociální služby:
Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým – sociálně aktivizační služby 
(tel.: 233 379 196) Poradenské centrum – odborné sociální poradenství (tel.: 233 371 277)
Návazné služby: Vidět tvýma očima – pomoc dětem se zrakovým postižením 
Hmateliér – ateliér a dílna hmatového modelování pro nevidomé, (tel.: 773 069 630)

In
fo

rm
ační Centrum

rodičů a přátel sluchově postižených
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palata – Domov pro zrakově postižené 
Na Hřebenkách 737/5, Praha 5 – Smíchov, tel.: 257 311 930 (recepce), 
257 311 931, 257 311 563, www.palata.cz, e-mail: servis@palata.cz
Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením Služby: ubytování, poradenství,
terapeutické služby, služby logopeda a psychologa, zdravotní péče

tichý svět, o.p.s.
Sídlo: Staňkovská 378, Praha 9, Provozovna: Podolská 322/21, Praha 4, 
tel.: 222 519 835, www.tichysvet.cz, e-mail: appn@tichysvet.cz
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením a osoby se sluchovým
a kombinovaným postižením 
Typ sociální služby: sociální rehabilitace (dlouhodobé profesní poradenství
a podporované zaměstnávání, krátkodobé profesní poradenství, intervence a tranzitní
program), odborné sociální poradenství (právní poradenství, poradenství online,
sociální poradenství) tlumočnické služby (provozujeme v České republice unikátní
Centrum online komunikace, tzv. Tichou linku, která prostřednictvím mobilních zařízení
umožňuje neslyšícím online využít tlumočníka znakového jazyka nebo přepisovatele
mluvené řeči). Sociální služby poskytujeme ambulantně i terénně. Kromě pořádání
společenských a kulturních aktivit pro neslyšící nabízíme také jejich dlouhodobé
zaměstnávání v chráněných pracovištích Tichá kavárna a Tichá pekárna

mentální poStižení a duševní onemocnění:
bona, o.p.s.
Pod čimickým hájem 177/1, Praha 8, tel.: 283 853 163 www.bona-ops.cz/,
e-mail: info@bona-ops.cz
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 
Typ sociální služby: podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení, sociální rehabilitace

Domov svaté rodiny
Ulrychova 10/1874, Praha 6 – Břevnov, tel.: 235 002 532, 
www. domovsvaterodiny.cz, e-mail: dsr@domovsvaterodiny.cz
Cílová skupina: dospělé osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami 
ve věku od 26 let s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy 
Typ sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením a návazné služby
(vzdělávací a aktivizační činnosti, terapeutická dílna...) 

Fosa, o.p.s.
Filipova 2013, Praha 4, tel.: 271 910 016; 775 350 115, www.fosaops.org,
e-mail: fosaops@fosaops.org
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením
Typ sociální služby: sociální rehabilitace, osobní asistence, podporované
zaměstnávání 
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ictus, o.p.s.
Kurzova 2373/25, Praha 5 – Stodůlky, tel.: 603 500 718, www.ictus.cz, 
email: ictus@ictus.cz
Cílová skupina: lidé po cévní mozkové příhodě
Služby: rekondiční pobyty, učení plavání apod.

mateřská škola a základní škola speciální Diakonie čce praha 5
Vlachova 1502, Praha 5, tel.: 235 517 303, 737 258 416
http://skola-stodulky.diakonie.cz, e-mail: skola@diakoniep13.cz
Cílová skupina: dětí a žáci s mentálním postižením a s více vadami
Typ služby: mateřská škola a základní škola speciální

národní ústav pro autismus, z.ú. (nautis)
Kontaktní adresa: Na Truhlářce 24, Praha 8, tel.: 284 684 959; 
infolinka: 606 729 672 (objednávání na diagnostiku), www.nautis.cz, 
e-mail: nautis@nautis.cz, Online poradenství: poradna@nautis.cz,
Telefonické poradenství: 775 304 211 (pátek 9.00 – 16.00) 
Cílová skupina: lidé s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny 
Typ sociální služby: raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální
poradenství, domov se zvláštním režimem, osobní asistence, odlehčovací služby,
sociální rehabilitace, chráněné bydlení 

pohoDa – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. 
Roškotova 1737/6, Praha 4 – Braník, tel.: 296 202 022, 777 913 483, 
www.pohoda-help.cz, e-mail: pohoda@pohoda-help.cz
Cílová skupina: lidé s mentálním a kombinovaným postižením (19 – 80 let) 
Typ sociální služby: chráněné bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby, 
denní stacionář
Návazné služby: odborné vzdělávání, zaměstnávání lidí s mentálním postižením –
sociální podnik Kavárna Bílá vrána, catering

portus praha, z.ú. 
Uruguayská 178/5, Praha 2, provozovna: Slapy 74 a 406, Slapy nad Vltavou
tel.: 261 217 671, www.portus.cz, www.akcecihla.cz, www.dobrotyspribehem.cz
e-mail: portus@portus.cz
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením
Typ sociální služby: chráněné bydlení (celoroční pobytová služba), sociálně-
terapeutická dílna, provoz sociálního podniku s potravinářskou výrobou 
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tělesné A kombinovAné postižení
asistence, o.p.s. 
Na Topolce 1, Praha 4, tel.: 241 083 579, 605 700 205, www.asistence.org
e-mail: stredisko@asistence.org
Cílová skupina: lidé s tělesným a kombinovaným postižením ve věku 16-64 let 
Typ sociální služby: osobní asistence, sociální rehabilitace

Diakonie čce – středisko praha 
Vlachova 1502, Praha 5, tel.: 235 517 303, www.diakonie-praha.cz,
e-mail: stredisko@diakonie-praha.cz
Cílová skupina: děti, mládež a dospělí s kombinovaným postižením 
Typ sociální služby: denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služba, raná péče,
sociálně terapeutická dílna

heWer, z.s. 
černokostelecká 2020/20, Praha 10, tel.: 736 505 552, www.hewer.cz,
e-mail: prahaC@hewer.org 
Cílová skupina: senioři a lidé se zdravotním a mentálním postižením 
Typ sociální služby: osobní asistence

hornomlýnská, o.p.s.
Filipova 2013/1, Praha 4 - Chodov, tel.: 271 910 328, www.hornomlynska.cz,
e-mail: info@hornomlynska.cz
Cílová skupina: děti s různými typy i stupni zdravotního postižení
Typ sociální služby: odlehčovací služba, osobní asistence

prosaz, z.ú. 
Kodymova 2526/4, Praha 5, tel.: 251 614 469, www.prosaz.cz,
e-mail: info@prosaz.cz
Cílová skupina: zdravotně postižení občané 
Typ sociální služby: pečovatelská služba, osobní asistence

sDmo – sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z.s.
tel.: 602 727 472, 720 994 008, www.dmoinfo.cz, e-mail: sdmo@dmoinfo.cz
Cílová skupina: osoby s DMO a jejich rodiny
Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby (arteterapie, muzikoterapie, terapie
fotografií, kurz tvůrčího psaní), dále fyzioterapie, ergoterapie, konzultace psychologa,
neurologa
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mČ pRAhA 13

děti, mládež A RodinA
barevný svět dětí, z.s. 
Pod Nuselskými schody 1721/3, Praha 2, tel.: 731 850 775,
www.barevnysvetdeti.cz, e-mail: cesnekova@barevnysvetdeti.cz
Cílová skupina: ohrožené a znevýhodněné děti a jejich rodiny, 
pěstounské rodiny, veřejnost 
Služby: odborné poradenství, vzdělávání, psychosociální podpora, doprovázení
pěstounských rodin, volnočasové programy pro děti

centrum sociálně zdravotních služeb (klub 17) 
Socháňova 1221, Praha 6 – Řepy, tel.: 235 311 791, www.cszs.cz,
e-mail: klub17@seznam.cz
Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 18 let 
Typ sociální služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(pozn.: služba je poskytována úterý, středa a pátek od 15 do 20 hodin) 

centrum locika
Dukelských hrdinů 342, Praha 7, tel.: 273 130 878, 734 441 233,
http://centrumlocika.cz/, e-mail: info@centrumlocika.cz
Cílová skupina: děti a rodiny ohrožené domácím násilí
Typ služby: terapie, poradenství, sociální práce

cestou necestou, z.s.
Plzeňská 2076, Praha 5, tel.: 605 203 876, 222 360 652,
www.cestounecestou.org, e-mail: info@cestounecestou.org
Cílová skupina: rodiče a ohrožené děti, pěstounské rodiny
Typ služby: krizové centrum pro rodinu, doprovázení pěstounů

Dětské krizové centrum, z.ú. 
V Zápolí 1250/25, Praha 4, www.ditekrize.cz, www.linkaduverydkc.cz
Kontakt pro zájemce o služby centra, klienty centra a odborníky
Tel./fax: 241 480 511, 241 483 853, mobil: 777 664 672
e-mail: ambulance@ditekrize.cz, dkc@ditekrize.cz NON-STOP Linka důvěry 
DKC: 241 484 149 nebo mobil 777 715 215, e-mail internetové Linky důvěry 
DKC: problem@ditekrize.cz
Cílová skupina: děti ohrožené syndromem CAN (děti zneužívané, týrané
a zanedbávané) 
Služby: krizová pomoc, telefonická krizová pomoc pro děti a dospělé, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné poradenství, sociálně právní ochrana
dětí, prevence, vzdělávání 
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Dům tří přání 
Karlovarská 18, Praha 6 – Ruzyně, tel.: 235 302 698, 607 199 291,
www.dumtriprani.cz, e-mail: info@dumtriprani.cz
Cílová skupina: děti ohrožené syndromem CAN (děti zneužívané, týrané
a zanedbávané), děti ohrožené v důsledku nepříznivé sociální situace rodiny 
a děti ohrožené osobní krizí nebo vztahovou krizí v rodině  
Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, krizová pomoc,
sociální rehabilitace  

lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. 
Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 – Nové Město, tel.: 234 621 361,
www.lata.cz, e-mail: info@lata.cz
Cílová skupina: ohrožené děti, mladí lidé a jejich rodiny 
Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dobrovolnictví,
odborné poradenství 

pro Dialog z.s. 
Řehořova 12, Praha 3, tel.: 777 311 559, www.prodialogforum.cz, 
e-mail: prodialogforum@gmail.com 
Cílová skupina: lidé v situaci konfliktu a nedorozumění, kteří mají zájem podílet 
se na řešení své situace 
Služby: odborné psychosociální poradenství, odborné sociální poradenství,
psychologické poradenství, speciálně pedagogické poradenství, psychoterapie,
terapeutická práce s rodinou, asistence rodinám (asistované předávání dětí;
asistovaná setkávání rodiče s dítětem, dětmi; asistence pro rodičovský dialog
o potřebách jejich dětí s cílem vytvoření rodičovské dohody o potřebách dítěte),
rodinná mediace, krizová pomoc (forma psychosociální intervence, nikoliv ubytování),
restorativní programy 

proxima sociale o.p.s. 
Rakovského 3138, Praha 4, tel.: 277 007 280, www.proximasociale.cz,
e-mail: office@proximasociale.cz
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 12 – 19 let, které se nacházejí v obtížné životní
situaci a mají bydliště zpravidla na Praze 13 a rodiny s dětmi.  
Typ sociální služby: 
Terénní programy Praha 13
Kontaktní místo
Borovanského 2205/8, Praha 5 – Velká Ohrada
tel.: 277 007 284, 775 610 453, 777 773 957
e-mail: t13@proximasociale.cz
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mČ pRAhA 13

Klub JednaTrojka
K Zahrádkám na pozemku parc.č. 1865/11, Praha 5 – Stodůlky 
(Centrální park Prahy 13)
tel.: 277 007 284, 775 610 002, 777 773 957
e-mail: jednatrojka@proximasociale.cz

Sanace Rodiny
tel.: 241 770 232, e-mail: sanacerodiny@proximasociale.cz

středisko křesťanské pomoci horní počernice 
Křovinovo nám.11/13, Praha 9 – Horní Počernice, tel.: 281 091 713,
www.skphopo.cz, e-mail: info@skphopo.cz
Cílová skupina: rodiny s dětmi, matky s dětmi, otcové s dětmi bez přístřeší 
Typ sociální služby: azylový dům, poradenství 

středisko náhradní rodinné péče, spolek
Jelení 91, Praha 1, tel.: 233 356 701, 233 355 309, www.nahradnirodina.cz
e-mail: info@nahradnirodina.cz
Cílová skupina: rodiny s dětmi v osvojení, žadatelé o osvojení a pěstounskou péči,
pěstounské rodiny 
Služby: poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, psychologická diagnostika 
dětí v NRP, skupinová setkávání rodin a dětí v NRP, individuální podpora rodin
s přijatými dětmi

středisko výchovné péče klíčov – ambulantní oddělení praha 5 
Weberova 1, Praha 5, tel.: 251 614 735, 774 212 820, www.klicov.cz,
e-mail: ambulancepraha5@klicov.cz
Cílová skupina: děti, dospívající a jejich rodiny
Typ služeb: rodinné poradenství a terapie, psychologická diagnostika, skupinové
programy a preventivně výchovné programy, následná péče

stŘep – české centrum pro sanaci rodiny, z.ú. 
Řehořova 10, Praha 3, tel.: 224 224 361, 224 232 261, www.strep.cz,
e-mail: strep@centrum.cz
Cílová skupina: sociálně ohrožené rodiny s dětmi ve věku 0-15 let 
Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (prevence
zanedbávání dětí a jejich odebírání z rodin)

STŘEDISKO
NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
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senioři
Domov sv. karla boromejského 
K Šancím 50/6, Praha 6 – Řepy, tel.: 235 323 248, 775 853 543, 
www.domovrepy.cz, e-mail: sekretariat@domovrepy.cz
Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení 
Typ služeb: odlehčovací služba, denní stacionář pro pacienty s demencí, zdravotně
sociální služba, zdravotnické zařízení – lůžka (LDN)

Farní charita stodůlky 
Kovářova 21/22, Praha 5, tel.: 733 108 816, www.stodulky.charita.cz,
e-mail: info@stodulky.charita.cz
Cílová skupina: senioři, krátkodobě i dlouhodobě nemocní, nemocní v pooperačním
stavu, umírající klienti, jimž jejich zdravotní stav umožňuje setrvávat v domácím
prostředí, pečující o osoby blízké v domácím prostředí 
Typ služeb: profesionální zdravotní služba poskytovaná zdravotními sestrami
v domácím prostředí, půjčovna kompenzačních pomůcek, setkávání pro pečující
o osoby blízké v domácím prostředí, setkávání starších a nemocných

remeDium praha o.p.s. (klub remeDium) 
Táboritská 22, Praha 3, tel.: 222 712 940, www.remedium.cz, www.vstupujte.cz,
e-mail: senior@remedium.cz
Cílová skupina: senioři 
Služby: psychosociální poradenství, psychoterapeutická skupina, volnočasové aktivity
(kurzy, přednášky, rehabilitační cvičení, aj.) 

senior help s.r.o. 
Přípotoční 1528/2, Praha 10, tel.: 603 852 715, www.senior-help.cz,
e-mail: info@senior-help.cz
Cílová skupina: senioři, rodinní příslušníci seniorů, všichni, kdo si uvědomují nutnost
celoživotního vzdělávání a přípravy na stáří svých blízkých i své vlastní  
Služby: individuální i skupinové aktivizační činnosti např. Nordic Walking, trénování
paměti, finanční gramotnost a bezpečnost atd. 
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mČ pRAhA 13

středisko sociálních služeb prahy 13 
Trávníčkova 1746/37, Praha 5, tel.: 222 543 022, 602 527 959, www.sssp13.cz,
e-mail: socialnipracovnik@sssp13.cz
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením 
Služby: terénní pečovatelská služba, denní stacionář, středisko osobní hygieny, jídelna,
kluby seniorů a klub Kulička 

život 90, z.ú. 
Karolíny Světlé 18, Praha 1, tel.: 222 333 555, www.zivot90.cz,
e-mail: zajemciosluzby@zivot90.cz
Cílová skupina: senioři a jejich blízcí 
Služby: bezplatná nonstop telefonická krizová pomoc – Seniortelefon: 800 157 157;
infocentrum; poradny u nás nebo přijedeme i za Vámi: sociální, pro pečovatele, 
právní, psychologická, pro případy zneužívání a týrání…; svépomocná skupina 
pro neformální pečovatele; odlehčovací pobytové centrum i denní stacionář;
fyzioterapie, rehabilitace; vzdělávací, sportovní, jazykové, výtvarné kroužky, vycházky,
besedy, přednášky; divadelní představení (Divadlo U Valšů), filmový klub; tísňová 
péče (nonstop dispečink, který zajistí pomoc, když jste v nouzi; tísňové tlačítko, 
ale i zařízení, které nám volá samo, kdybyste se nemohli hnout); pečovatelská 
služba; půjčovna kompenzačních pomůcek 
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kRizové životní situAce
armáda spásy čr 
Petržílkova 2565/23, Praha 5, tel.: 251 106 424, www.armadaspasy.cz,
e-mail: ustredi@armadaspasy.cz
Cílová skupina: sociálně slabí, lidé bez domova 
Typ sociální služby: Centrum sociálních služeb B. Bureše (Tusarova 60, Praha 7) –
azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum; Centrum sociálních služeb
Lidická (Lidická 3312/18a) – sociální rehabilitace, terénní program

bílý kruh bezpečí 
U Trojice 2, Praha 5, tel.: 257 317 100 (poradna),
tel.: 116 006 – linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (volání
bezplatné, diskrétní, nonstop) www.bkb.cz; www.domacinasili.cz;
www.donalinka.cz
e-mail: bkb.praha@bkb.cz
Cílová skupina: oběti trestné činnosti a domácího násilí 
Typ sociální služby: odborné sociální poradenství

centrum alma, o.p.s. 
Přístavní 1111/40, Praha 7, tel: 266 317 404, www.centrum-alma.cz,
e-mail: info@centrum-alma.cz
Cílová skupina: osoby v závislosti, zejména ženy s alkoholovou závislostí a jejich rodiny 
Typ sociální služby: odborné sociální poradenství a služby následné péče 

centrum anabell, z.s. 
Baranova 1026/33, Praha 3, tel.: 775 904 778, www.anabell.cz,
e-mail: praha@anabell.cz
Cílová skupina: klienti od 12 let věku 
Typ sociální služby: odborné sociální poradenství a jako doplňkové služby individuální
a skupinová terapie, nutriční poradna a služby knihovny 

cesta domů, z.ú. 
Boleslavská 16, Praha 3, tel.: 266 712 610 (kancelář)
tel.: 283 850 949, 775 166 863 (Poradna, Domácí hospic a Odlehčovací služby)
www.cestadomu.cz, e-mail: info@cestadomu.cz
Cílová skupina: umírající lidé a jejich pečující rodiny, pozůstalí
Typ sociální služby: odborné sociální poradenství, odlehčovací služby
domácí hospic, půjčovna kompenzačních pomůcek, péče o pozůstalé
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mČ pRAhA 13

centrum sociálních služeb praha 
Žilinská 2769/2, Praha 4-Záběhlice, tel.: 296 332 014, www.csspraha.cz,
e-mail: iis@csspraha.cz
Cílová skupina: osoby v krizové životní situaci 
Typ sociální služby:
Informační a poradenské centrum Kontakt: Ječná 3, Praha 2- 222 515 400 
a Dělnická 54, Praha 7- 220 565 323
Azylový dům Skloněná – pro muže: 284 825 241
Azylový dům Šromova – muži, ženy, páry, rodiny s dětmi: 281 914 376
Azylový dům pro ženy: 731 056 738
Azylový dům s ošetřovatelskou službou: 734 182 686
Azylový dům pro matky s dětmi: 272 657 058
Intervenční centrum: 281 911 883
Pražská linka důvěry: 222 580 697 

Farní charita stodůlky 
Kovářova 21/22, Praha 5, tel.: 733 108 816, www.stodulky.charita.cz,
e-mail: info@stodulky.charita.cz
Cílová skupina: lidé bez přístřeší, sociálně slabí, rodiny s dětmi v obtížné sociální
situaci, etnické menšiny, lidé v nouzi
Typ služby: charitní šatník v ul. Přecechtělova 2243, Praha 5 – nabízí a přijímá čisté
oblečení, obuv, školní a sportovní potřeby  

Fokus praha, z.ú. 
Dolákova 536/24, Praha 8, tel.:233 553 303, www.fokus-praha.cz,
e-mail: fokus@fokus-praha.cz
Cílová skupina: dospělé osoby se zkušeností s duševním onemocněním 
Typ sociální služby: sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, odborné sociální
poradenství, chráněné bydlení, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním
postižením, krizová pomoc, podpora samostatného bydlení

linka bezpečí, z.s. 
www.linkabezpeci.cz Linka bezpečí: 116 111, e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz,
Chat: chat.linkabezpeci.cz, Rodičovská linka: 840 111 234, 606 021 021, 
e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz
Cílová skupina: děti a mladiství do 17 let (včetně) a studenti denního studia do 25 let
(včetně) a v případě Rodičovské linky rodiče, prarodiče, pedagogové a ostatní dospělí,
kteří jednají v zájmu dítěte 
Typ sociální služby: telefonická krizová pomoc
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naDěJe 
K Brance 11/19e, Praha 5, tel.: 222 521 110, www.nadeje.cz, 
e-mail: praha@nadeje.cz
Cílová skupina: lidé bez domova
Typ sociální služby:
Terénní program na území Prahy, tel. 733 390 610 (pouze v pracovních dnech)
Nízkoprahové denní centrum, U Bulhara 46, Praha 2
Nízkoprahové denní centrum pro mladé do 26 let, Bolzanova 7, Praha 1
Noclehárna pro muže, Husitská 70, Praha 3 – Žižkov
Noclehárna pro muže, Na Slupi 12, Praha 2
Azylový dům pro muže, Husitská 70, Praha 3 – Žižkov
Azylový dům pro muže, Otínská 43, Praha 5 – Radotín
Azylový dům pro ženy, Rybalkova 31, Praha 10 – Vršovice
Azylový dům pro seniory a zdravotně znevýhodněné, K Prádelně 2, 
Praha 10 – Záběhlice
Ordinace praktického lékaře, psychiatrie, stomatologie a gynekologie, 
U Bulhara 46, Praha 2

progressive o.p.s. 
Mahenova 4, Praha 5, tel.: 257 217 871, www.progressive-os.cz,
e-mail: stage5@progressive-os.cz
Cílová skupina: závislí na návykových látkách 
Typ sociální služby: nízkoprahové kontaktní centrum

rosa – centrum pro ženy, z.s. 
Poradna: Na Slupi 14, Praha 2, tel.: 241 432 466, SOS linka 602 246 102, 
www.rosa-os.cz, e-mail: info@rosa-os.cz
Cílová skupina: ženy – oběti domácího násilí 
Typ sociální služby: poradenství, azylový dům, telefonická krizová linka
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sananim
Ovčí hájek 2549/64a, Praha 5, tel.: 284 825 872, www.sananim.cz,
e-mail: info@sananim.cz
Cílová skupina: osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách 
Služby:
Terénní programy (tel. 774 002 235)
Doléčovací centrum (tel. 284 825 817)
Terapeutická komunita Karlov (tel. 382 229 655)
Terapeutická komunita Němčice (tel. 383 396 120)
Poradna pro rodiče (tel. 284 824 234)
Kontaktní centrum (tel. 283 872 186)
Centrum ambulantní detoxifikace a substituce (tel. 222 924 245)
Denní stacionář (tel. 220 803 130)
Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem (tel. 601 575 130)
Pracovní a sociální agentura (tel. 774 701 070)
Adiktologická ambulance (tel 724 521 913) 

středisko prevence a léčby drogových závislostí – Drop in, o.p.s. 
Karolíny Světlé 18, Praha 1, tel.: 222 221 124, www.dropin.cz,
e-mail: stredisko@dropin.cz
Cílová skupina: uživatelé nelegálních drog a jejich rodiny
Typ sociální služby: Nízkoprahové středisko, Centrum pro rodinu, Centrum
metadonové substituce Praha, Terénní program, Centrum následné péče,
Adiktologická ambulance

tŘi, o.p.s.
Sokolská 584, čerčany, tel.: 317 777 381, www.hospic-cercany.cz,
e-mail: tri@hospic-cercany.cz
Cílová skupina: lidé v terminální fázi onemocnění
Typ služby: komplexní hospicová péče, paliativní péče
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poRAdenské služby
centrum pro integraci cizinců o.p.s.
Pernerova 32, Praha 8, tel.: 222 360 452, www.cicpraha.org,
e-mail: info@cicpraha.org
Cílová skupina: imigranti v České republice – cizinci ze všech zemí včetně zemí EU,
azylanti
Služby: sociální poradenství a pracovní poradenství, sociální rehabilitace, kurzy
českého jazyka, dobrovolnický program

centrum sociálně zdravotních služeb (aT poradna a aT linka)
Socháňova 1221, Praha 6 – Řepy, tel.: 235 311 791, 724 307 775, www.cszs.cz,
e-mail: atlinka.repy@seznam.cz
Cílová skupina: osoby závislé na návykových látkách, 
Typ sociální služby: odborné sociální poradenství
(pozn.: služba je poskytována každý čtvrtek v roce od 8 do 23 hodin)

gaudia proti rakovině, z.ú. 
Jeseniova 47, Praha 3, tel.: 242 487 327, 773 993 036,
www.gaudiaprotirakovine.cz, email: info@gaudiaprotirakovine.cz
Cílová skupina: lidé s onkologickým nebo jiným dlouhodobým či vážným
onemocněním, jejich příbuzní a blízcí, lidé o ně pečující včetně zdravotnického
personálu
Služby: návazná služba – psychoterapeutická podpora a poradenství. 

integrační centrum praha o.p.s. – pobočka praha 13
Zázvorkova 2006/7, Praha 5 – Lužiny
tel.: 775 564 654 (aj), 775 553 730 (Rj, aj), 773 438 873 (arab, aj)
www.icpraha.com, e-mail: praha13@icpraha.com
Cílová skupina: státní příslušníci třetích zemí (mimo EU)
Služby: právní a odborné sociální poradenství, kurzy sociokulturní orientace,
multikulturní workshopy pro MŠ, služby interkulturních pracovníků (Rj, Ukr, Viet)

občanská poradna
Jakubská 3, Praha 1, tel.: 222 310 110

poradna pro občanství, občanská a lidská práva 
tel.: 270 003 280
(osoby v krizi a žijíci v sociálně-vyloučených lokalitách, imigranti a azylanti, etnické
menšiny, senioři, pachatelé trestné činnosti)
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poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (nrzp čr)
tel.: 266 753 427 (osoby se zdravotním postižením a senioři)

poradna při finanční tísni, o.p.s.
americká 22, Praha 2, tel.: 222 922 240, pondělní bezplatná poradenská 
linka 800 722 722, www.financnitisen.cz
Cílová skupina: zadlužení, předlužení, spotřebitelé ve finančních těžkostech
Služby: bezplatné poradenské služby, zpracování návrhu na oddlužení – osobní
bankrot zdarma

remeDium praha o.p.s. (Občanská poradna REMEDIUM)
Křišťanova 15, Praha 3, tel.: 272 743 666, Mob: 605 284 737,
www.remedium.cz, www.dluhovylabyrint.cz, 
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz
Cílová skupina: osoby v obtížné životní situaci
Služby: bezplatné poradenství v oblasti pracovněprávních, mezilidských a rodinných
vztahů, finanční problematiky včetně dluhů, bydlení, aj. 

Sociální poradenStví k dané problematice poSkytuje:
odbor sociální péče 
Městská část Praha 13 – Úřad městské části Praha 13
Sluneční nám. 2580/13, Praha 5
tel.: 235 011 451

oddělení sociální péče
(zdravotně postižení, senioři, lidé v krizi)
tel.: 235 011 443

oddělení sociálně právní ochrany dětí 
(děti, mládež, rodina)
tel.: 235 011 457

oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb 
(integrace cizinců a národnostních menšin)
tel.: 235 011 453
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Ostatní:
Spolek Flor in
V Hůrkách 2142, Praha 13, tel.: 724 211 650, www.flor-in.cz, e-mail: info@flor-in.cz
Cílová skupina: tělesně postižení
Typ služby: sportovní aktivity (hokej hendikepovaných sportovců na elektrických vozících)

Mateřská centra, kluby apod.:
Klub Kulička – (Dům pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746, e-mail: mckulicka@seznam.cz)
Dětské minicentrum Stodůlka – (www.mcstodulka.cz; info@mcstodulka.cz; tel.: 604 289 820)
DDM Stodůlky – Klub Pohádka, Miniškolička, Školička, Hurá do školy, Hurá do školy s logopedií, Herna pro rodiče
s dětmi do 10 let (www.ddmstodulky.cz; info@ddmstodulky.cz; tel.: 251 620 266, 605 920 279)
Baby Club Juklík – (www.juklik.cz, tel.: 251 610 441, e-mail: babyclub@juklik.cz) 
Rodinné centrum Hvězdička – (www.rc-hvezdicka.cz, kontaktní osoba: MUDr. Lucie Totová, tel.: 604 287 375, 
e-mail: info@rc-hvezdicka.cz)
Klub seniorů I – Vedoucí klubu: Mgr. Svatava Bulířová, tel.: 251 623 165. Schůzky s programem: každé pondělí
od 13 do 16 hodin v Domě seniorů Lukáš (Trávníčkova ul. 1746)
Klub seniorů II – Vedoucí klubu: Milada Tomašovičová, tel.: 222 963 603. Schůzky s programem: každé úterý 
od 13 do 16 hodin v Domě seniorů Lukáš (Trávníčkova ul. 1746)
Klub seniorů III – Vedoucí klubu: Helena Hrdoušková, tel.: 777 755 740. Schůzky s programem: každou středu 
od 13 do 16 hodin v Domě seniorů Lukáš (Trávníčkova ul. 1746)
Klub seniorů Stodůlky – Vedoucí klubu: Miloslava Lukešová, tel.: 235 515 474. Schůzky s programem: 
každý pátek od 13.00 do 16.00 hod. v Domově seniorů Lukáš (Trávníčkova ul. 1746)
Klub seniorů Staré Stodůlky – Vedoucí klubu: Eva Leflerová, tel.: 235 513 752, 732 135 014. Schůzky
s programem každý čtvrtek od 13.00 do 15.30 hod. v Domově seniorů Lukáš (Trávníčkova ul. 1746)
Klub seniorů a přátel Vidoule – Vedoucí klubu: František Voříšek, tel.: 251 622 283. Schůzky s programem:
každou první středu v měsíci od 14.30 hod. v Pohostinství U Petrů (Jindrova ul. 280)
Klub seniorů Velká Ohrada – Vedoucí klubu: Eva Kolínská, tel.: 728 363 025. Schůzky s programem: 
každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod., Přecechtělova 2229
Turistický klub seniorů – Vedoucí klubu: Věra Bernhäuserová, tel.: 732 857 039. Schůzky s programem: 
každé úterý od 14.00 do 16.00 hod v klubovně, Heranova 1547/7. Každý čtvrtek výlet dle programu klubu
Klub seniorů IX (turistický) – Vedoucí klubu: Ing. Jitka Chejnová, tel.: 732 119 308. Schůzky s programem:
každý první čtvrtek v měsíci od 16.30 hod v klubovně, Heranova 1547/7. 1 sobotní výlet a 1 nedělní výlet v měsíci
dle programu klubu
Klub seniorů X – Vedoucí klubu: JUDr. Jaroslav Šikula, tel.: 603 461 311; 
e-mail: seniorklub10heranova@seznam.cz. Schůzky s programem: každou středu od 15.00 do 17.00 hod.
v klubovně, Heranova 1547/7 
Klub seniorů XI – Vedoucí klubu: Jana Patrmanová, tel.: 723 630 813, e-mail: patrmanovajana@seznam.cz
Schůzky s programem: každé pondělí od 14.00 do 16.00 hod v klubovně Heranova 1547/7
Klub seniorů pétanque – Vedoucí klubu – Ing. Miroslav Pešout, tel.: 736 639 791; e-mail:
miroslav.pesout@seznam.cz. Schůzky: ve Středisku sociálních služeb Praha 13 na pétanque hřišti v úterý a čtvrtek
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